
ELS PRIMERS DIPUTATS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA (1359-1412) 

Malgrat que la Generalitat, o Diputació del General, com era 
anomenada antigament, és una de les nostres institucions històriques 
més significatives, els seus orígens no han estat prou ben estudiats.* 

El 1923, el professor Antonio de la Torre dedicà el seu discurs 
d'ingrés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona a aquest 
tema, però més que els temps primers de la institució n'estudià els 
precedents, i demostrà que no es podia parlar de Diputació del 
General des de les Corts de Montsó del 1289, com havien fet 
diversos historiadors anteriors, sinó que calia esperar l'època de Pere 
el Cerimoniós. Assenyalà que, en diferents ocasions, el 1289, el 
1292, el 1300 i el 1323, les Corts havien votat impostos que havien 
d'ésser recollits durant un període de temps variable, de dos a cinc 
anys segons els casos, i havien creat per a recollir-los organismes 
delegats de les mateixes Corts amb exclusió del poder reial. Però 
aquestes delegacions no originaren una institució perquè no hi hagué 
continuïtat. Foren les guerres constants de Pere el Cerimoniós les 

* Les abreviatures utilitzades en aquest text són les següents: 
ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó. 
AHCB = Arxiu d'Història de la Ciutat de Barcelona. 
AHPB = Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 
C = Cancelleria. 
Cortes = Cortes de los antiguos reinos de Aragón v de Valencia y principado de 

Cataluña, publicadas por la Real Academia de la Historia: Cortes 
de Cataluña, Madrid 1896-1922. 

man. = manual, 
reg. = registre. 
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que propiciaren el naixement de la institució que estudiem, ja que el 
patrimoni de la Corona fou totalment insuficient per a fer front a les 
despeses i, com ja assenyalà el mateix A. de la Torre, el rei hagué de 
demanar ajut econòmic als seus súbdits, de tal manera que els 
organismes recaptadors se succeïren sense interval fins a convertir-se 
en permanents.1 

Fou concretament la guerra amb Castella, dita dels dos Peres, 
que començà el 1356 i —compresos períodes de treves— no es 
clogué, de fet, fins al 1375, la que determinà el naixement de la 
Generalitat. 

Tots els historiadors moderns han coincidit a assenyalar les 
Corts celebrades a Cervera el 1359 com a origen de la Diputació del 
General, ja que els capítols aprovats per aquestes Corts s'ocuparen 
d'una manera molt àmplia i detallada de delimitar les funcions dels 
diputats, encarregats per delegació de les Corts de recollir i adminis-
trar l'ajuda concedida pels tres braços al rei, tasca en la qual havien 
d'actuar amb independència total respecte al monarca i als seus 
oficials. Rubio Cambronero, en la seva obra sobre la Diputació del 
General de Catalunya, ho acceptà així i donà els noms d'aquests 
pimers diputats, que eren dotze, quatre per braç, segons la llista que 
trobà en una nota del manuscrit de les Constitucions de Catalunya 
compilat per Narcís de Sant Dionís, jurista gironí del segle xiv, que 
podia estar ben informat perquè assistí a les Corts de Cervera com a 
síndic de Girona i signà, amb altres, la confirmació reial del nomena-
ment dels diputats, com hom pot comprovar en el document 1 de 
l'Apèndix.2 

1 . A. de la T O R R E y del C E R R O , Orígenes de la "Deputació del General de 
Catalunya". Discursos leídos en la R. Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
1923. Aquest autor estudia també l'ús deis termes Diputació del General i Generali-
tat aplicats a aquesta institució. No està de més repetir, però, que "General de 
Catalunya" equivalia als tres braços de les Corts reunits. Sobre el tema de la guerra 
i l'evolució de les Corts i la Diputació, veg. R. D ' A B A D A L , Pere el Cerimoniós i els 
inicis de la decadència política de Catalunya, Barcelona 1972. Veg. també J . L. 
M A R T I N , Las Cortes catalanas en la guerra castellano-aragonesa ( 1 3 5 6 - 1 3 6 5 ) , "VIII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón", II, València 1970, pàgs. 79-90. 

2 . R U B I O Y C A M B R O N E R O , La Deputació del General de Catalunya en los siglos 
xv V xvi, Barcelona 1 9 5 0 , pàg. 1 3 8 . Posteriorment, J . M . S A N S I T R A V É Í C . B A I I ART I 

M A R S O I han publicat també aquesta llista, procedent d'un manuscrit de Pere Serra i 
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La raó per la qual fou precisament en aquestes Corts que co-
mençà a configurar-se la institució de la Diputació del General 
sembla que cal buscar-la en l'ajut econòmic sol·licitat pel rei, molt 
més considerable que en altres ocasions, que l'obligà a cedir més 
facultats a la delegació de les Corts. El 1360 el mateix monarca 
reconegué que a Cervera havia sol·licitat "major ajuda e secors a 
nostres sotsmeses que no havíem acostumat".3 En efecte, l'ajut total 
concedit fou de 288.000 lliures a pagar en dos anys, de les quals el 
braç reial pagava la meitat i, l'altra meitat, la pagaven els braços 
eclesiàstic i militar. L'ajut havia d'ésser destinat a pagar el salari de 
1.800 homes a cavall, la meitat armats i la meitat alforrats, i les 
esmenes del valor dels cavalls perduts en acció de guerra.4 Aquestes 
tropes havien d'estar en servei durant vuit mesos l'any, durant 
l'època més apropiada per a la guerra: de la primavera a la tardor, 
quan els cavalls podien trobar pasturatges als camps. 

Per recollir aquests diners, les Corts acordaren d'exigir el fogatge 
a tots els llocs de Catalunya, amb un màxim de 20 sous per casa o foc 
i el 5 % del salari dels que fossin llogats a una altra casa i no en 
tinguessin de pròpia. 

Els encarregats de recollir i administrar aquests diners havien 
d'ésser, segons dictaminaren les Corts, dotze persones, quatre per 
braç. Les dels braços eclesiàstic i militar foren denominades "dipu-
tats", mentre que les del braç reial foren denominades "adminis-
tradors". 

Les facultats atorgades a aquestes persones foren: 

Postius: El catàleg de Diputats i Oïdors de Comptes de la Generalitat de Catalunya 
(1359-1710) de Pere Serra i Postius, "Estudis Històrics i Documents dels Arxius 
de Protocols", VIII (1980), pàgs. 63-118, especialment pàg. 69. A la llista de Rubio, 
fra Pere Arnau de Parets-tortes, de la terna eclesiàstica, es converteix en Pere Arnau 
de Parets. A la llista de Pere Serra i Postius hi ha els errors següents: Pere Arnau de 
Parets-tortes es converteix en Pere Arnau de Perestortes, mentre que Francesc 
Pabié passa a ésser Francesc Fabré, i Pere Borró, Pere Bano. De les altres llistes de 
diputats i oïdors, algunes d'ambdues obres coincideixen amb les meves, en altres hi 
ha errors i altees falten. 

3. ACA, C, reg. 1383, fol. 173 v.° (1360, abril, 8). 
4. Els homes a cavall armats, és a dir, amb armadura completa, havien de 

cobrar 7 sous diaris; els homes a cavall alforrats, amb armadura més lleugera, havien 
de cobrar 5 sous diaris. 
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Demanar, recollir i administrar les quantitats votades per les 
Corts. 

Nomenar col·lectors que les recollissin per bisbats o vegueries, 
escrivans i porters, i assignar-los un salari apropiat. 

Manllevar diners, obligant l'ajuda concedida per les Corts, per 
un període no superior a dos anys i aconsellant-se abans amb els 
consellers elegits per les Corts. Si era a precs del rei que es feia 
l'emprèstit, els interessos podien ésser deduïts de l'ajuda. 

Consentir, amb el consell dels consellers, que els homes a cavall 
de Catalunya sortissin del Principat si ho sol·licitava el rei, i que fos 
donat salari a gent de guerra de fora de Catalunya si no es trobaven 
catalans que volguessin servir. 

Decidir, també amb el consell dels consellers, destinar una part 
de l'ajuda a armar una flota i nomenar-ne un capità. 

Custodiar els diners de l'ajuda a Barcelona, cada braç per separat, 
en una caixa de dos panys, de la qual tindrien la clau dos dels diputats 
o administradors. 

Signar documents públics i utilitzar un segell per autoritat de la 
Cort . 

Decidir, amb l'assessorament dels consellers, les coses dubtoses, 
tal com ho podrien fer les Corts. 

Eren excloses, en canvi, les facultats executives, per exemple 
procedir contra els morosos en el pagament del donatiu acordat per 
les Corts, facultats que quedaven reservades als oficials reials ordina-
ris. Només en el cas que els ordinaris no fessin les execucions 
sol·licitades pels diputats, aquests podrien fer-les. 

Les obligacions principals dels diputats eren: 
Prestar jurament i homenatge (els eclesiàstics només jurament) 

de no despendre els diners sinó en afers de la guerra i de la defensa de 
Catalunya. 

Retre comptes als oïdors elegits per les Corts dues vegades l'any, 
una per Sant Miquel i l'altra vuit dies després de Pasqua. 

Estar-se a Barcelona mentre durés l'administració de l'ajuda. El 
rei no els podria fer sortir de Barcelona, altrament cessaria l'ajuda 
que les Corts li havien concedit.5 

5. El 25 de març de 1360 el rei convocà els diputats o administradors i llurs 
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A més dels dotze diputats i administradors, les Corts decidiren 
nomenar també quatre consellers per braç amb la missió d'aconsellar 
els diputats i administradors en els afers més importants i revisar llurs 
comptes. Aquests comptes i les altres escriptures referents a la gestió 
dels diputats havien d'ésser cremats després: "axí que no puguen 
apparer ne puguen ésser trobades en temps esdevenidor".6 

Les actes d'aquestes Corts, que foren publicades per la Real 
Academia de la Historia, no indiquen, però, els noms de les persones 
que foren elegides per a aquests càrrecs. Malgrat això, els noms dels 
diputats es coneixien a través de la nota que Rubio Cambronero 
trobà, com ja he dit, en un manuscrit de les Constitucions de 
Catalunya. Encara que hi ha algun petit error, la llista que propor-
ciona la nota és la veritable. 

Fa aproximadament quatre anys, la premsa parlà de la troballa 
d'un pergamí a Cervera que, segons es digué, contenia el nomena-
ment dels primers diputats de la Generalitat de Catalunya. Vaig tenir 
ocasió de veure a Cervera el pergamí en qüestió, un bell 
exemplar ben conservat i amb el segell penjant, i vaig poder compro-
var que es tractava del nomenament d'una comissió de greuges i 
d'informació sobre el compliment d'un capítol d'una constitució de 
Corts. Formaven part d'aquesta comissió, ultra els representants 
dels braços, uns representants del rei: Pere Sacosta, batlle general de 
Catalunya, Jaume Desfar i Jaspert de Tregurà. Aquests dos fets 
basten per a demostrar que no es tracta de la mateixa comissió que 
descriuen els capítols de Corts que acabo de comentar: aquesta era 
una comissió econòmica, encarregada de recollir i administrar el do 
de les Corts, i era també una comissió de guerra, puix que s'havia 

consellers perquè fossin a Barcelona vuit dies després de la Pasqua, però com que 
resultà que no podia ésser a Barcelona aquest dia, cap al 20 d'abril els convocàt a 
Lleida per al 10 de maig, cosa que, com veiem, era il·legal; per aquesta causa, el 5 de 
maig hagué de revocar la convocatòria excusant-se per no haver recordat aquella 
disposició i agraint que l'haguessin avisat: ACA, C. reg. 1382, fols. 118 r.°-119 r.° 
(1360, març, 25) i fol. 125 r.°-126 r.° (1360, abril, 20?); reg. 1383, fol. 172 v.° (1360, 
abril, 23) i fols. 180 v.°-181 r.° (1360, maig, 5). Des de llavors els convocà sempre a 
Barcelona: ho féu el 4 d'agost (ACA, C. reg. 1505, fol. 98 v.°) i el 8 d'octubre per al 
20 d'aquest mes, però el 22 molts d'ells encara no s'havien presentat (ACA, C, reg. 
1382, fols. 153 v.°-154r.°). 

6. Cortes, III, pàgs. 388-407. 
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d'ocupar del reclutament i de la inspecció de les tropes que es 
pagaven amb el donatiu de Corts, de l'armament d'una flota per a la 
defensa marítima de Catalunya, etc.; no tenia, doncs, res a veure 
amb la comissió de greuges. D'altra banda, la seva composició era 
també diferent, perquè no tenia cap representant del rei en el seu si. 
Els representants del rei no eren admesos des de la darreria del 
segle XIII en les comissions de Corts importants, les que manejaven 
els diners del donatiu, com ja he dit. 

El desig d'aclarir aquesta qüestió i l'oportunitat d'aquest home-
natge tan merescut al Sr. Coll i Alentorn m'han animat a reprendre 
una recerca que havia iniciat mentre es redactava la Gran Enciclopè-
dia Catalana. Ja llavors havia intentat refer la llista dels diputats del 
General en el període inicial de 1359 al 1413, any en el qual s'estruc-
turà de manera definitiva la Diputació del General. Vaig aconseguir 
omplir algunes de les llacunes de la llista oferta per Rubio Cambro-
nero gràcies, principalment, a la informació que em van proporcio-
nar els primers 500 pergamins del fons de la Generalitat que es 
conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.7 

N o vaig poder trobar llavors, però, cap document contemporani 
on constessin els noms dels primers diputats de les Corts de Cervera. 
La documentació referent a la primera etapa de la Generalitat és, en 
efecte, molt escassa. Sembla que els diputats degueren complimentar 
escrupolosament el mandat de destruir els comptes i les escriptures 
perquè " n o puguen apparer ne puguen ésser trobades en temps 
esdevenidor", com deien els capítols de Corts. 

Afortunadament, però, els diputats o les Corts havien volgut que 
el rei confirmés l'elecció feta pels braços, potser perquè, com que no 
hi havia precedents immediats d'una atribució tan important de 
poders a una comissió de Corts, volien que aquests fossin reconeguts 
pel monarca amb tota solemnitat. Com tots els documents reials, 

7. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. VIII, article "Generalitat" i la llista dels 
diputats, vol. IV, pàgs. 730-731. La llista fou feta a partir de les notícies que aporta 
l'obra de Rubio Cambronero, ja citada, corregides pel que fa als primers diputats 
fins al 1413 amb les notícies que jo havia pogut reunir llavors. Convé fer notar que 
un petit error tipogràfic a la llista dels diputats, la manca d'un espai en blanc entre les 
dues ternes nomenades el 1379, fa semblar com si haguessin format una sola 
comissió. 
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aquesta confirmació fou copiada, doncs, en un registre de la cance-
lleria i és aquesta còpia del registre la que he tingut la satisfacció de 
trobar. Evidentment, no fa tan bonic com un pergamí original amb 
el segell reial, però és tan autèntic com l'original, si és que s'ha 
conservat en algun lloc. Per ara, la còpia del registre és l'única font de 
la qual podem disposar. 

N o puc atribuir-me cap mèrit especial per aquesta troballa per-
què els documents, que són dos, són exactament en el lloc que els 
corresponia, a continuació dels capítols de Corts que he comentat 
abans, en el registre 1505 de la sèrie "Profertarum", que recull 
documentació relativa als donatius fets per les Corts al rei. Una gran 
part de la documentació d'aquest registre fou publicada per la Real 
Academia de la Historia a la col·lecció "Cortes de Cataluña", i això 
ha estat el que m'ha desorientat a mi, puix que ha estat l'últim lloc on 
he buscat, i el que ha desorientat, segurament, altres historiadors. 
Ha estat en comprovar un per un si tots els documents del registre 
eren publicats als volums citats, quan m'he adonat que, justament 
uns que no havien estat publicats, eren els que contenien la confir-
mació de l'elecció dels diputats. 

Publico en Apèndix aquests dos documents, un íntegre i l'altre 
parcialment, puix que la part final és igual que la del primer. M'ha 
semblat que valia la pena perquè són, en certa manera, l'acta de 
naixement d'una institució de gran importància a Catalunya, encara 
que fou un naixement accidental i no pas deliberat. En efecte, hom 
no pensava crear una institució permanent, foren les circumstàncies 
les que hi portaren. Els capítols de Corts de 1359 preveien que 
aquesta comissió tindria vida només mentre durés l'administració 
del donatiu, i de fet fou així, només que enllaçà directament amb una 
altra comissió de Corts i així successivament. Un detall revelador de 
la falta d'intenció de crear una institució permanent fou la disposició 
de les Corts ordenant als diputats de destruir la documentació un 
cop acabada llur tasca, disposició a la qual ja m'he referit. Era una 
mesura que havien pres les Corts precedents per evitar que la Corona 
pogués usar la documentació fiscal de les Corts per a refinar l'aparell 
fiscal propi, però no hauria tingut sentit si s'hagués pensat crear una 
institució nova, ja que la conservació de la documentació és la base 
de tota bona administració. 
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Tots dos documents foren expedits a Cervera el 19 de desembre 
de 1359 i rubricats per vint-i-un prelats i eclesiàstics, vint-i-quatre 
nobles i trenta representants dels municipis reials de Catalunya. A 
tots dos el rei confirmà, amb el consell i consentiment de la Cort, les 
eleccions de diputats o administradors i dels seus consellers fetes pels 
tres braços, i els conferí la potestat de fer el que establien els capítols 
de Corts relatius al donatiu, els més significatius dels quals hi foren 
inclosos; especificà que podrien gastar a llur parer fins a 30.000 flo-
rins d'or del donatiu, encara que la guerra amb Castella cessés, bé 
perquè fos signada la pau o una treva llarga o perquè s'aconseguís la 
victòria i la recuperació, almenys, de les ciutats i viles perdudes; afegí 
que podrien també fer emprèstits amb la garantia del donatiu i en 
general podrien fer, amb l'assessorament dels consellers nomenats 
per les Corts, tot allò que el mateix sobirà podia fer conjuntament 
amb les Corts, i que tant ell com les Corts ho tindrien per bo. 

Les diferències entre la confirmació referent als diputats dels 
braços eclesiàstic i militar i la referent als administradors del braç 
reial no són moltes i es troben més aviat en els capítols de Corts 
relatius al do atorgat al rei que foren inclosos en ambdós documents. 
El braç reial acordà amb el monarca un capitulat, mentre que els 
braços eclesiàstic i militar, conjuntament, n'acordaren un altre; a 
primera vista semblen gairebé idèntics, però després hom hi troba 
algunes diferències. Pel que fa als capítols inclosos en els documents 
que comentem, les competències en decisions de caràcter estratègic 
—distribució de tropes pel territori de Catalunya, tramesa de tropes 
a fora, e tc .— són destacades en la confirmació a favor dels diputats 
dels braços eclesiàstic i militar, mentre que a penes són mencionades 
en el document a favor dels representants del braç reial; hi trobem, en 
canvi, la paraula "administrar" entre les seves competències, mentre 
que ells són citats sempre, significativament, com a "administra-
dors" ; la paraula administrar, per contra, és bandejada gairebé de 
l'exemplar dels altres dos braços. Sembla, doncs, que hom pensava 
que l'administració havia de recaure preferentment en els represen-
tants del braç reial, que eren gent més bregada en aquestes qüestions, 
mentre que les d'estratègia militar havien d'ésser cosa, especialment, 
dels altres dos braços. 

Per tal que cap provisió reial no pogués entorpir la distribució i 
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administració del donatiu de les Corts, el rei expedí, el 18 de desem-
bre, un manament a tots els oficials reials perquè no n'observessin 
cap que destorbés la tasca dels diputats si ell, per importunitat dels 
demandants, n'expedia alguna.8 

El mateix dia 18 de desembre Pere el Cerimoniós ordenà al 
governador general de Catalunya, Berenguer d'Abella, i al de Rosse-
lló i Cerdanya, Francesc de Cervià, així com als veguers, batlles i 
sots-batlles, que executessin el que els diputats els diguessin en 
relació amb el donatiu de Corts.9 Un manament semblant era incor-
porat ja als documents de confirmació dels diputats, administradors 
i consellers en llurs càrrecs, però els manaments particulars i directes 
eren més efectius. 

D'altra banda, preveient que la gent no pagaria de grat el fogatge i 
que la seva exacció podia ésser causa d'aldarulls, ordenà al governa-
dor de Catalunya i al de Rosselló i Cerdanya que fessin fer una crida 
explicant a la gent el perquè de l'exacció, i amenaçant amb la pena de 
mort els qui posessin impediments a la tasca dels col·lectors o els 
maltractessin: la decapitació o l'ofegament per als ciutadans o 
prohoms de vila i la forca per als homes d'estament inferior.10 No 
sembla pas, però, que les dificultats més grosses per a cobrar el 
fogatge provinguessin del braç reial sinó d'alguns membres de l'esta-
ment noble. El comte de Pallars, per exemple, impedí el cobrament 
del fogatge, però la petició dels diputats al governador de Catalunya 
perquè aquest fes l'execució de béns pertinent no obtingué cap 
resultat, ni tan sols quan el rei ordenà al governador de prendre les 
postats dels castells del comte per fer després les execucions de béns, 
i pel juny del 1361 el problema encara no s'havia resolt.11 El comte 
d'Osona fou un altre dels morosos,12 i segurament n'hi hagué d'al-
tres encara. El 16 de novembre, el rei ordenà al governador i als 
veguers de Catalunya que convoquessin hosts per a dos mesos a fi de 
fer les execucions de béns, i que procuressin també obtenir les 

8. ACA, C, reg. 1505, fols. 73 r.°-75 r.° (1359, desembre, 18). 
9. Ibidem, fols. 75 v.°-76 r.° (1359, desembre, 18). 

10. Ibidem, fol. 76 r.°-v.° (1360, gener, 25). 
11. ACA, C, reg. 1071, fols. 211 v.°-212 r.°(1360, octubre, 4) i reg. 1384, fols. 

29 v.°-30 r.° (1361, juny, 26). 
12. ACA, C. reg. 1505, fol. 156 v.° 
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quantitats degudes mitjançant el sistema de marca o confiscació de 
béns dels vassalls dels morosos a qualsevol lloc on es trobessin.13 

DIPUTATS, ADMINISTRADORS I CONSELLERS ELEGITS 

A LES C O R T S DE CERVERA DE 1 3 5 9 

Diputats del braç eclesiàstic: 

Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona. 
Fra Pere Arnau de Paretstortes, prior de Catalunya de l'orde de 
l'Hospital. 
Romeu Sescomes, paborde de Tarragona. 
Arnau de Busquets, doctor en decrets i canonge de Barcelona. 

Diputats del braç militar: 

Bernat de Cabrera, comte d'Osona, cavaller. 
Hug, vescomte de Cardona, donzell. 
Ponç d'Alta-riba, cavaller. 
Ramon de Peguera, donzell. 

Administradors del braç reial: 

Pere Desplà, ciutadà de Barcelona. 
Pere de Carcassona, ciutadà de Lleida. 
Francesc Pabié, ciutadà de Girona. 
Pere Borró, burgès de Perpinyà. 

Consellers dels diputats del braç eclesiàstic: 

Pere Clasquerí, arquebisbe de Tarragona. 
Hug Desbac, bisbe d'Urgell. 
Guillem Arnau Patau, degà d'Urgell. 
Galceran de Montcorb, oficial de Girona. 

Consellers dels diputats del braç militar: 

Bernat de Cabrera, cavaller, pare del comte d'Osona. 
Ramon d'Anglesola, senyor de Bellpuig, cavaller. 
Berenguer Despujol, cavaller. 
Ramon Arnau Sacirera, cavaller. 

13. ACA, C. reg. 1505, fol. 100 r.°-v.° (1360, novembre, 16). 



ELS PRI MERS DIPUTATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 231 

Consellers dels administradors del braç reial: 

Romeu de Busquets, ciutadà de Barcelona. 
Pere de Muntanyana, ciutadà de Lleida. 
Arnau de Messina, de la vila de Cervera. 
Valentí Sapera, de Vilafranca del Penedès. 

De l'actuació dels diputats nomenats per les Corts de Cervera, en 
tenim notícia almenys fins al mes de desembre de 1361, tant a través 
de les cartes del rei adreçades a diverses autoritats, com de les 
dirigides als mateixos diputats sobre qüestions relatives al donatiu o 
a les tropes que es pagaven amb aquests diners.14 

També hi ha alguna notícia sobre l'actuació dels consellers dels 
diputats. Així, per exemple, consta que alguns d'ells es reuniren el dia 
21 de desembre de 1359, a Cervera, per tal d'autoritzar els diputats a 
empenyorar el donatiu de les Corts amb el mogobell o interès que 
calgués per a reunir 60.000 florins (30.000 entre els braços eclesiàstic i 
militar i 30.000 el reial) que calia enviar a Aragó, per una causa 
secreta.15 Aquesta causa era la recuperació de la ciutat de Tarassona, 
ocupada pels castellans, recuperació que havia d'ésser possible mitjan-
çant un pacte amb l'alcaid Gonzalo González de Lucio; una de les 
condicions del pacte era el pagament a l'alcaid de 80.000 florins, 
60.000 dels quals foren lliurats al rei pels diputats de Catalunya. A la 
darreria del mes de gener, el rei demanà que els diners li fossin 
enviats immediatament,16 puix que Tarassona se li havia de retre en 
el termini de trenta dies. El 17 de febrer, fra Pere Arnau de Paretstor-
tes, prior de Catalunya i diputat pel braç eclesiàstic, lliurà a Bernat 
de Cabrera, que els rebia en nom del rei, 30.000 florins amb els quals 
contribuïen a l'operació els braços eclesiàstic i militar, mentre que 
pel braç reial foren Pere de Carcassona, administrador, i Pere de 
Muntanyana, conseller, els qui li lliuraren una quantitat igual en 
nom de llur braç. En ambdós casos els lliuradors demanaren infor-
mació i garanties sobre el tracte (que era segur, puix que el fill de 

•14. ACA, C, reg. 1384, fol. 40 v.° (1361, desembre, 11). 
15. ACA, C, reg. 1505, fols. 65 r.°-66 v.° i 67 r.°-68 v.°(1359, desembre, 21). 
16. Ibidem, fols. 77 v.°-78 v.° El 22 de desembre de 1359 el rei havia concedit 

que aquests diners viatgessin a risc del donatiu de Corts i no dels diputats: ibidem, 
fols. 68 v.°-72 r.° (1359, desembre, 22). 
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Gonzalo González de Lucio era en poder del rei com a ostatge), 
de manera que si el 10 de març Tarassona no s'havia retut, els diners 
havien d'ésser retornats als diputats.17 

El mes de maig de 1361 fou signada la pau amb Castella a 
Deza-Terrer; els diputats hagueren d'ocupar-se llavors d'afers resi-
duals de la guerra: paga d'estimes de cavalls perduts o de tropes que 
havien servit en els mesos anteriors, reclamacions de pagaments als 
morosos, etc.1 8 

Però la pau amb Castella fou trencada aviat, pel setembre de 1362, 
i l'atac per sorpresa i a traïció de Pere el Cruel posà en una situació 
difícil els regnes de Pere el Cerimoniós. Davant la gravetat de la 
situació, el rei convocà Corts generals de tots els seus regnes a 
Montsó, on es reuniren efectivament els representants dels braços de 
cada estat el 23 de novembre. Les Corts catalanes reunides a Montsó 
atorgaren al monarca 130.000 florins anuals (65.000 els braços ecle-
siàstic i militar conjuntament i 65.000 el braç reial) i, a més, un nou 
impost, el de les generalitats, tot plegat per a dos anys. 

Les Corts elegiren per a administrar el donatiu i preocupar-se 
dels afers de la defensa de Catalunya, vint persones: sis pel braç 
eclesiàstic, (entre els quals hi havia d'haver dos prelats, un cavaller de 
l'orde de l'Hospital i tres representants de catedrals), altres sis 
persones pel braç militar (entre els quals hi havia d'haver dos rics-
homes i quatre cavallers) i vuit persones pel braç reial (cinc de ciutats 
i tres de viles). 

D'aquests vint, tres, un per braç, havien d'ésser oïdors de comp-
tes. El representant del braç reial, per acord d'aquest braç, havia 
d'ésser de Vilafranca del Penedès. 

Altres sis persones d'aquestes vint, dues per braç, s'havien d'en-
carregar de passar revista (o de "prendre mostra", en el vocabulari 
medieval) dels homes a cavall pagats per la Generalitat, i de fer els 
albarans dels salaris de cadascun perquè poguessin ésser pagats; 
aquests albarans havien d'ésser subscrits per ells i segellats amb el 

17. ACA, C, reg. 1382, fols. 109 r.°-115 r.° i reg. 1383, fols. 149 r.°-155 v.° 
(1360, febrer, 17). 

18. ACA, C, reg. 1384, fols. 26 r.°-30 r.° (1361, juny, 26) i fol. 40 r.° (1361, 
desembre, 11). 
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segell de Catalunya. Els dos representants del braç reial havien 
d'ésser l'un de Manresa i l'altre de Cervera, i renovats cada any. 

Les onze persones restants, tres pel braç eclesiàstic, tres pel 
militar (una de les quals calia que fos un home de paratge de Ma-
llorca) i cinc pel braç reial, havien d'ésser els diputats encarregats de 
rebre els diners del donatiu i d'administrar-lo. Com en els altres 
casos, el braç reial repartí els càrrecs de diputat entre les ciutats i 
viles: un havia d'ésser de Barcelona, un altre de Lleida, un tercer calia 
que fos mig any de Barcelona i mig any de Lleida, el quart havia 
d'ésser de Girona i el darrer de Perpinyà. Els diputats del braç reial 
havien d'ésser designats pel municipi respectiu. A més, a Mallorca hi 
havia d'haver un altre diputat, que no entrava en aquest compte, 
que havia d'ésser ciutadà de Mallorca i encarregar-se de recollir i 
administrar els diners del donatiu de Mallorca i de les altres illes. 

A Barcelona hi havia d'haver sempre tres diputats, un per braç, 
mentre que els altres haurien de viatjar pels afers de la Generalitat. Si 
calia decidir afers importants havien de prendre part en l'acord 
almenys un prelat, un ric-home i un cavaller de Catalunya, un 
cavaller de Mallorca i dos ciutadans de Catalunya i, si es tractava de 
qüestions transcendentals, hi havien d'ésser tots. A Barcelona ha-
vien de tenir en lloc segur una caixa amb tres panys i tres claus on 
haurien de guardar els cabals; cada diputat resident tindria una clau 
d'aquesta caixa. S'havia avançat, doncs, en la conformació d'una 
institució, perquè ara ja només hi havia una caixa i no tres, una per 
braç, com a la diputació anterior. 

Les Corts detallaren les funcions que els diputats havien d'acom-
plir d'una manera semblant a com ho havien fet les Corts de Cervera, 
i precisaren que si algun diputat moria o tenia algun impediment de 
malaltia o altre, els diputats restants podrien elegir una altra persona 
perquè ocupés el seu càrrec; aquesta persona hauria d'ésser de la 
mateixa condició que el cessant o, si era del braç reial, del mateix 
lloc. Si algun diputat es comportava d'una manera incorrecta podia 
ésser expulsat del càrrec pels seus companys.19 

19. ACA, C. Processos de Corts, reg. 4, fols. 55 r.°-82 r.° veg., sobre aquestes 
Corts, F. V A L L S T A B F . R N F . R , La constitució catalana de la Cort general de Montçó de 
1363, "Anuario de Historia del Derecho Español", V, pàgs. 412-431. 
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Dels vint diputats designats per les Corts he trobat només el nom 
de deu, ja que els noms dels elegits no consten en els processos de 
Corts ni tampoc llurs nomenaments foren confirmats pel rei, requi-
sit que ja no es devia considerar necessari després del funcionament 
de la diputació anterior. Cinc dels deu noms que he trobat correspo-
nen a diputats que foren en algun moment els diputats residents a 
Barcelona. Pel juny de 1363 hi residien el bisbe de Lleida, Romeu 
Sescomes, i el ciutadà de Barcelona Pere de Sant Climent, que foren 
els qui reberen una requisitòria del síndic d'Igualada sobre el paga-
ment de ballesters que la vila havia enviat a València al costat del 
rei.2 0 Més endavant és citat també el nom de Ramon de Carcassona, 
ciutadà de Lleida,21 però els qui degueren residir habitualment a 
Barcelona devien ésser Ramon Gener, cabiscol d'Urgell, pel braç 
eclesiàstic, Guillem de Togo res, cavaller, pel braç militar, i el mateix 
Pere de Sant Climent, ciutadà de Barcelona, pel braç reial; almenys 
foren aquests els qui reteren comptes de l'administració del donatiu 
de les Corts de Montsó, el 1367, als oïdors nomenats per les mateixes 
Corts, els noms dels quals també ens són coneguts.22 Fra Guillem de 
Guimerà, un altre dels noms que sabem, pertanyia, potser, a la 
comissió encarregada de les estimes de cavalls i mostres de tropes, si 
més no fou aquest el càrrec que ostentà en la Diputació nomenada 
per les Corts de Tortosa de 1365; fou l'únic diputat de Montsó que 
continuà, i és posssible que ho fes en el mateix lloc que tenia.23 

D I P U T A T S ELF.GITS PER LES C O R T S GENERALS DF. M O N T S Ó DE 1 3 6 2 - 1 3 6 3 

Diputats residents a Barcelona: 

Romeu Sescomes, bisbe de Lleida; substituït per Ramon Gener, 
cabiscol d'Urgell. 

Guillem de Togores, cavaller. 

20. AHPB, Andreu Figuera, man. de 12 desembre 1362-29 juny 1363, fols. 65 
v.°-66 r.° (1363, juny, 27). 

21. La cita és del 7 de gener de 1365, però sabem que els diputats de Montsó 
encara no havien estat substituïts: Cortes, II, pàgs. 225-226. 

22. AHPB, Francesc de Ladernosa, llibre de 7 abril-22 juny 1367, fols. 4 v.°-7 
r.° (1367, abril, 10). 

23. Cortes, II, pàgs. 238-239 i 246-247. 
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Pere de Sant Climent, ciutadà de Barcelona; substituït temporalment 
per Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida. 

Oïdors de comptes: 
Pere Clasquerí, arquebisbe de Tarragona. 
Berenguer de Pontons, cavaller. 
Ramon de Senyecs, mercader de Vilafranca del Penedès. 

El 13 de gener de 1365, l'arquebisbe de Tarragona renuncià al 
càrrec i nomenà substitut seu Arnau de Busquets, doctor en lleis i 
canonge de Barcelona.24 Les Corts de Tortosa de 1365 ratificaren 
aquesta substitució i agregaren, als oïdors de comptes de Montsó, 
Berenguer Despujol i Jaume de Besanta per a ajudar-los a oir els 
comptes referents al donatiu de les Corts posteriors de Tortosa i de 
Barcelona.25 

Aviat el donatiu de les Corts de Montsó resultà insuficient per a 
sostenir la defensa i el rei hagué de convocar Corts de Catalunya i 
Mallorca per tal de demanar ajut als seus súbdits novament. Pel 
gener de 1364 convocà Corts, que havien de començar a Tortosa el 
25 de febrer, però el 16 d'aquest mes el rei decidí canviar el lloc de 
celebració i iniciar-Ies a Barcelona el 10 de març. Ala darreria d'abril, 
les Corts havien decidit ja donar un primer ajut urgent al rei en forma 
de mig fogatge, que havien de fer recollir i distribuir els diputats 
elegits a les Corts de Montsó.2 6 Les Corts es traslladaren de Barce-
lona a Lleida per l'octubre del 1364 i d'aquí novament a Barcelona 
pel desembre, d'on foren portades a Tortosa el gener de 1365.27 

Durant tot aquest temps els diputats de Montsó continuaren en 
actiu, auxiliats en llur tasca per Huguet Cardona, un regent de 
comptes, càrrec que durant uns quants anys tingué gran importància 
a la Diputació del General.28 

El 14 de febrer de 1365 foren substituïts els diputats encarregats 
de fer les estimes dels cavalls, passar revista i fer els albarans dels 

24. Veg. nota 22. 
25. Cortes, II, pàg. 283. 
26. Ibidem, pàgs. 135, 142 i 192. 
27. Ibidem, pàgs. 170-J71, 204, 222 i 229-230. 
28. És citat a la definició de comptes del 1367: AHPB, Francesc de Ladernosa, 

llibre de 7 abril-22 juny 1367, fols. 4 v.°-7 r.° 
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salaris. Foren nomenats ara fra Guillem de Guimerà pel braç ecle-
siàstic, Bernat de Tous pel militar i Ramon de Santmartí, ciutadà de 
Lleida, pel reial. N o sabem si aquests noms foren mantinguts quan, 
una mica més tard, es féu la substitució total dels diputats o si en fou 
canviat algun. Els havia d'ajudar en llur tasca, en representació del 
rei, Pere de Màrgens, que s'encarregaria de portar la comptabilitat. 
Els albarans de salaris havien d'ésser subscrits per aquest i pels 
diputats i segellats amb un segell especial amb la figura d'un cavaller 
de Sant Jordi i la llegenda sigillum guerre.29 

El 2 de maig fou nomenada una nova diputació composada per 
quinze persones, en la qual, llevat de fra Guillem de Guimerà, no 
podia figurar cap dels diputats de Montsó.3 0 Foren nomenats Jaume 
d'Aragó, bisbe de Tortosa, Joan Calaf, infermer i canonge de la 
catedral de Tarragona, Bernat Vallès, canonge de Barcelona, i Gui-
llem de Tagamanent, canonge de Girona, pel braç eclesiàstic; pel 
braç militar foren elegits Pere, comte d'Urgell, Bernat Sestorres, 
Gispert de Barberà i Jaume de Meià; els del braç reial havien d'ésser 
cinc: un per Barcelona, que fou Pere Bussot, un altre per Lleida, que 
fou Antoni Massanet, un altre per Perpinyà, que fou Pere Alanyà, 
un de compartit per Girona i Tortosa en torns de sis mesos, que 
foren Guillem Sunyer per Girona i Guillem Sunyol per Tortosa, i un 
altre de compartit per Barcelona, que designà Joan Serra, per Cer-
vera, que designà Arnau de Messina, per Vilafranca del Penedès, que 
designà Pere Ponç, i per Lleida, que no sabem qui designà. A aquests 
calia afegir-hi un diputat representant dels ciutadans de Mallorca. 

D I P U T A T S ELEGITS A LES C O R T S DE B A R C E L O N A - L L E I D A - T O R T O S A 

DE 1 3 6 4 - 1 3 6 5 

Diputats residents a Barcelona: 

Bernat Vallès, canonge de Barcelona. 
Bernat Sestorres, cavaller. 
Pere Bussot, ciutadà de Barcelona. 

29. Cortes, II, pàgs. 238-239. 
30. Ibidem, pàgs. 245-247. Sobre aquestes Corts, veg. A. M. U I M N A ABF.I.I.Ò, 

Los organismos representativos catalanes en el siglo xiv. Las Cortes y la Diputación 
del General, "Cuadernos de Historia" Anejos de la revista "Hispania", 8 (1977), 
pàgs. 178-183. 
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Oïdors de comptes: 

Joan Calaf, infermer i canonge de la catedral de Tarragona. 
Jaume de Meià, cavaller. 
Pere Alanyà, burgès de Perpinyà. 

Oïdors adjunts: 

Arnau de Busquets, canonge de Barcelona. 
Berenguer Despujol, cavaller. 
Jaume de Besanta. 

Diputats per a les mostres de tropes i estimes de cavalls: 

Fra Guillem de Guimerà. 
Bernat de Tous, cavaller. 
Ramon de Santmartí, ciutadà de Lleida. 

Consellers per a afers importants: 

Jaume d'Aragó, bisbe de Tortosa. 
Pere, comte d'Urgell. 
Un membre del braç reial, per designar. 

Cal advertir que els tres oïdors adjunts no eren considerats 
diputats i que als ja esmentats a la llista calia afegir dos diputats 
itinerants encarregats de passar comptes a persones particulars que 
haguessin rebut diners per compte de la Generalitat, de vendre o 
arrendar els impostos de les generalitats i altres, de recollir els diners 
dels fogatges, etc., i portar-ho a Barcelona; també calia afegir-hi una 
persona entesa en qüestions de mar que tindria cura dels vaixells, 
aparells, eixàrcies i altres arreus que pertanyien a la Generalitat i es 
guardaven a les Drassanes de Barcelona; els capítols de Corts no 
indiquen els noms de les persones que foren destinades a aquests 
treballs; amb ells es completava el nombre de 15 diputats destinats a 
ocupar-se dels afers de la Generalitat a Catalunya; el diputat de 
Mallorca degué ésser escollit a l'illa. Els diputats sortints havien 
de lliurar el segell de la Diputació, les escriptures, etc., als nous i 
els havien d'informar de tots els afers.31 

31. Cortes, II, pàgs. 245, 249, 250-253, 276, 279-283. 
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Cal assenyalar que els tres diputats residents a Barcelona reberen 
moltes més atribucions que la resta, consolidant així la tendència 
iniciada a Montsó i que després es convertiria en norma. 

Aquestes Corts concediren al rei un donatiu molt important de 
325.000 lliures anuals durant dos anys, que havien d'ésser recaptades 
mitjançant el fogatge, la venda de censáis morts i violaris, els benefi-
cis de la seca de Perpinyà, un impost sobre la farina i el pa, les 
generalitats, un impost sobre les salines i la sal i altres procediments 
segons el parer dels braços de les Corts.3 2 

La decisió de vendre censáis morts i violaris, és a dir, l'emissió de 
deute públic per part de les Corts fins a un total de 100.000 lliures, 
fou determinant per a la institucionalització i la permanència de la 
Diputació del General o Generalitat. La garantia del deute públic 
que es creava eren els impostos anomenats generalitats, previstos 
fins llavors com a recàrrecs temporals; l'emissió de deute públic 
obligà les Corts a declarar que no serien suprimits aquests impostos 
fins que els censáis venuts no haguessin estat redimits i totes les 
pensions pagades, cosa que ja no s'aconseguí mai. Hom hagué de 
preveure també la continuïtat de la Diputació per a assegurar l'admi-
nistració del deute, i per això es decidí que, passats els dos anys del 
donatiu votat per les Corts, els tres diputats residents a Barcelona 
escollirien tres persones, una per braç, que tindrien tant de poder 
com els diputats mateixos i s'encarregarien de pagar les pensions i 
redimir els censáis.33 

Les Corts ja preveieren que els possibles compradors de censáis i 
violaris emesos per decisió de les Corts, malgrat les garanties de 
continuïtat que es donaven, no tindrien prou confiança en l'entitat 
emissora; per aquest motiu les Corts establiren que les vendes es 
fessin com volguessin els compradors; si aquests preferien que el 
venedor fos algun dels municipis que venien regularment deute 
públic, aquests municipis figurarien com a venedors i la Generalitat 
els cediria els impostos de les generalitats en aquell lloc per a pagar les 

32. Ibidem, pàgs. 255-275. Sobre aquestes Corts i les següents de Barcelona 
cal consultar el treball de J . L. M A R T I N , Nacionalización de la sal y aranceles 
extraordinarios en Cataluña (1365-1367), "Anuario de Estudios Medievales", 3 
(1966), pàgs. 515-524. 

33. Cortes, II, pàgs. 267-270. 
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pensions i com a garantia del capital. Les previsions foren exactes i, 
efectivament, molts compradors demanaren que fos la ciutat de 
Barcelona la venedora dels censáis.34 

Encara que en un nivell popular hi hagué una manca de confiança 
en la continuïtat de la Diputació del General, els diputats degueren 
ésser ben conscients que la institució perduraria. No sembla pas una 
casualitat que els primers registres de la sèrie que conté les lletres 
trameses pels diputats sigui, precisament, del 1365.35 

Malgrat la importància del donatiu concedit per les Corts de 
Barcelona-Lleida-Tortosa, aquest no fou suficient per a fer front a 
les despeses cada vegada més desmesurades i urgents de la guerra 
amb Castella. Pel mes de juliol del mateix any 1365, calgué convocar 
novament Corts a Barcelona perquè, a despit del compromís del rei 
amb les Corts anteriors de no demanar més subsidis durant dos anys, 
els braços ampliessin l'ajuda atorgada per tal d'afrontar una situació 
de gravetat extrema.36 En aquesta ocasió sembla que la majoria de les 
Corts volien cessar els diputats de les Corts anteriors i substituir-los 
per altres, però el rei i la reina s'hi oposaren fermament per raons que 
desconeixem; finalment, els diputats foren mantinguts, però foren 
designats uns adjunts als tres diputats residents a Barcelona; aquests 
adjunts foren Berenguer Despujol, canonge de Vic, Bernat Alemany 
d'Orriols, cavaller, i Ermengau Martí, burgès de Perpinyà. Les 
Corts nomenaren també consellers dels diputats; els designats pel 
braç eclesiàstic foren l'arquebisbe de Tarragona Pere Clasquerí, 
Romeu Sescomes, bisbe de Lleida, Bernat Olives, ardiaca de Lleida, 
i Ramon Gener, cabiscol d'Urgell; pel braç militar foren Joan, comte 
d'Empúries, Hug, vescomte de Cardona, Pauquet de Bellcastell i 
Berenguer Despujol, cavallers; pel braç de les ciutats i viles: Romeu 
de Busquets, ciutadà de Barcelona, Pere de Carcassona, de Lleida, 
Lluís Estrús, de Girona, Guillem Rodon, de Perpinyà, i Berenguer 
de Vergós, de Cervera.37 A més foren nomenades altres comissions, 

34. Ibidem i ACA, Generalitat, N 606, fols. 82 r.°-85 r.° 
35. ACA, Generalitat, N 606. 
36. Cortes, II, pàgs. 332-483. Sobre aquestes Corts cal consultar el treball de 

M . F I B I . A I G U I T A R T , Les Corts de Tortosa i Barcelona. 1365. Recapte del donatiu, 
"Cuadernos de Historia Económica de Cataluña", XIX (1978), pàgs. 97-130. 

37. Cortes, II, pàgs. 368, 410 i 421. 
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alguna de les quals degué ésser tan important, gairebé, com la dels 
mateixos residents. És el cas dels tres "procuradors" o "execudors" 
del donatiu nou, dos dels quals pertanyien ja al grup de consellers: 
Romeu Sescomes, bisbe de Lleida, que havia estat diputat a les Corts de 
Cervera i a les de Montsó, i Pauquet de Bellcastell, cavaller; mentre que 
el tercer, Pere Desplà, ciutadà de Barcelona, ja havia estat diputat a les 
Corts de Cervera, igual que Romeu Sescomes.38 

Les Corts de Barcelona renovaren alguns dels diputats oïdors de 
comptes, com Jaume de Besanta, substituït per Antoni Massanet, 
ciutadà de Lleida, i nomenaren uns diputats locals als caps de 
vegueria.39 

Ja hem dit que durant el mandat dels diputats de Montsó havia 
sorgit un nou càrrec, el de "regent dels comptes" de la Diputació, és 
a dir, un gerent de la comptabilitat, càrrec que llavors fou ocupat per 
Huguet Cardona.4 0 Els diputats elegits per les Corts de Tortosa 
confiaren el càrrec a Pere Vicenç, que pertanyia a la tresoreria del 
rei,41 el qual li donà una gran importància i autoritat. 

El 1367, el rei convocà novament Corts de Catalunya, que se 
celebraren a Vilafranca del Penedès entre octubre i desembre. Els 
tres braços demostraren llur descontentament per com era gestio-
nada la Diputació del General que, segons deien, feia despeses 
desmesurades; el primer de desembre delegaren en tres persones, 
una per cada braç, l'estudi d'aquesta qüestió. Els encarregats de fer 
l'enquesta foren Ramon Gener, cabiscol d'Urgell, Ramon de Juià, 
cavaller, i Ramon Sescomes, ciutadà de Lleida. Abans, les Corts ja 
havien elegit tres oïdors de comptes.42 

O Ï D O R S DE COMPTES ELEGITS PER LES C O R T S 

DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS DE 1 3 6 7 

Ramon Gener, cabiscol d'Urgell. 
Hug, vescomte de Cardona. 
Joan Serra, ciutadà de Barcelona. 

38. Ibidem, pàg. 416 i ACA, C, reg. 1505, fols. 126 r.°-127 r.° (1366, gener, 
26). 

39. Ibidem, pàgs. 422-423. 
40. AHPB, F. de Ladernosa, llibre de 7 abril-22 juny 1367, fols. 4 v.°-7 r.°. 
41. Cort es, II, pàgs. 313 i 331. 
42. Ibidem, pàgs. 506-507 i 509. 
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Sembla que aquests foren els únics diputats elegits per les Corts 
de Vilafranca. N o es conserva gaire documentació, o almenys no es 
coneix, d'aquestes Corts, però les notícies posteriors semblen indi-
car que l'organització donada fins llavors a la Diputació del General 
no havia satisfet els braços de les Corts i que per això fou suprimida, 
de moment, la figura dels diputats residents a Barcelona, potenciant, 
en canvi, la del "regent de comptes", que passà a convertir-se en 
"regent la Deputació de Cathalunya". 

Quan s'iniciaren les Corts de Barcelona de 1368-1369 reunides 
pel rei per demanar ajut per a la defensa de Sardenya i per a resoldre el 
plet amb Bertrand Du Guesclin, que amenaçava d'envair els seus 
regnes, únicament Pere Vicenç es presentà davant dels tres braços 
per a informar sobre l'estat de comptes de la Diputació del General. 
Aquestes Corts reforçaren encara més la seva posició. Els braços 
confiaren a Pere Vicenç la tasca que abans havien acomplert els 
diputats: recollir els diners del donatiu, fer emprèstits amb la garan-
tia del citat donatiu, distribuir els diners, etc. Les Corts assenyalaren 
que tindria els mateixos poders que havien estat concedits als dipu-
tats a les Corts anteriors de Tortosa i Barcelona. La seva gestió 
quedava sotmesa només a la supervisió dels oïdors de comptes, amb 
els quals s'hauria d'aconsellar per a les qüestions importants. Els 
oïdors de comptes elegits foren :4 3 

O Ï D O R S DE COMPTES ELEGITS A LES C O R T S 

DE B A R C E L O N A DE 1 3 6 8 - 1 3 6 9 : 

Arnau dè Busquets, canonge de Barcelona. 
Bernat de Tagamanent, cavaller. 
Antoni Massanet, ciutadà de Lleida. 

Entre els pergamins de la Generalitat es conserven els poders 
atorgats per aquestes Corts a Pere Vicenç, el 6 de desembre de 1368, 
per a reunir 105.000 lliures mitjançant la venda de censáis morts, 
violaris, etc.4 4 També s'hi conserven altres documents relatius a 
l'activitat de Pere Vicenç, especialment pagaments al rei de diverses 

4 3 . Cortes, I I I , pàgs. 1 , 2 2 , 2 7 - 3 0 I I . R U B I O C A M B R O N E R O , La Deputadó, pàg. 
1 3 8 . 

44. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 93. 
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quantitats del donatiu, consignacions de deutes sobre el donatiu, 
etcètera.45 

Pere Vicenç degué morir a la darreria del 1369 o al començament 
del 1370. En una venda de censal per part de la Diputació, el 23 de 
febrer de 1370, és citat com a difunt; en aquest moment ja ocupava el 
seu lloc Bernat Bussot, un ciutadà de Barcelona, que féu l'esmentada 
venda en nom de la institució, venda que fou confirmada pels oïdors 
elegits el 1369.46 

A les Corts de Tarragona-Montblanc-Tortosa de 1370-1371 Ber-
nat Bussot es presentà més d'un cop davant dels braços per informar 
de la situació de la Diputació, les càrregues a les quals estava obli-
gada, etc., i per denunciar alguns perjudicis que, des de diferents 
poders, es causaven als interessos de la Generalitat.47 De llur banda 
els braços li renovaren la confiança i li atorgaren poders per a 
administrar el donatiu de 150.000 florins atorgat al rei, vendre 
censáis, etc. El braç militar, però, reservà l'administració de la part 
que li pertocava d'un donatiu complementari de 10.000 florins a 
Ramon Alemany de Cervelló i Guillem Sacirera.48 La tasca de 
Bernat Bussot havia d'ésser controlada pels oïdors de comptes. 
Arnau de Busquets, un dels oïdors de comptes designats el 1369, 
havia mort mentrestant,49 de manera que calia nomenar-ne almenys 
un de nou. Finalment es procedí a la renovació total de la terna 
d'oïdors. 

O Ï D O R S DE COMPTES ELEGITS A LES C O R T S 

DE T A R R A G O N A - M O N T B L A N C - T O R T O S A DE 1 3 7 0 - 1 3 7 1 

Ramon Gener, cabiscol d'Urgell. 
Dalmau de Mur, cavaller. 
Joan Serra, ciutadà de Barcelona. 

Tots tres oïdors figuraven ja, confirmant-lo, en un contracte de 
venda de censal de la Generalitat fet per Bernat Bussot, en nom 

45. Cf. ACA, Generalitat, pergamins, núms. 92, 94, 96, 97, 98, 99, etc. 
46. ACA, Generalitat, pergamí núm. 101. 
47. Cortes, III, pàgs. 60-61, 108, 115. 
48. Ibidem, pàgs. 68-70, 110, 114, 119-130 i ACA, Generalitat, pergamins, 

núm. 103. 
49. Ibidem, pàg. 115. 



ELS PRI MERS DIPUTATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 243 

d'aquesta, el 16 d'agost de 1371. Cal notar que, amb ells, confirma-
ren també la venda dos diputats més, la funció dels quals ens és 
desconeguda, un del braç eclesiàstic, fra Galceran Satallada, de 
l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, i un altre del braç de 
ciutats i viles reials, Bernat Cortit, ciutadà de Lleida.50 Fra Galceran 
Satallada apareix també en una altra venda, aquesta vegada de violari, 
un mes després, en la qual els venedors són tres diputats: l'esmentat 
frare, Ramon Gener i Joan Serra, juntament amb dos procuradors 
de Bernat Bussot, que devia ésser absent: Narcís Franc i Bernat de 
Montpaó.5 1 

Les Corts de Barcelona de 1372-1373 continuaren en la mateixa 
tònica de confiar l'administració de la Diputació del General al 
regent Bernat Bussot, a favor del qual renovaren els poders el 30 de 
setembre de 1372; el regent continuà sotmès al control dels mateixos 
oïdors nomenats a les Corts anteriors,52 bé que pel desembre un 
d'ells, Dalmau de Mur, havia estat substituït per Pere Galceran de 
Pinós;5 3 fou restablerta la figura dels diputats consellers, que havien 
d'autoritzar o aconsellar les vendes de censáis, per exemple. Aquests 
consellers foren el bisbe de Barcelona, l'abat de Sant Cugat, el comte 
d'Empúries, Ponç de Castlarí i dues persones designades per la ciutat 
de Barcelona.54 

A primers del 1375, Bernat Bussot deixà el càrrec de regent de la 
Diputació del General per passar a ésser escrivà de ració del rei, bé 
que el 1396 tornava a ésser administrador de la Generalitat. El 
substituí en el càrrec el seu germà Antoni Bussot, que rebé el 
nomenament oficial el 4 de juny de 1375.55 Abans d'aquest nomena-
ment, les Corts reunides a Lleida aquest any 1375 havien confiat a fra 
Guillem de Guimerà i a Joan Serra la tasca de reunir i administrar els 

50. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 104. 
51. AHPB, Francesc de Ladernosa, "Tercium decimum manuale" de 16 

novembre 1370-29 maig 1373, fol. 31 v.° (1371, setembre, 17). 
52. Cortes, III, pàgs. 198, 202, 204-205, 245-258 i ACA, Generalitat, perga-

mins núms. 109 i 110 i ACA, C, reg. 1508, fols. 108 v.°-113 r.° (1373, maig, 14). 
53. ACA, Generalitat, pergamins, núms. 109 i 112. 
54. ACA, Generalitat, pergamins, núms. 111, 112. 
55. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 120 i ACA, C, reg. 1508, fol. 171 

r.°-v.° (1375, juliol, 13). 
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diners del donatiu.56 Per l'abril, abans del seu nomenament, les 
Corts confiaren ja a Antoni Bussot la tasca d'administrar el donatiu, 
però amb l'obligació d'actuar d'acord amb els ja citats fra Guillem de 
Guiníerà i Joan Serra, als quals s'afegí després Ramon Gener, cabis-
col d'Urgell, i si aquests eren absents, amb consell dels oïdors de 
comptes.5 7 

Sense abandonar el sistema administratiu basat en el regent de la 
Diputació, les Corts de Lleida tornaren altra vegada a elegir tres 
diputats residents a Barcelona i tres oïdors de comptes, que, junta-
ment amb el regent, havien d'administrar aquella institució.58 

D I P U T A T S ELEGITS A LES C O R T S DE LLEIDA DE 1 3 7 5 

Diputats residents a Barcelona: 
Romeu Sescomes, bisbe de Lleida. 
Joan, comte d'Empúries. 
Ramon Sa-rovira, ciutadà de Barcelona. 

Diputats oïdors de comptes: 
Fra Pere Toló, comanador de Gardeny. 
Galceran de Vilarig. 
Joan Serra, ciutadà de Barcelona. 

Cal assenyalar que el mateix any 1375 Ramon Sa-rovira fou 
substituït per Jaume Fiveller. També sembla que Romeu Sescomes 
fou substituït en el càrrec per Ramon Gener, cabiscol d'Urgell, que 
en tenia una llarga experiència. El 10 d'abril de 1376 aquest ja figura 
com a diputat resident a Barcelona, juntament amb el comte d'Em-
púries i Jaume Fiveller, però el document no indica la causa de la 
substitució, que no podia ésser la mort perquè el bisbe de Lleida no 
morí fins el 1380.5 9 Aquesta és una de les poques vegades que, essent 

56. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 115 (1375, març, 19) i Cortes, III, 
pàgs. 281-282. 

57. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 116 (1375, abril, 2) i 119; Cortes, III, 
pàgs. 282-283. 

58. Cortes, III, pàgs. 293-295 i ACA, Generalitat, pergamins, núm. 123 
(1375, octubre, 8). 

59. AHPB, A. Figuera, man. de cartes de pagament de la Diputació del 
General de Catalunya (16 setembre 1372-23 juliol 1376), fols. 88 v.°-89 r.° 
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el representant del braç nobiliari de molta més categoria que l'ecle-
siàstic, fou citat protocol·làriament en primer lloc i degué presidir la 
Diputació. 

Les Corts generals de Montsó de 1376-1377 no modificaren 
aquest esquema d'organització. Foren renovades les ternes de dipu-
tats residents a Barcelona, d'oïdors i de diputats per fer les mostres 
de tropes i les esmenes de cavalls, els quals tenien ara també l'atribu-
ció d'aconsellar el rei. Fou mantingut també Antoni Bussot com a 
regent de comptes de la Diputació, sembla que amb els mateixos 
poders que tenia abans. 

D I P U T A T S ELEGITS A LES C O R T S DE M O N T S Ó DE 1 3 7 6 - 1 3 7 7 

Diputats residents a Barcelona: 
Fra Guillem de Guimerà, de l'orde de l'Hospital. 
Joan Berenguer de Rajadell, cavaller. 
Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida. 

Oïdors de comptes: 
Galceran d'Anglesola, vicari general de l'arquebisbe de Tarragona. 
Hug de Santa Pau. 
Joan Serra, ciutadà de Barcelona. 

Diputats per a les mostres de tropes i estimes de cavalls: 
Fra Galceran Satallada. 
Ferrer de Llagostera. 
Vidal Grimau. 

Pel que fa a la terna d'oïdors, tenim constància expressa que en 
formaven part Galceran d'Anglesola i Joan Serra perquè foren ces-
sats com a tais oïdors el 28 d'agost de 1377. Pel que respecta a Hug de 
Santa Pau no consta que ocupés aquest càrrec, però atès que fou 
exceptuat del cessament de tots els diputats aprovat aquest dia, sense 
indicar quina mena de càrrec ostentava, i atès que l'única terna 
incompleta que figurava en el manament de destitució era la dels 
oïdors, en la qual mancava el representant del braç militar, cal 
suposar que era oïdor.6 0 

60. AHPB, A. Figuera, man. de cartes de pagament de la Diputació (27 agost 
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Les Corts de Barcelona de 1377-1378 suposaren, en canvi, una 
modificació important en l'organització de la Diputació. El regent 
de la Diputació fou reduït altra vegada a un regent de comptes, és a 
dir, a un comptable major, un alt empleat sense poders de gestió, 
poders que quedaven reservats ara únicament als diputats. El canvi 
d'orientació en el càrrec coincidí també amb una substitució de 
persones i Antoni Bussot fou reemplaçat per Bernat de Montpaó, un 
escrivà de Barcelona que ja treballava des de feia temps a la Diputació 
a les ordres dels dos germans Bussot.61 

Les actes no són molt explícites, però sembla que durant la 
celebració d'aquestes Corts es registraren pugnes greus entre les 
diverses faccions polítiques que hi eren representades, precisament 
pel control de la Diputació del General. Ja en les primeres sessions, 
el 30 d'abril de 1377, les Corts nomenaren una comissió que havia 
d'estudiar l'estat de comptes de la Diputació juntament amb els 
diputats nomenats a Montsó i el regent dels comptes, que encara era 
Antoni Bussot. Aquesta comissió, formada per un representant de 
cada braç: Bernat Olives, ardiaca de Lleida, Humbert Desfonollar i 
Jaume de Vallseca, presentà els resultats de la seva enquesta el 8 de 
maig. Hom els havia encomanat només l'examen dels comptes dels 
darrers temps, des de les Corts de Montsó de l'any anterior, i la 
informació sobre quines eren les disponibilitats financeres de la Gene-
ralitat. Sembla que els braços estimaren que la informació no era 
suficient i designaren una nova comissió de nou membres, tres per 
braç, perquè examinessin els comptes des del 1365, any en què, com 
ja he dit, havia començat l'endeutament de la Generalitat. 

Mentre la comissió feia la seva enquesta, les Corts prosseguiren 
els seus treballs. Inesperadament, el 28 d'agost de 1377, aprofitant 
una sessió poc concorreguda, en la qual només hi havia vint-i-un 
assistents, el comte d'Empúries proposà cessar tots els diputats, tant 
els residents a Barcelona, com els locals, els oïdors, etc., el regent i 
tots els empleats de la Diputació, al·legant que era costum que abans 
que finalitzessin les Corts cessessin els diputats de les Corts anteriors 

1376-22 gener 1378), fol. 1 r.°-v.° (1376, setembre, 4); ACA, Generalitat, perga-
mins, núm. 127 (1377, febrer, 14) i Cortes, IV, pàgs. 30-31. 

61. Cortes, IV, pàg. 37. 
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i es nomenessin els nous. La moció fou acceptada i els diputats 
cessats. 

Però els cessats protestaren contra la maniobra, al·legant la mi-
grada assistència a la sessió del 28 d'agost, i aconseguiren que el rei 
intervingués a la querella com a àrbitre i que anul·lés la revocació el 
primer d'octubre. Aconseguida aquesta victòria moral, els diputats i 
el personal destituït i després rehabilitat presentaren la dimissió, 
declarant per boca del diputat resident a Barcelona i representant del 
braç eclesiàstic fra Guillem de Guimerà que no eren "tan goloses 
d'aquest offici" com molts es pensaven i que, atesa la condició de 
cadascun d'ells, no hi guanyaven gaire. 

Les Corts elegiren llavors una comissió de vint-i-set membres, 
nou per braç, perquè s'ocupessin d'ordenar la Diputació. Hi figura-
ren un dels diputats sortints, fra Guillem de Guimerà, i deu dels 
assistents a la sessió que els havia cessat, entre ells el promotor de la 
iniciativa, el comte Joan d'Empúries. Les Corts els atorgaren poders 
amplis per a fer nous capítols sobre el regiment de la Diputació, que 
després haurien de presentar a la consideració de les Corts. 

Fins al 16 d'octubre no foren elegits els diputats. Foren escollides 
quatre ternes: una de diputats residents a Barcelona, una altra d'oï-
dors de comptes, una altra de diputats per a fer les mostres de tropes i 
les estimes de cavalls i una terna d'oïdors de comptes extraordinària 
per a revisar els comptes de la Generalitat des de les Corts de Tortosa 
de 1365. 

D I P U T A T S ELEGITS A LES C O R T S DE BARCELONA DE 1 3 7 7 - 1 3 7 8 

Diputats residents a Barcelona: 
Fra Galceran de Besora, almoiner de Ripoll. 
Pere Desplà, cavaller. 
Ramon Sa-rovira, ciutadà de Barcelona. 

Oïdors de comptes: 
Ramon Sa-rovira, canonge de Barcelona. 
Jaume Desfar, cavaller. 
Ermengau Grimau, burgès de Perpinyà. 

Diputats per a fer mostres de tropes i estimes de cavalls: 
Fra Galceran Satallada, de l'orde de l'Hospital. 
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Jaume Marc, cavaller. 
Ramon de Búixols, ciutadà de Girona. 

Oïdors de comptes de les Corts passades: 
Bernat Olives, ardiaca de Lleida. 
Hug de Santa Pau. 
Antoni de Navès, ciutadà de Lleida. 

Cal fer notar que Pere Desplà, un dels diputats residents a 
Barcelona pel braç militar, fou substituït poc després per Ramon de 
Peguera, mentre que un dels oïdors de la terna extraordinària, 
Antoni de Naves, fou substituït també per Pere Pallarès, ciutadà de 
Barcelona, malgrat que aquest càrrec era per a un de Lleida. 

El 19 d'octubre fou elegit el nou regent de comptes de la Genera-
litat, Bernat de Montpaó que, com ja he dit, fou subordinat als 
diputats i privat de facultats de gestió.62 

Abans del 7 d'agost de 1378, data del llicenciament de les Corts, 
foren presentats i aprovats els capítols de Corts sobre el donatiu i uns 
altres sobre l'organització de la Diputació del General, en els quals 
s'especificava, entre altres qüestions, que els diputats exercirien llur 
càrrec fins que fossin cessats per les Corts.6 3 * 

La remodelació de la Diputació no es considerava encara prou 
aconseguida i per aquest motiu, el 10 de juliol, les Corts elegiren una 
comissió especial de nou persones, a les quals donaren poders ex-
traordinaris per vendre o arrendar la col·lecta de l'impost de les 
generalitats i altres emoluments que la Diputació rebia, pagar les pen-
sions dels censáis i violaris i redimir llur capital a fi de poder suprimir 
l'impost de les generalitats i així "alleviar la terra de messions e de 
càrrech". La comissió tenia temps fins al 29 de setembre per a 
realitzar aquest programa tan optimista, termini prorrogable tres 
mesos més. 

Els membres de la comissió reberen poders, a més, per a suprimir 
els càrrecs que els semblessin innecessaris, reduir els salaris de tots els 
oficials de la Generalitat i destituir diputats i assalariats. Els elegits 
foren, pel braç eclesiàstic: Felip d'Anglesola, sagristà de Tarragona, 

62. Ibidem, pàgs. 29-37. 
63. Ibidem, pàgs. 63-66. 
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Ramon Gener, cabiscol d'Urgell, i fra Galceran Satallada, de l'orde 
de l'Hospital; pel braç militar: el comte d'Empúries, Ramon de 
Peguera, cavaller, i Pere de Merlès; pel braç reial: Joan Serra i 
Guillem Ferrer, ciutadans de Barcelona, i Pere Vola, de Perpinyà. Si 
algun dels diputats moria o dimitia podia ésser reemplaçat pels seus 
companys elegint el substitut dins del mateix estament o dins del 
mateix lloc si es tractava del braç reial. 

La comissió intentà, efectivament, reduir les despeses de la Ge-
neralitat. La més ressonant d'aquestes reduccions fou la que afectà el 
salari dels diputats residents a Barcelona; per tal d'efectuar-la, la 
comissió els cessà i els oferí després novament el càrrec amb un salari 
més reduït. Els diputats destituïts així protestaren contra aquesta 
decisió de la comissió, però finalment renunciaren el càrrec en mans 
del rei. Fou elegida llavors una altra terna que degué conformar-se 
amb les noves condicions.64 

D I P U T A T S RESIDENTS A BARCELONA ELEGITS EL 1 3 7 9 

PER LA COMISSIÓ REORGANITZADORA DE LA DIPUTACIÓ DEL G E N E R A L 

Ramon Gener, cabiscol d'Urgell. 
Pere de Merlès. 
Francesc de Gualbes, ciutadà de Barcelona. 

El 7 de gener, els nous diputats ja havien estat elegits i actuaren en 
l'arrendament de la col·lecta de les generalitats juntament amb tres 
membres de la comissió reorganitzadora: el comte d'Empúries, fra 
Galceran Satallada i Guillem Ferrer, ciutadà de Barcelona.65 La 
notificació del canvi de diputats no fou signada pel rei, però, fins el 
20 de gener de 1379.66 

Els oïdors de comptes no reconegueren la legalitat de la destitu-
ció i substitució dels diputats residents, al·legant que la comissió 
reorganitzadora no tenia facultats per a fer tal cosa, i boicotejaren 
llur actuació retenint els segells i els llibres de comptes i registres de la 
institució. La comissió reorganitzadora amenaçà de destituir-los 

64. 
65. 
66. 

Ibidem, pàgs. 79-80. 
AHPB, F. de Ladernosa, man. 14, fol. 29 r.°-v.° (1379, gener, 7). 
Veg. nota 64. 
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també si no canviaven d'actitud i finalment el rei hagué d'intervenir 
com a àrbitre en la qüestió. El 10 de març de 1379 dictaminà que la 
comissió reorganitzadora tenia poders per a fer les destitucions i 
substitucions que havia fet i ordenà als oïdors que lliuressin els 
segells, els registres i les escriptures als nous diputats residents.67 

La nova terna de diputats residents a Barcelona no tingué molt de 
temps per a exercir el càrrec perquè les Corts de Barcelona de 1379-1380 
nomenaren una nova terna, a la qual foren donats poders amplis per a 
vendre censáis i fer totes les altres operacions financeres necessàries 
per al bon funcionament de l'organisme.68 

D I P U T A T S RESIDENTS A B A R C E L O N A NOMENATS A LES C O R T S 

DF B A R C E L O N A DE 1 3 7 9 - 1 3 8 0 

Felip d'Anglesola, sagristà de Tarragona. 
Guillem Sanoguera, cavaller. 
Guillem Ferrer, ciutadà de Barcelona. 

Cal assenyalar que, abans del 20 de setembre de 1381, Felip 
d'Anglesola ja havia estat substituït per Pere de Sant-Amans, de 
l'orde de l'Hospital. Els electors havien estat els altres dos diputats 
restants.69 També morí Guillem Ferrer; pel juliol de 1384, els poders 
concedits per les Corts generals de Montsó-Tamarit de Llitera-Fraga 
a la nova terna de diputats el citen com a difunt. Degué morir quan ja 
funcionaven les Corts, que començaren pel maig de 1383, data en la 
qual encara era viu. Segons Serra i Postius fou substituït per Jaume 
Nicolau, ciutadà de Barcelona.70 

Tal com acabo de dir, pel juliol de 1384 fou elegida la nova terna 
de diputats residents i els foren atorgats poders iguals als de la terna 
anterior. Ignoro la composició de la terna d'oïdors. 

67. Cortes, IV, pàgs. 83-85. 
68. Ibidem, pàgs. 226-236. 
69. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 147. 
70. Apareix en els pergamins fins al 29 de maig de 1383: ACA, Generalitat, 

pergamins núms. 147, 150-156, 161-162, 164-165, 168, 170-173. J . M. S A N S -

C. BAH ART, Catàleg, pàg. 71. 
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D I P U T A T S RESIDENTS A B A R C E L O N A ELEGITS A LES C O R T S GENERALS 

DE M O N T S Ó - T A M A R I T DE L L I T E R A - F R A G A DE 1 3 8 3 - 1 3 8 4 

Arnau Descolomer, del capítol de Girona. 
Guillem d'Argentona, cavaller. 
Pere Terré, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona. 

Les mateixes Corts elegiren també un nou regent dels comptes de 
la Diputació del General de Catalunya, que fou Jaume Nicolau.71 

N o hi hagué nova reunió de Corts fins a la convocatòria de les 
generals de Montsó de 1388, en la qual fou elegida una altra terna que 
hagué d'ocupar el càrrec una llarga temporada, puix que Joan I no 
convocà altres Corts, i Martí l'Humà no en convocà a Catalunya fins 
el 1405. 

D I P U T A T S RESIDENTS A BARCELONA ELEGITS 

PER LES C O R T S GENERALS DE M O N T S Ó DE 1 3 8 9 

Miquel de Sant-Joan, ardiaca de Girona. 
Jaume Marc, cavaller. 
Bernat Gralla, ciutadà de Lleida. 

Els foren atorgats poders el primer de juny de 1389 i el 18 de 
novembre els fou atorgat un augment del salari de 200 florins a 365.7 2 

Foren auxiliats en llur tasca durant un temps per una altra terna 
que havia d'administrar els diners votats per les Corts per a la defensa 
de Catalunya contra les tropes dels Armanyac, que l'havien envaïda. 
Aquesta terna estigué formada per Ramon de Castlarí, abat de 
Ripoll, Berenguer de Cruïlles, cavaller, i Ferrer de Gualbes, ciutadà 
de Barcelona.73 

L'exercici del càrrec durant tants d'anys provocà canvis a la terna 
originària per mort o renúncia dels seus membres, que foren substi-
tuïts pels companys restants amb altres persones del mateix esta-
ment. Així, per exemple, l ' l i de novembre de 1396 Miquel de Sant-

71. ACA, Generalitat, pergamins, núms. 180 i també 183. 
72. ACA, Generalitat, pergamins, núms. 210 i 211. 
73. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 212 (1389, desembre, 3). 
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Joan, que s'havia absentat de Catalunya, fou substituït per Alfons de 
Tous, doctor en decrets i rector de l'església del Pi de Barcelona en 
aquell moment i més endavant bisbe d'Elna i de Vic. El 4 de desem-
bre de 1397 es produí la substitució per mort del representant del 
braç reial Bernat Gralla, per Ramon Desplà, ciutadà de Barcelona,74 

que ja l'havia substituït temporalment per l'agost de 1397.75 El 1408 
morí Ramon Desplà i fou substituït pel seu nebot i homònim Ramon 
Desplà, que llavors era absent de Catalunya com a patró d'una de les 
galeres de Barcelona al servei de Benet X I I I . 7 6 El 1410, pel juliol, 
morí Jaume Marc,7 7 cosa que obligà a substituir-lo també; l'elegit 
fou Guerau de Palou.78 Sembla que fou, doncs, aquesta terna for-
mada per Alfons de Tous, bisbe de Vic, Guerau de Palou, cavaller, i 
Ramon Desplà, ciutadà de Barcelona, on ja no quedava cap dels 
nomenats per les Corts de Montsó de 1389, la qui enllaçà amb els 
diputats triennals de la reforma de la Generalitat acomplerta a les 
Corts de 1413, durant el regnat de Ferran d'Antequera.79 Aquesta 
reforma sostragué a les Corts l'elecció dels diputats. És possible que 
l'elecció obligada de la darrera terna fora de les Corts donés la idea de 
convertir-ho en norma. 

La Diputació del General no fou en principi un organisme polí-
tic, però els poders de decisió sobre l'administració del donatiu de les 
Corts li donaren poder polític. Durant la guerra amb Castella dita 
dels dos Peres, per exemple, els diputats de cada regne controlaren 

74. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 267 (1397, juny, 18) i 285 (1398, 
març, 14) i AHCB, Llibre del Consell, 27, fols. 102 r.°-103 r.° (1397, agost, 9). 

75. ACA, Generalitat, pergamins, núms. 276 (1397, agost, 21) i 285 (1398, 
març, 14) i AHPB, Tomàs de Bellmunt, man. de 1398-1399/fols. 1 r.°-7 r.° (1398, 
juliol, 17). 

76. ACA, Generalitat, N 632, fol. 205 r.° (1408, abril, 29). 
77. M. de R I Q U E R , Història de la Literatura Catalana, I, Barcelona 1964, pàg. 

545. 
78. Cortes, VII, pàg. 28. 
79. El 15 de novembre de 1412 actuaven tots tres: ACA, Generalitat, perga-

mins, núm. 439. Sobre la reforma de 1413 veg. M. VII AR, La Diputación del General 
de Cataluña durante el reinado de Fernando de Antequera, " IV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón", Actas y comunicaciones, II, Barcelona 1970, 
pàgs. 297-304. 
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de fet els exèrcits reials i el rei hagué de negociar amb ells la seva 
estratègia. 

En les ocasions que es produí una situació de buit de poder a les 
instàncies supremes de govern, la Generalitat de Catalunya assumí 
les responsabilitats polítiques que li pertocaven com a delegació dels 
estaments representats a Corts. Així, per exemple, quan pel maig 
de 1396 Joan I morí inesperadament mentre el seu germà i successor, 
l'infant Martí, era absent a Sicília, els diputats ajudaren la nova reina 
ÏVÍaria de Luna a assegurar la successió en la persona del seu marit, 
tallant qualsevol intent de discussió dels seus drets, que eren clars 
segons el costum successori català, i cooperant també a afrontar les 
amenaces d'invasió estrangera que pesaven sobre els regnes de la 
Corona catalano-aragonesa i que es materialitzaren uns mesos des-
prés en la invasió del comte de Foix, aspirant a la Corona en nom de 
la seva muller, la infanta Joana, filla de Joan I. Per a fer possible la 
defensa de la terra els diputats aplegaren els 150.000 florins que un 
Parlament reunit ràpidament a Barcelona havia votat. Abans havien 
aplegat també 40.000 florins —amb la garantia de les joies de la 
Corona i la vila de Montblanc, que els fou lliurada en penyora— per 
a enviar-los al nou rei, a fi que pogués tornar a Catalunya deixant la 
situació de Sicília una mica més estabilitzada.80 

N o cal dir que la Generalitat i la darrera terna de diputats que 
hem citat acomplí una funció política molt important en morir Martí 
l 'Humà el 1410 sense successió i produir-se l'interregne, que durà 
dos anys. 

En resum, podríem dir que la Diputació del General o Generali-
tat de Catalunya nasqué de manera no deliberada a les Corts de 
Catalunya celebrades a Cervera el 1359, perquè foren aquestes Corts 
les que atorgaren als diputats atribucions més àmplies de les que 
havien tingut anteriorment les comissions de Corts, atribucions que 
no variaren gaire durant una colla d'anys. 

80. ACA, Generalitat, pergamins, núm. 259 (1396, juliol, 14), 260-261 (1396, 
agost, 3), 262 (1396, agost, 4), 263 (1396, agost, 29), 264 (1396, setembre, 17), 265 
(1396, octubre, 25). 
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La institució es reafirma a les Corts de Montsó de 1362-1363, a 
les quals foren creats els impostos més característics de tots els que 
nodriren les arques de la Diputació del General: els que hom ano-
menà generalitats, destinats a durar uns quants segles. Foren aques-
tes Corts, també, les que crearen la figura de la terna de diputats, un 
per braç, residents a Barcelona, com a òrgan suprem de la institució, 
estructura que fou la que s'imposà, bé que no pas immediatament. 

La Diputació del General es consolidà definitivament a les Corts 
de Barcelona-Lleida-Tortosa de 1364-1365, que decidiren emetre 
deute públic amb la fermança de les generalitats, i garantiren la 
continuïtat de la institució emissora i dels impostos mentre aquest 
deute no hagués estat amortitzat. 

Durant deu anys, de 1367 a 1377, sembla que la Generalitat fou 
governada d'una manera més o menys presidencialista per un gerent 
anomenat "regent la Deputació de Catalunya", elegit per les Corts, 
que era assessorat i controlat per tres oïdors de comptes. No hi ha 
constància, per ara, que durant aquest temps hi haguessin ternes de 
diputats residents a Barcelona, com havia estat norma en els anys 
anteriors. 

El 1377, la Generalitat tornà a ésser governada per una terna de 
diputats residents a Barcelona, i així continuà en la resta de la seva 
història. El 1413 aquesta organització bàsica fou mantinguda però 
desvinculada de les Corts que, de llavors en endavant, ja no intervin-
drien en l'elecció dels diputats, que serien elegits cada tres anys per la 
terna cessant. 

M A R I A T E R E S A F E R R E R I M A L L O L 
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APÈNDIX 
1 

1359, desembre, 19. Cervera 

Pere el Cerimoniós confirma el nomenament dels vuit diputats, 
quatre pel braç eclesiàstic i quatre pel braç militar, elegits per amb-
dós braços per a distribuir el do concedit al rei amb motiu de la 
guerra amb Castella. Els vuit diputats, Berenguer [de Cruïlles], 
bisbe de Girona, fra Pere Arnau de Paretstortes, prior de Catalunya, 
Romeu Sescomes, paborde de Tarragona i Arnau de Busquets, 
doctor en decrets, canonge de Barcelona, pel braç eclesiàstic, i 
Bernat de Cabrera, comte d'Osona, Hug, vescomte de Cardona, 
Ponç d'Altarriba i Ramon de Peguera, pel braç militar, seran auxi-
liats per vuit consellers: Pere [Clasquerí] arquebisbe de Tarragona, 
Hug [Desbac], bisbe d'Urgell, Guillem Arnau Patau, degà d'Urgell i 
Galceran de Montcorb, pel braç eclesiàstic, i Bernat de Cabrera, 
Ramon d'Anglesola, senyor de Bellpuig, Berenguer Despujol i Ra-
mon Arnau Sacirera, pel braç militar. Són especificats els poders que 
tindran aquests diputats, poders acordats en capítols de Corts. 

(ACA, C, reg. 1505, fols. 60r.°-65r.°) 

Noverint universi quod nos, Petrus, Dei grada rex Aragonum etc., 
attendentes quod iuxta capitula ordinacionis adiute, que brachia prelato-
rum et aliarum personarum ecclesiasticarum et baronum et militum ac 
generosorum Cathalonie ob defensionem rei publice in presenti generali 
Curia, quam Cathalanis in villa Cervarie celebramus, fuit facta, firmata et 
iurata per nos et dictam generalem Curiam XVIIIa die decembris anno 
subscripto, debent eligí in deputatos et distributores dicte adiute certe 
persone pro utroque dictorum brachiorum ad tractandum, distribuendum 
et exequendum contenta in dictis capitulis et specialiter in capitulis quorum 
tenores inferius sunt inserti, attendentes etiam quod pro parte brachii 
prelatorum et aliarum personarum ecclesiasticarum fuerunt in dictos depu-
tatos et distributores electi venerabiles Berengarius, Gerundensis episcopus, 
frater Petrus Arnaldi de Parietibus Tortis, prior Cathalonie, Romeus de 
Cumbis, prepositus Terrachone, et Arnaldus de Busquetis, decretorum 
doctor, canonicus Barchinone, et in consiliarios reverendus Petrus, arcbie-
piscopus Terrachone, venerabilis Hugo, episcopus Urgellensis, Guillermus 
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Arnaldi Petau, decanus ecclesie Urgellensis, et Galcerandus de Monte-
curvo, officialis ecclesie Gerundensis, et pro parte dicti brachii baronum et 
militum in deputatos et distributores nobiles Bernardas de Capraria, comes 
Ausone, miles, Hugo, vicecomes Cardone, domicellus, Poncius de Altariba, 
miles, et Raymundus de Pagaría, domicellus, et in consiliarios nobiles 
Bernardus de Capraria, miles, pater dicti comitis, Raimundus de Angula-
ría, cuius est locus de Bellopodio, Berengarius de Podiolo et Raymundus 
Arnaldi de" Ciraria, milites, ideo nos, existentes personaliter in dicta gene-
rali Curia, de et cum consilio, aprobacione et consensu tocius Curie genera-
lis, eleccionem et deputacionem predictas laudamus, aprobamus et etiam 
confirmamus, conferentes de et cum consilio, assensu et approbácione dicte 
Curie generalis eisdem distributoribus et mayori parti eorum potestatem 
plenariam exequendi et complendi omnia et singula contenta in dictis 
capitulis et in quibuscumque aliis capitulis dicte adiute per dicta duo brachia 
facte et in quolibet eorumdem et dictis consiliariis consulendi iuxtaformam 
in subscriptis et aliis predictis capitulis contentam necnon etiam conferimus 
ulterius potestatem plenariam dictis distributoribus et mayori parti eorum 
quod si casus ante tempus mensis madii proxime instantis vel post, durante 
tempore dicte adiute, contingeret qui iuxta arbitrium vel videre ipsorum 
tenderet aut tendere posset ad consequendum pacem perpetuam vel longam 
treugam guerre quam habemus cum rege Castelle vel ad victoriam ipsius 
guerre aut ad destruccionem et diminucionem potestatis dicti regis aut 
regnorum vel terrarum suarum vel partís eorumdem aut ad recuperacionem 
civitatis, villarum et aliorum locorum que in dicta guerra per gentes dicti 
regis Castelle aut per ipsum nobis ablata fuerunt vel alias ad magnam et 
notabilem utilitatem rei publice, in dictis casibus et quolibet eorum possint 
de pecunia dicte adiute in dictos casus et eorum quemlibet convertere ad 
ipsorum vel mayoris partís eorum arbitrium seu videre usque ad quantita-
tem triginta mille florenorum auri et interesse lucri et expensarum pro ipsis 
habendis seu anticipandis fiendarum et etiam ipsam adiutam impignorare 
et súper ea ad mocubellum, lucrum vel alias mutuo recipere dictos triginta 
mille florenos et interesse lucrum ach expensas predictas et etiam sacramenta 
et homagia prestare et penas quascumque sibi imponere et proinde ffideius-
sores et expromissores ac ditam tabule daré et de novo eam creare et firmare 
et ipsis ffideiussoribus et promissoribus et campsoribus et aliis novam tabu-
lam facienttbus ac etiam aliis quibuscumque indempnitatis instrumenta 
facere et proinde dictam adiutam et pecuniam que inde exierit obligare et 

a. Sobre de, ça interlineat i ratllat. 
b. ac interlineat sobre aut, ratllat. 
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omnia alia súper tractatu execucioneque et perfeccione dictorum casuum et 
cuiuslibet eorum et aliorum predictorum facere et agere que nos cum dicta 
gener all Curia facere possemus, non obstante quod de hiis in capitulis^ dicte 
adiutè expresse menció non fiat, et generaliter conferimus dictis distributo-
ribus et mayori parti eorum potestatem plenariam tractandi, exsequendi, 
faciendi súperpredictis ómnibus et singulis in iudicio et extra omnia alia que 
nos cum dicta Curia facere possemus quam generalitatem paremd vim 
obtinere volumus, acsi omnes casus bic sigillatim essent expressi, et predic-
tam potestatem eis comissam possint dicti distributores et consiliarii vel 
eorum aliqui aut aliquis sibi adinvicem vel aliis comittere et post comissam 
sibi resumere potestatem. 

Intelligimus tamen nos et dicta Curia quod predicta omnia et singula 
dicti distributores et deputati babeant et teneantur facere de et cum consilio 
dictorum consiliariorum vel mayoris partis eorum et quod sine consilio 
eorum vel mayoris partis eorum nequeant facere predicta vel aliquid 
eorumdem. 

Nos, enim, et dicta• generalis Curia promittimus prothonotario subs-
cripto, nomine omnium illorum quorum interest, intererit aut interesse 
poterit seu debebit legittime stipulanti et recipienti, ratum et firmum perpe-
tuo habere quitquid per dictos distributores aut mayorem partem eorum, 
cum consilio tamen dictorum consiliariorum vel mayoris partis eorum, 
tractatum, ordinatum, factum vel actum fuerit quoquomodo sub bonorum 
dicte adiute omnium ypotheca, et tam nos quam dicta Curia iuramus per 
dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia ac crucem domini nostri 
Ihesu Christi, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula, 
ut superius dicta sunt, tenere et complere ac inviolabiliter observare et 
observ ari facere et teneri, ut superius continetur, suplentes de aprobacione, 
consilio et consensu dicte generalis Curie ex nostre potestatis regie plenitu-
dine siquis defectus esset vel esse aut allegari vel dici possit in predictis vel 
aliquo predictorum, mandantes per presenspublicum instrumentum guber-
natori nostro generali eiusque vices gerentibus et ceteris officialibus et 
subditis nostris, presentibus etfuturis, et ipsorum officialium locatenentibus 
quatinus súper premissis ómnibus et singulis dictis deputatis et distributori-
bus ac ab eis deputandis prestente auxilium, consilium et iuvamen ac ad 
ipsorum et deputandorum ab eis requisicionem compleant et exequantur 
quitquid, quando et quociens per eos fuerint requisiti, si de nostra confidunt 

c. Segueix dicte, ratllat. 
d. parem, corregit sobre partim. 
e. present en el ms. 
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gracia vel amore et nostre indignacionis acúleos cupiunt evitare, dicti autem 
distributores et consiliarii brachii Ecclesie teneantur facere iuramentum 
iuxta formam capitulorum dicte adiute in posse archiepiscopi Terrachone, 
vel in eius absència in posse vicarii vel officialis episcopi Barchinone et idem 
arcbiepiscopus in posse episcopi Gerundensis, deputati autem consiliarii ac 
substituti ab eis dicti brachii baronum et militum teneantur facere iuramen-
tum de contentis in dictis capitulis in posse nostri vel, in absència nostri, in 
posse gerentis vices gubernatoris in Cathalonia, de quo iuramento ipsi vel 
dicte persone ecclesiastice de dicto iuramento quod facere debent nequeant 
per nos vel alios sine consensu, aprobacione et consilio generalis Curie 
Cathalonie absolví. 

Tenor autem dictorum capitulorum de quibus supra fit menció noscitur 
esse talis: 

ítem, que la dita ajuda sie levada e cuyllida e distribuïda tan solament 
per aquells qui hi seran ordenats per los dits II braces, e que en açò res no y 
baya a fer ne saber ni ordenar lo senyor rey ni negun official seu, ne encara 
que-l dit senyor rey ne altra persona per ell no haya en la dita cosa algun 
poder, mas que sia levada, ajustada, partida e ordonada per aquells qui 
ordonaran los dits II braces, e que-l senyor rey ne oficial seu no-n puxan 
demenar compte ni en res no hi hay en a caber ni saber. 

Plau al senyor rey. 
Item, que la dita provisió sia despesa en defeniment de Cathalunya en 

sou de hòmens a cavall e en esmenes e stimes de cavals dessús dites, segons la 
forma damunt e daval scrita en los feyts sdevenidors e no en negun altre 
feyt, a conexença e ordinació d'aquells qui per los dits braçes a açò deputats 
seran, així emperò que los dits hòmens a caval hayen anar e astar là on pus 
necessaris seran a defensió de Cathalunya, emperò que-ls deputats hayen 
poder de consentir, si vist los serà faedor, que aquests o alguna partida 
d'aquests vayen en altres partides fora Cathalunya a prechs del senyor rey 
faedors per carta o per letra, però si los dits hòmens a cavall de Cathalunya 
no bestaven al dit nombre no volent-hi anar o que no ss-i trobassen tants, en 
aquell cas haguessen a metre e a despendre aquesta quantitat en sou de altres 
hòmens a cavall, los quals lo senyor rey se hagués haver, donant per los 
deputats a aquels sou acostumat de dar en Cathalunya, ço és, VII sol. per 
cavall armat o V sol. per alforrat, emperò que los dits deputats ab volentat 
de lurs consellers puguen metre aquesta ajuda o partida d'aquella en ar-
mada de mar, si a els necessari e profitós vist serà e que la requesta o açò que 
romandrà de les faltes dels hòmens a cavall e de cavals sia convertida per los 
deputats en profit de la defensió de la cosa pública. 

Plau al senyor rey. 
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Item, que sien eletes VIII persones dels dits II braces, ço és IIII del braç 
de la Sgleya e IIII del braç dels richs hòmens e cavallers, los quals cullen e 
façen cuyllir les quantitats dessús dites e aqüelles distribuesquen segons la 
forma dessús dita, e d'açò los sia donat bastant poder per manera que els bé, 
profitosa e lealment puxen levar e haver e distribuir les quantitats dessús 
dites e puxen deputar, si vist los serà faedor, altres cuyllidors qui les dites 
quantitats justen per bisbats o per vegueries en aquella forma que a els 
plaurà. Es entès, emperò, que les forces e destrenyiments faedors als no 
volents pagar dejen ésser fets per los ordinaris de cascun loch a requesta dels 
dits deputats o assignats per aquells. E si los ordinaris hi eren negligents o 
fer-ho recusaven, que en aquell cas los dits deputats ho puxen fer axí, 
emperò que totes les quantitats venguen e hayen a venir en mans dels dits 
VIII, de les quals hayen a retre compte a aquells qui per los dits II braces 
deputats hi seran. Puxen encara deputar e donar salaris covinents per lurs 
treballs a aquells qui a açò per ells deputats seran. E que les dites VIII 
persones hayen a retre compte en Barchinona en la casa dels frares menors II 
vegades Van o en altre loch de la ciutat hon elegir volrran, la una a Sent 
Miquel, Valtre VIII dies après Pascha, en poder de aquells que los II braçes 
hi elegiran, los quals hayen poder e loch dels II braces de reebre compte e de 
ferfi. 

Plau al senyor rey ab què per les messions, salaris e altres coses dessús 
dites lo dit do no-s minve, segons que en lo primer capítol és contengut. 

ítem, que-ls dits cullidors e distribuïdors tots ensemps, si necessari serà, 
pusquen manlevar e obligar la dita ajuda e les cullites d'aquella e donar 
guany e intereç, lo qual fos pagat e abatut de la dita ajuda segons la forma 
daval scrita, ço és, sobre' tota generalment o partida d'aquella. Axí emperò 
que açò no puxen fer sinó ab consell d'aquells qui per los dits II braces seran 
assignats per consellers als dits cuyllidors e distribuïdors. Emperò sie entès 
que si la un loch era obligat per lo dit deute a pus lonch temps ho a més que 
l'altre loch, que-s pach generalment de tota la ajuda de la terra dels dits II 
braces. En axí que la dita ajuda nopuxa exir de la terra dels dits II braces ne 
d'algun loch d'aquells dins los dits II anys entró que sia pagat ço que 
manlevat hi serà sots la forma dessús dita. 

Respon lo senyor rey que no és rahó que de la ajuda sia abatut ne paguat 
negun çuany ne intereç pagador per la moneda manlevadora, per ço com ja 
ha cert terme de pagar, segons que damunt és contengut. Però que en cas 
que anticipassen a prechs del senyor rey, lavors plau al dit senyor rey que-ls 
mogubells sien deduïts de la dita quantitat de les dites LXXII"' liures. 

f. saber en el ms. 
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Item, que ls dits cullidors e distribuïdors o la mayor partida d'aquells 
pusquen fermar cartes públiques eferletresab un segell cumú per auctoritat 
de la Cort a tots los officials qui hi sien necessaris a ordonar, levar e a culler e 
obligar la dita ajuda, e gitar e revocar tots cullidors d'aquella e fer totes 
altres coses a açò necessàries, segons que a ells mils vist faedor sia. E que lo 
procurador de Cathalunya, e lo portantveus d'aquell e-ls veguers e les corts e 
los officials dels lochs del senyor rey e dels altres dels dits II braces, sien 
tenguts a els de donar consell e ajuda com per ells requests ne seran, e de fer 
execucions realment e de fet contra aquells qui als dits cullidors en açò 
contrast farien e a messió dels rebelles. E si per aventura alcú delinquia en les 
dites coses e aquell condempnaven, que l'hayen a condempnar per nom del 
senyor del loch hon delinquirà e que la execució sia feta per lo senyor del dit 
loch hon delinquit haurà. E si serà punit pecuniàriament, que la punició sia 
la meytat del senyor del loch e l'altra dels dits deputats convertidora en bé de 
la dita cosa pública. E si lo senyor rey fer no la volia, que los deputats la 
poguessen fer. 

Plau al senyor rey segons que en lo precedent pus prop capítol és 
contengut. 

Item, que si alcun cas novel s'esdevenia en la dita ajuda en què fos alcun 
dupte, que-ls dits VIII deputats o la mayor partida d'aquells hayen poder de 
determenar e de declarar aquell axí plenàriament com la Cort poria fer ab 
consell, emperò, dels consellers a ells sobre açò assignats. 

Plau al senyor rey en la forma dessús dita en lo precedent capítol. 
ítem, que si cases duptoses en los dits affers s'esdevenien, que-ls dits VIII 

deputats o la mayor partida d'aquells haien a proceyr en aquells a consell 
dels consellers damunt dits o de la mayor partida d'aquells. 

Plau al senyor rey en la forma dessús dita en lo precedent capítol. 
Item, que sien elets als dits deputats VIII consellers, ço és dos richs 

hòmens e II cavallers e II prelats e II" persones eclesiàstiques que donen 
consell con mester hi sia als dits deputats, e que reeben compte dels dits 
deputats en la ciutat de Barchinona e que lo compte no puxa durar de XV 
dies avant. E que cascú dels richs hòmens e prelats hayen cascun dia, mentre 
lo compte durarà, e anant e vinent a lurs cases per lur provisió e les persones 
eclesiàstiques e cavallers cascú per lo temps dessús dit. 

Plau al senyor rey segons que en la resposta feta en lo precedent capítol és 
contengut. 

Datum et actum est hoc& in ecclesia Sanctarum Crucum ville Cervarie 
presente, approbante et consentiente dicta Generali Curia, die iovis nona-

g. est hoc, interlineat. 
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decima die decembris, armo a nativitate Domini M°CCC° quinquagesimo 
nono regnique dicti domini regis vicésimo quarto. Franciscas Cau. 

Signumh Petri, Dei gracia regis Aragonum etc., qui predicta de consilio, 
aprobacione et consensu dicte Generalis Curie laudamus, concedimus et 
firmamus ac iuramus huicque instrumento sigillum maiestatis nostre apponi 
iussimus inpendenti. 

Sig(f)num Petri, Terrachone archiepiscopi; sig(f)num Berengarii, Ge-
rundensis episcopi; sig(t)num Hugonis, Urgellensis episcopi; sig(f)num fra-
tris lohannis Ferdinandi de Heredia, castellani Emposte ac prioris Sancti 
Egidii Castelle et Legionis; sig(i)num fratris Petri Amaldi de Parietibus 
Tortis, prioris Cathalonie ordinis Hospitalis Sancti lohannis Iherosolimi-
tani; sig(\)num Romei de Cumbis, prepositi Terrachone; sig(f)num fratris 
Arnaldi, abbatis monasterii Populeti; sig(f)num fratris Bernardi, abbatis 
monasterii Campirotundi; sig(f)num Arnaldi de Busquetis, decretorum 
doctoris, procuratoris episcopi Barchinone; sig(t)num Petri de Caneto, 
canonici, procuratoris capituli Barchinone; sig(f)num Capdevilla Calvonis, 
procuratoris capituli Ilerdensis; sig(f)num Guillermi de Montecurvo, pro-
curatoris capituli Gerundensis; sig(f)num Iacobi ça' Ingla, procuratoris 
episcopi Vicensis; sig(f)num Berengarii de Podiolo, procuratoris capituli 
Vicensis; sig(f)num Ffrancisci Christofori, procuratoris capituli Dertuse; 
sig(t)num Raymundi de Guardiolis, procuratoris capituli Urgellensis; 
sig(i)num fratris Raymundi de Campodei, procuratoris abbatis Rivipulli et 
prioris Montisserrati; sig(f)num fratris Petri Guillermi, procuratoris 
abbatis Sancti Michaelis de Cuxano; sig(f)num fratris Bernardi Calveti, 
canonici monasterii Sancti lohannis de Abbatissis, procuratoris abbatis dicti 
monasterii; sig(f)num fratris Petri Poncii de Sancto Martino, procuratoris 
abbatis Sancti Benedictí de Bagiis; sig(f)num fratris Berengarii de Osona, 
procuratoris abbatis monasterii Sanctarum Crucum predictorum omnium 
qui prefatam potestatem in generali Curia dictis aministratoribus atribu-
tam et omnia et singula in eo contenta pro nobis ipsis et pro aliis de brachio 
Ecclesie laudamus, approbamus, concedimus et firmamus. 

Sig(t)num Guillermi de Muntsonis, sig(f)num Arnaldi de Pratis, procu-
ratorum infantis Fferdinandi, marchionis Dertuse; sig(\)num Petri, comitis 
Urgelli; sig(t)num Petri de Muntsonis; sig(t)num Berengarii Ça Corbella, 
procuratorum egregie Scicilie, comitisse Urgellensis et vicecomitisse Ageren-
sis; sig(t)num Petri de Olugia,k actoris tutoris comitis Pallariensis; sig(t) 

h. Segueix un espai en blanc per al signe. 
i. En la subscripció del doc. núm. 2, que no publico perquè és igual que aquesta, 

diu de en comptes de ça. 
k. Ulugia en el doc. núm. 2. 
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num Poncii de Altariba, procuratoris comitis Ausone; sig(í)num Hugonis, 
vicecomitis Cardone; sig(f)num Petri de Invidio, procuratoris vicecomitis 
Castriboni; sig(f)num Petri Galcerandi de Pinosio; sig(t)num Berengarii 
de Rippellis; sig(f)num Artaldi de Focibus; sig(i)num Gombaldi de Angu-
lar ta; sig(f)num Arnaldi de Trilea1; sig(f)num Bernardi de Ulzinellis;' 
sig(f)num Bernardi de Camporrellis; sig(f)num Poncii de Altariba; sig(f) 
num Raimundi de Paguera; sig(f)num Johannis Berengarii de Rejadello; 
sig(f)num Raymundi Berengarii de Villa/rancha; sig(f)num Guillermi 
Raymundi Ça Cirera; sig(f)num Ffrancisci de Pulcrocastro; sig(f)num 
Berengarii de Perapertusa, procuratoris vicecomitis Insule et de Caneto; 
sig(f)num Arnaldi de Miralles predictorum omnium quiprefatam potesta-
tem in generali Curia dictis aministratoribus atributam et omnia alia et 
singula in eis contenta pro nobis ómnibus qui bic sumus presentes et ómnibus 
aliis de nostro bracbio militari laudamus, approbamus, concedimus et 
firmamus. 

Sig(f)num Eymerici de Usay; sig(f)num Romei de Busquetis; sig(f)num 
Petri Terreni, legum doctoris; sig(f)num Petri de Plano, sindicorum univer-
sitatis Barcbinone; sig(f)num Petri de Muntanyana; sig(f)num Petri de 
Carcassona; sig(t)num Petri de Podio, sindicorum universitatis civitatis 
Ilerde; sig(f)num Narciso de Sancto Dionisio, legum doctoris; sig(f)num 
Ffrancisci Pabie,m sindicorum universitatis civitatis Gerunde; sig(f)num 
Guillermi Rotundi; sig(f)num Petri Borroni; sig(f)num Ffrancisci Caulerii, 
sindicorum universitatis ville Perpiniani; sig(f)num Raimundi Eymerici; 
sig(f)num Ffrancisci Narelli," sindicorum universitatis civitatis Minorise; 
sig(f)num Petri Mironis; sig(f)num Bernardi Egidii, sig(f)num Arnaldi de 
Meçina, sig(f)num Raymundi Petri, sindicorum universitatis ville Cerva-
rie; sig(f)num Petri Poncii, sig(f)num Valentini de Petra, sindicorum uni-
versitatis Villefranche Penitensis; sig(t)num Petri Clementis, sig(f)num 
Raimundi Moreta, sindicorum universitatis ville Podiiceritani; sig(f)num 
Bernardi Marquesú, sindici universitatis Campirotundi; sig(f)num Ber-
nardi Viaderii, sindici universitatis Villefranche Confluentis; sig(t)num 
Marchi de Bretonibus, sindici ville Berge; sig(f)num Bernardi de Prato, 
sindici universitatis ville Bisulduni; Sig(f)num Petri Ferrarii, sindici uni-
versitatis ville Apiarie; sig(f)num Petri de Carbonis, sindici universitatis 
Sancti Petri de Auro; sig(f)num Jacobi Alegra, sindici universitatis de 
Figueriis; sig(f)num Petri Baiuli, sindici universitatis ville Turricelli de 

l. 
m. 
n. 

Erilio en eldocnúm. 2. 
Pabia en eldoc. núm. 2. 
Norelli en eldoc. núm. 2. 
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Montegrino, predictorum omnium qui prefatam potestatem in generali 
Curia dictis amimstratoribus atributam et omnia alia et singula in ea 
contenta tam nomine proprio quam nomine illorum quorum sumus sindici 
et procuratores quam omnium aliorum de brachio universitatum civitatum 
et villarum regiarum Cathalonie, laudamus, aprobamus, concedimus et 
firmamus. 

Testes fuerunt presentes ad predicta nobilis frater Daniel de Carretó, 
ordims Hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitani, nuncius egregii marchio-
nis Montisferrati, Matheus Mercerii, camerlengus, Raimundus de Villa-
nova, alguatzirius, Eximinus Petri de Calataiubio, promotor, milites, con-
siliarii, et Jacobus de Besanta, scriptor dicti domini regis, Johannes Lom-
barda et Arnaldus Serra, mercatores civitatis Barchinone etplures alii. 

Signum0 Mathei Adriani, prothonotarii sigilla tenentis dicti domini regis 
et aucioritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem 
eiusdem, qui predictis interfuit et ea scribifecit cum raso et rescripto in linea 
IXa "alias ad" et in XIa "quascumque" et in eadem "alibi firmare" et in 
L Va, LX" et LXVII" "prefatam potestatem in generali Curia dictis aminis-
tratoribus atributam " et clausit. 

o. Segueix un espai en blanc per al signe. 
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2 

1359, desembre, 19. Cervera 

Pere el Cerimoniós confirma el nomenament dels quatre admi-
nistradors elegits pel braç reial per a distribuir el do concedit al rei 
amb motiu de la guerra amb Castella. Els quatre administradors, 
Pere Desplà, de Barcelona, Pere de Carcassona, de Lleida, Francesc 
Pabié, de Girona, i Pere Borró, de Perpinyà, seran auxiliats per 
quatre consellers: Romeu de Bosquets, de Barcelona, Pere de Mun-
tanyana, de Lleida, Arnau de Messina, de Cervera, i Valentí Sapera, 
de Vilafranca del Penedès. Són especificats els poders que tindran 
aquests administradors, poders acordats en capítols de Corts. 

(ACA, C, reg. 1505, fols. 55 r.°-59 r.°) 

Noverint universi quod nos, Petrus, Dei gracia rex Aragonum etc., 
attendentes quod iuxta capitula ordinacionis adiute, que per bracbium 
civitatum, villarum et locorum Cathalonie ob deffensionem rei publice in 
presenti generali Curia, quam Cathalanis in villa Cervarie celebramus, 
fuerunt facta, firmata et iurata per nos et dictam generalem Curiam XVIIIa 

die decembris, anno subscripto, debent eligi in deputatos et distributores 
dicte adiute certe persone pro dicto brachio ad tractandum, distribuendum 
et exequendum contenta in dictis capitulis et specialiter in capitulis quorum 
tenores inferius sunt inserti, attendentes etiam quod pro parte brachii 
dictarum avitatum, villarum et locorum" fuerunt in dictos administratores 
et distributores electi Petrus de Plano, avis Barchinone, Petrus de Carcas-
sona, avis Ilerde, Ffranciscus Pabie, avis Gerunde, et Petrus Borroni, 
burgensis Perpiniani, et in consiliarios Romeus de Busquetis, avis Barchi-
none, Petrus de Muntanyana, avis Ilerde, Arnaldus de Meçina, ville 
Cervarie, Valentinus de Petra, Villefranche Penitensis, ideo nos, existentes 
personaliter in dicta generali Curia, de et cum consilio, aprobacione et 
consensu tocius Curie generalis, elecríonem et deputacionem predictas lau-
damus, aprobamus et etiam confirmamus, conferentes de et cum consilio, 
assensu et aprobacione dicte generalis Curie eisdem distributoribus et 
maioriparti eorum1' potestatem plenariam exequendi et complendi omnia et 

a. et locorum, interlineat. 
b. eorum, interlineat. 
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singula contenta in dictis capitulis et in quibuscumque aliis capitulis dicte 
adiute per dictum brachium facte et in quolibet eorumdem et dictis consilia-
riis consulendi iuxta formam in subscriptis et aliis capitulis contentam 
necnon etiam conferimus ulterius potestatem plenariam dictisc distributori-
bus et mayoripartid eorum quod si casus ante tempus mensis madiiproxime 
instantis vel post, durante tempore dicte adiute, contigeret qui iuxta arbi-
trium vel videre ipsorum tenderet aut tendere posset ad consequendum 
pacem perpetuam vel longam treugam guerre quam habemus cum rege 
Castelle vel ad victoriam ipsius guerre aut ad destruccionem et diminucio-
nem potestatis dicti regis aut regnorum vel terrarum suarum vel partis 
eorumdem aut ad recuperacionem civitatis, villarum et aliorum locorum 
que in dicta guerra per gentes dicti regis Castelle et per ipsum nobis ablata 
fuerunt vel alias ad magnam et notabilem utilitatem rei publice, in dictis 
casibus et quolibet eorum possint de pecunia dicte adiute in dictos casus et 
eorum quemlibet convertere ad eorum vel mayoris partis eorum arbitrium 
seu videre usque ad quantitatem triginta mille florenorum auri et interesse 
lucri et expensarum que pro ipsis babendis fieri habent solum modo et non 
ultra. Et hoc tam in uno ex dictis casibus quam etiam inter omnes, sic quod 
pro pluribus aut ómnibus dictis casibus vel etiam ómnibus non possint 
convertí nisi solum dicti triginta mille floreni et etiam ipsam adiutam 
impignerare et súper ea ad mocubellum, lucrum vel alias mutuo recipere 
dictos triginta mille florenos et interesse lucrum, missiones et expensas 
predictas et etiam sacramenta et homagia prestare et penas quascumque sibi 
imponere et proinde ffideiussores et expromissores ac ditam tabulam dare et 
de novo eam creare et firmare et ipsis ffideiussoribus, expromissoribus et 
campsoribus indempnitatis instrumenta facere et proinde dictam adiutam et 
pecuniam que inde exierit obligare et omnia alia súper tractatu execucione 
et perfeccione dictorum casuum et cuiuslibet eorum facere et agere que nos 
cum dicta generali Curia facere possemus, non obstante quod de hiis in 
capitulis dicte adiute expresse menció non fiat, et generaliter conferimus 
dictis distributoribus et mayori parti eorum potestatem plenariam trac-
tandi, exsequendi et faciendi súper predictis ómnibus et singulis in iudicio et 
extra omnia alia que nos cum dicta Curia facere possemus quam generalita-
tem parem vim obtinere volumus acsi omnes casus hic sigillatim essent 
expressi. 

Intelligimus tamen nos et dicta Curia quod predicta omnia et singula 
dicti administratores habeant et teneantur facere de et cum consilio dicto-

c. dictis, interlineat. 
d. parti, corregit sobre parte. 
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rum consiliariorum vel mayoris partís eorum et quod sine consilio eorum vel 
maioris partís eorume nequeant facere predicta vel aliqua eorumdem. 

Nos, enim, et dicta generalis Curia promittimus prothonotario subs-
cripto, nomine omnium illorum quorum ínterest, intererit ac interesse 
poterit seu debebit legittime stipulanti et recipienti, ratum etfirmum perpe-
tuo habere quitquid per dictos distributores aut mayorem partem eorum, 
cum consilio tameñ dictorum consiliariorum vel mayoris partís eorum, 
tractatum, ordinatum, factum vel actum fuerit quoquomodo sub dicte 
adiute bonorum omnium ypotheca, et tam nos quam dicta Curia iuramus 
per dominum Deum et crucem domini nostri Ibesu Christi et eius sancta 
quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et 
singula, ut superius dicta sunt, tenere et complere acinviolabiliter observare 
et observan facere et teneri, ut superius continetur, suplentes de aproba-
cione, consilio et consensu dicte generalis Curie ex nostre potestatis regie 
plenitudine siquis defectus esset vel esse aut oblegari vel dici possit in 
predictis vel aliquo predictorum, mandantes per presens publicum instru-
mentum gubernatori nostro generali eiusque vices gerenti et ceteris officiali-
bus et subditis nostris, presentibus et futuris, et ipsorum oficialium locate-
nentibus quatinus super premissis ómnibus et singulis dictis deputatis et 
distributoribus ab eisdem deputandis prestent auxilium, consilium et iuva-
men ac ad ipsorum et deputandorum ab eis requisicionem compleant et 
exequantur quitquid, quando et quociens per eos fuerint requisiti, si de 
nostra confidunt gracia vel amore et nostre indignacionis acúleos cupiunt 
evitare, dicti autem administratores et consiliarii teneantur facere iuramen-
tum et homagium iuxta formam capitulorum dicte adiute in posse nostri vel, 
in nostri absència, gerentis vices gubernatoris in Catbalonia aut vicarii 
Barchinone. 

Tenor autem dictorum capitulorum1 de quibus supra fit menció noscitur 
esse talis: 

Item, que la dita ajuda sia levada e cullida e distribuida tan solament 
per aquells qui hi seran ordenats per lo dit braç; que en açò res no haia a fer 
ne a saber ne a ordenar lo senyor rey ne negun official seu ne encara que-l dit 
senyor rey ne alcuna persona per el ne per títol o atorgament seu no haya en 
la dita cosa alcun poder, mas que sie levada e distribuïda e ordenada per 
aquels qui hi seran ordenats per lo dit braç, e que-l senyor rey ne official seu 
no puxen demanar compte ni en res no-y hagen caber ne a saber. 

Plau al senyor rey. 

e. eorum, interlineat. 
f. Segueix talis, ratllat. 
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Item, que sien eletes IIIIpersones del dit braç qui sien appellats admi-
nistradors, les quals cuyllen e fassen cuyllir les quantitats dessús dites e 
aquelles distribuesquen e aministren segons la forma dessús e dejús scrita, e 
que hayen poder bestant per manera que ells bé e profitosament e leal puxen 
levar e haver e distribuir les quantitats dessús dites e puxen deputar, si vist 
los serà faedor, altres cuyllidors qui les dites quantitats justen per bisbats e 
per vegueries en aquela forma que a els plaurà. Es entès, empero, que les 
forçes e destranyiments faedors ais no:< volents pagar sien feytes per los 
ordinaris de cascun loch a requesta dels dits1' administradors o assignats per 
aquells. E si los dits ordinaris hi eren negligens o fer-ho recusassen, que en 
aquell cas los dits administradors ho puxen fer, axí empero que totes les 
quantitats venguen e hayen a venir en mans dels dits IIII aministradors, de 
les quals hayen a retre compte a aquells qui per lo dit braç hi seran deputats. 
Puxen encara deputar e donar salaris covinents per lurs treballs a aquells 
que a açò seran per ells assignats. E que les dites / / / / persones haien a retrà 
compte en Barchinona en la casa dels frares preycadors II vegades Van, o en 
altre' loch de la ciutat hon elegir volran, la una a Sent Miquel e l'altre VIII 
dies après Pascha, en poder d'aquels que lo dit braç hi elegirà, los quals 
hayen poder e loch del dit braç de reebre compte e de fer fi. E que contra los 
dits administradors ne altres qui res reeben, tenguen, despenen o aministren 
per raó de la dita ajuda ne encarak contra aquells qui per consellers hi seran 
donats al algun d'ells"' no puxe ésser feta inquisició per lo dit senyor, ne per 
officials seus, ne per alguna" altra persona en loch seu, ne per comissió sua. 

Plau al senyor rey ab què per les messions, salaris e altres cosas desús dites 
lo dit do no-s minve, segons que en lo primer capítol és contengut. 

ítem, que-ls dits aministradors tots ensemps, si necessari serà, pusquen 
manlevar e obligar la dita ajuda e les cuñetes d'aquella e donar guany e 
interès, lo qual fos pagat e abatut de la dita ajuda segons la forma daval 
scrita, ço és saber, tota generalment o partida d'aquella. Axí emperò que açò 
no puxen fer sinó ab consell d'aquells qui per lo dit braç seran assignats per 
consellers als dits aministradors. En axí que la dita ajuda no puxa exir de les 
ciutats, viles e lochs del dit braç ne d'alguna d'aquelles entró que sia pagat ço 

g. no, interlineat sobre dits, ratllat. 
h. dit alms. 
i. altre, corregit sobre altra. 
k. encara, corregit sobre encare. 
/. a, afegit amb una altra tinta. 
m. d'ells, corregit sobre d'els. 
n. puxe ésser... alguna, interlineat amb una altra tinta. 
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que manlevat hi seria" sots la forma dessús dita. Axí empero que no-y puxa 
ésser més manlevat ne puxa més durar de II anys. 

Respon lo senyor rey que no és rahó que de la dita ajuda sie abatut ni 
pagat negun guany e intereçpagador per la moneda manlevada, per ço com 
ja ha cert termef de pagar segons que damunt és contengut. Però en cas que 
anticipassen a prechs del senyor rey, que-ls mogubels sien deduïtsi de la dita 
quantitat de les dites LXXIIm libres. 

Item, que-ls dits aministradors o la mayor partida d'aquells pusquen 
fermar cartes públiques e fer letres de comissions e altres ab un segell qui sia 
comú per auctoritat de la Cort a tots los officials qui hi sien necessaris, e 
or donar, destrènyer, levar e cuy llir e obligar la dita ajuda. E encara puxen 
metre e remoure, revocar e mudar scrivans e porters e cuyllidors en la dita 
ajuda e en tots los affers qui-s faran d'aquella ajuda e per rahó d'aquella, axí 
en armades com en altra manera e fer totes altres coses a açò necessàries, 
segons que a ells mils vistfaedor sia. E que lo procurador de Cathalunya e lo 
portantveus d'aquell e los veguers e les corts e-ls oficials dels lochs del senyor 
rey e altres ordinaris, sien tenguts a ells de donar consell e ajuda com per ells 
request ne seran, e de fer execucions realment e de fet contra aquells qui als 
dits administradors en açò contrast faran e a messió dels rebelles. E si per 
aventura alcú delinquia en les dites coses e aquell condempnaven, que-l 
hayenra condempnar per nom dels ordinaris del loch hon delinquirà e que la 
execució sia feta per lo ordinari5 del loch hon delinquit haurà. E si serà punit 
pecuniàriament, que de la punido sia la meytat del ordinari del dit loch e 
l'altra dels dits aministradors, convertidora' en bé de la cosa pública. 

Plau al senyor rey ab què no se-n minve lo dit do de les dites LXXII'" 
liures, segons que en lo primer capítol és contengut. 

ítem, que si alcunes coses scures o duptoses aparien en la dita ajuda o en 
los affers damunt dits, que-ls dits / / / / aministradors o la mayor partida 
d'aquells hayen poder de determenar e declarar aquells duptes axí plena-
ment com la Cort poria ab consell, emperò dels consellers a ells sobre açò 
assignats o de la mayor partida d'aquells. 

Plau al senyor rey en la forma damunt dita en lo precedent capítol. 
Item, que sien elets als dits aministradors / / / / consellers qui donen 

consell com mester hi sia als dits aministradors e que reeben compte dels dits 

o. Seria, corregit sobre serà amb una altra tinta. 
p. Segueixen dues lletres ratllades. 
q. deduït al ms. 
r. hayen, corregit sobre mayen ?. 
s. ordina al ms. 
t. convertida al ms. 
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aministradors en la ciutat de Barchinona, e que lo compte no puga durar de 
XV dies a avant. E que cascú dels dits consellers hayen per provisió cascun 
die mentre lo compte durarà. 

Plau al senyor rey segons que en la resposta feta al precedent capítol és 
contengut. 

ítem, que-ls dits consellers or donen los affers en què les dites quantitats 
seran convertides en defensió de la dita terra ensemps ah los dits aministra-
dors, e que los dits aministradors de la dita moneda sien tenguts de convertir 
aquella en la dita defensió, segons que a els e als dits consellers serà mils vist 
faedor. E que tots los dits aministradors e consellers facen sagrament e 
homenatge en poder del portantveus de procurador, sisera en Barchinona, o 
sino hi era en poder del veguer de Barchinona, que res de la dita moneda no 
despendran ne despenre manaran ne ordenaran ne consintran sinó en los 
affers de la dita guerra a defensió de Catalunya, sinó en cas de prechs del 
senyor rey segons la forma damunt ordenada. 

Plau al senyor rey ah què lo dit do de les dites LXXIIm librs. no se-n 
minve segons la forma del primer capítol. 

Datum et actum est hoc..." 

u. Cf. la subscripció del document anterior; no publico la que correspon a 
aquest document perquè és igual que la de l'altre; les variants més importants ja les he 
indicades en el document anterior. 




