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La Generalitat, o per dir-ho amb el nom medieval, la Diputa-
ció del General, és una delegació de les Corts, que neix i es 
consolida com a institució permanent al llarg de la segona mei-
tat del segle xiv. 

Neix com una comissió econòmica, encarregada d'adminis-
trar el donatiu de les Corts al rei. La seva característica principal 
és que no inclou cap representant de la corona. 

Els precedents 

Les Corts de 1289, de 1292, de 1300 i (ie 1323 ja havien creat 
organismes delegats, amb exclusió del poder reial, per tal de 
recollir els impostos votats en cadascuna d'aquestes assem-
blees, cosa que implicà una actuació durant períodes entre dos 
i cinc anys. Però aquestes delegacions no originaren una insti-
tució, perquè no hi hagué continuïtat. 

El naixement d'una institució 

Fou la llarga guerra amb Castella, dita dels dos Peres, la que 
propicià el naixement de la Generalitat. La guerra començà el 
1356 i conclogué definitivament el 1375; dins d'aquest període, 
però, l'etapa de grans combats fou fins al 1367. 

L'esforç f inancer q u e ca lgué fer p e r sos teni r aquesta gue r r a 
fou ex t raord inar i , sovint e n c i rcumstànc ies molt difícils, a m b 
u n a g ran par t d 'Aragó i de l País Valencià ocupa t s pe r les t ropes 
d e Pere el Cruel . El p a t r i m o n i reial n o pod ia afrontar , d e cap 
mane ra , d e s p e s e s d aques ta m a g n i t u d i el rei hagué d e recór-
rer als s eus súbdi ts , c o m era n o r m a l e n aques ts casos, b é q u e 
aques ta vegada les d e m a n d e s f o r e n mol t supe r io r s al q u e era 
habi tua l i mol t m é s f r e q ü e n t s , r aó p e r la qual els o rgan i smes 
r e c a p t a d o r s se s u c c e ï r e n s e n s e interval. 

Tots els historiadors moderns, des de Rubio Cambronero. 
han coincidir a assenyalar les Corts celebrades a Cervera el 
1359 com a origen de la Diputació del General: 
1. Perquè aquestes Corts definiren d una manera molt detalla-

da les funcions dels diputats, definició que no varià, gairebé, 
durant molts anys. 

2. Perquè des d'aquest moment les diputacions d'unes Cortsf 
s'enllaçaren amb les de les Corts següents. | 

Cal dir, però, que les Corts de Cervera no tenien la intenció! 
de crear un organisme nou i permanent, com ho demostra 
l'ordre de cremar els comptes i altres escriptures quan els d l 
putats acabessin llur tasca «axí que no puguen apparer ne p i l 
guen ésser trobades en temps esdevenidors». ¿. m 

Tal com ja he dit en una altra ocasió, la institució rebé uriS 
nova empenta en les Corts de Montsó de 1362-1363, en le§ 
quals foren creats els impostos més característics de tots els" 
que nodriren les arques de la Diputació del General: els qu" 
hom anomenà «generalitats», destinats a durar uns quants1 

gles. Foren aquestes Corts, també, les que crearen la figura 
la terna de diputats, un per braç, residents a Barcelona, com 
òrgan suprem de la institució, estructura que fou la que S,! 

posà, bé que no pas immediatament. 
La Diputació del General es consolidà definitivament en 1 

Corts de Barcelona-Lleida-Tortosa de 1364-1365, que decidiren s 

emetre deute públic amb la fermança de les generalitats, i ga-
rantiren la continuïtat de la institució emissora i dels impostos* 
mentre aquest deute no hagués estat amortitzat. j 

Nombre i elecció dels diputats 

En els p r imers temps, el n o m b r e d e diputats elegits en les 
Corts fou vanabie. 

Les Corts de Cerrera de 1359 n e l eg i r en 12, 4 cada braç. Els 
del braç eclesiàstic i els del braç mili tar f o r en d e n o m i n a t s di-
putats, men t re q u e els del braç reial f o r en e smen ta t s m é s aviat 
com a adminis t radors . 

Aquesta p r imera vegada, el n o m e n a m e n t fou con f i rma t pel 
rei i és per a ixo q u e se 'ns ha conservat (el vaig pub l ica r fa u n s 
anys). 

Ens consta q u e aquests diputats actuaven encara a la da r r e r i a 
d e 1361. 

Les Corts generals de Montsó de 1362-136j a l t e ra ren aques -
tes p roporc ions i n o m e n a r e n 11 diputats, rebaixant el n o m b r e 
d e representants dels braços eclesiàstic i militar, q u e q u e d a r e n 
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reduïts a 3, mentre que els del braç reial passaven a 5, potser 
per reflectir el pes econòmic del braç reial, que solia assumir 
la meitat del donatiu de Corts. 

El braç reial repartia els càrrecs entre les grans ciutats i viles 
de Catalunya; en aquesta ocasió fou regulat expressament que 
un dels diputats havia d'ésser de Barcelona, un altre de Lleida, 
un tercer hauria d'ésser mig any de Barcelona i l'altre mig any 
de Lleida, el quart hauria d'ésser de Girona i el darrer de Perpi-
nyà. Cadascun d'aquests municipis hauria de nomenar el seu 
representant. 

Mallorca, que formava part de les Corts de Catalunya, com el 
Rosselló, també veia assegurada una representació: un dels di-
putats militars havia d'ésser un home de paratge de Mallorca i a 
l'illa hi havia d'haver un diputat de la Ciutat, que no formava 
part dels 5 del braç reial; aquest diputat s'havia d'encarregar de 
recollir i d'administrar els diners de la part del donatiu que 
corresponia a Mallorca i a les altres illes. 

Un pas endavant cap a la configuració que quedaria com a 
definitiva fou la de limitar l'obligació de residència a Barcelona 
a 3 diputats, un per braç, mentre que a la diputació anterior hi 
havien de residir tots. 

Si algun diputat moria o resultava impedit per malaltia, els 
diputats restants podien elegir una altra persona, de la mateixa 
condició que el cessant, o del mateix lloc, si es tractava d'un 
membre del braç reial. 

Les dificultats de la guerra obligaren el rei a convocar Corts 
de Catalunya i de Mallorca per tal de demanar més ajut als seus 
súbdits: foren les Corts de Barcelona-Lleida-Tortosa de 
1364-1365. Elegiren 15 diputats, però els residents a Barcelo-
na foren només 3, de manera que es consolidà la tendència 
iniciada en les Corts de Montsó. Cap dels diputes de Montsó 
no pogué figurar en aquesta nova delegació. 

Malgrat la importància del donatiu concedit per les Corts de 
Barcelona-Lleida-Tortosa, no fou suficient per fer front a les 
despeses, com més anava més desmesurades i urgents, de la 
guerra amb Castella. Foren convocades, doncs, les Corts de 
Barcelona de 1365 perquè, a despit del compromís del rei 
amb les Corts anteriors de no demanar més subsidis durant 2 
anys, els braços ampliessin l'ajuda atorgada per tal d'afrontar 
una situació de gravetat extrema. En aquesta ocasió, sembla 
que la majoria dels presents en les Corts volien cessar el càrrec 
als 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 fo-
ren designats uns adjunts als 3 diputats residents a Barcelona. 

En les Corts de Vilafranca del Penedès de 1367 els tres bra-
ços demostraren llur descontentament per com era gestionada 
la Diputació del General, que, segons que deien, feia despeses 
desmesurades. 

Sembla que l'organització donada fins llavors a la Diputació 
del General fou suprimida. No tenim notícies de diputats resi-
dents a Barcelona durant una colla danys. En canvi, fou poten-
ciada la figura del regent de comptes, ara dit regent de la Dipu-
tació, que ja havia sorgit en les Corts de Montsó. En parlaré 
després amb més detall. 

No tenim constància del retorn al sistema dels diputats fins a 
les Corts de Lleida de 1375, que elegiren 3 diputats residents a 
Barcelona, però sense suprimir la figura del regent de la Dipu-
tació. Figurà entre els elegits el comte Joan d'Empúries i aques-

ta és una de les poques vegades que. essent el representant del 
braç militar de molta més categoria que l'eclesiàstic, fou citat 
protocol·làriament en primer lloc i degué presidir la Diputació. 

L'elecció duna terna de diputats es mantingué en les Corts 
generals de Montsó de 1376-1377 de la manera tradicional, bé 
que després de nombroses tensions, de les quals també m'ocu-
paré després. Una nova terna fou elegida el 1379 per una co-
missió reorganitzadora de la Diputació elegida per les Corts, 
però foren substituïts aviat per la nova terna nomenada per les 
Corts de Barcelona de 1379-1380. També les Corts de Montsó 
de 1383-1384 en nomenaren una que no fou substituïda fins al 
1388, quan es tornaren a reunir Corts en aquesta mateixa po-
blació. 

La terna elegida per les Cons de Montsó de 1388 ocupà el 
càrrec una llarga temporada, puix que Joan I no convocà altres 
Corts i Martí l'Humà no reuní les de Catalunya fins al 1405. 
Com que el rei morí i aquestes Corts no arribaren a conclusió, 
la terna de diputats no pogués ésser substituïda fins a les Corts 
de 1413, durant el regnat de Ferran d'Antequera. 

L'exercici del càrrec durant tants anys provocà canvis en la 
terna originària per mort o renúncia dels seus membres, que 
foren substituïts pels companys restants amb altres persones 
del mateix estament. El 1410 ja no en quedava cap, dels elegits 
a Montsó. 

Potser l'elecció fora de les Corts d'aquesta terna de diputats, 
que havia estat obligada per les circumstàncies, donà la idea de 
la reforma de 1413, que consolidà definitivament la Diputació 
del General i desvinculà l'elecció dels diputats de l'àmbit de les 
Corts, la deixà en mans de la terra cessant i fixà el període 
d'exercici en tres anys. 

Les funcions dels diputats 

La missió primordial dels diputats fou la de recollir i admi-
nistrar el donatiu votat per les Corts, tal com ho recalcaren les 
disposicions de les Corts de Cervera de 1359, que en fixaren 
les atribucions: 

a) A més d'aquest objectiu fonamental de recollir i administrar 
el donatiu, els diputats havien de nomenar col·lectors que el 
cobressin per bisbats o vegueries, i escrivans i porters, i 
assignar-los un salari apropiat. 

b) Manllevar diners, obligant l'ajuda concedida per les Corts, 
per un període no superior a 2 anys i aconsellant-se abans 
amb els consellers escollits per les Corts. Si era a precs del 
rei que es feia l'emprèstit, els interessos podien ésser de-
duïts de l'ajuda. 

c) 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 Catalu-
nya, si no es trobaven catalans que volguessin servir. 

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

e) Custodiar els diners de l'ajuda a Barcelona, cada braç per 
separat, en una caixa de 2 panys, de la qual tindrien la clau 
2 dels diputats o administradors. 

f ) Signar documents públics i utilitzar un segell per autoritat 
de la Cort. 
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gj Decidir, amb l'assessorament dels consellers, les coses dub-
toses, tal com ho podrien fer les Corts. 

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

Les obligacions principals dels diputats eren: 

a) Prestar jurament i homenatge (els eclesiàstics només jura-
ment) de no despendre els diners sinó en afers de la guerra 
i de la defensa de Catalunya. 

b) Retre comptes als oïdors elegits per les Corts dues vegades 
l'any, una per Sant Miquel i l'altra 8 dies després de Pasqua. 

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

La confirmació del nomenament dels diputats per part del 
rei, el 19 de desembre de 1359, especificà que podrien gastar a 
llur parer fins a 30.000 florins d'or del donatiu, encara que la 
guerra amb Castella cessés, bé perquè fos signada la pau o una 
treva llarga, bé perquè s'aconseguís la victòria o la recuperació, 
almenys, de les ciutats i viles perdudes; afegí que podrien fer 
emprèstits amb la garantia del donatiu i, en general, podrien 
fer, amb l'assessorament d'uns consellers nomenats per les 
Corts, tot allò que el mateix sobirà podia fer conjuntament amb 
les Corts. 

El rei adreçà manaments a tots els oficials reials perquè no 
destorbessin la tasca dels diputats i executessin tot allò que els 
demanessin en relació amb el donatiu de Corts. Per tal de pre-
venir aldarulls en l'exacció del fogatge votat per les Corts, el rei 
féu anunciar grans penes, incloent-hi la pena de mort, als qui 
posessin impediments a la tasca dels col·lectors o els maltrac-
tessin. Ens consta que, en alguns casos, calgué acudir a la con-
fiscació de béns dels morosos. 

Les Corts de Montsó de 1363 detallaren les funcions dels 
diputats de manera semblant a com ho havien fet les Corts de 
Cervera. Cal assenyalar que disposaren que hi hagués una sola 
caixa per guardar els cabals de la Diputació i no tres caixes, una 
per braç, com abans. Havien de tenir-la a Barcelona, en un lloc 
segur, tancada amb 3 panys i cadascun dels 3 diputats residents 
a Barcelona en tindria una clau. 

Fou establert un quòrum per decidir afers importants; hi ha-
vien d'ésser presents un prelat, un ric-home, un cavaller de 
Catalunya, un cavaller de Mallorca i 2 ciutadans de Catalunya. 
Per decidir afers transcendentals hi havien d'ésser presents tots 
els diputats. 

Les funcions dels diputats sofriren poques variacions en els 
anys següents, llevat de la concentració de poders en els 3 di-
putats residents a Barcelona. 

Els consellers i els oïdors de comptes 

Les Corts de Cervera de 1359 decidiren nomenar, a més dels 
4 diputats o administradors per braç, 4 consellers també per 
braç, amb la missió d'aconsellar els diputats en els afers més 
importants i revisar llurs comptes. 

Les Corts de Montsó de 1362-1363, en canvi, no nomenaren 
consellers, només oïdors de comptes, un per braç, amb l'objec-
tiu únic de fiscalitzar l'administració dels diputats. El braç reial 
acordà que l'oïdor que li corresponia hauria d'ésser de Vila-
franca del Penedès, d'acord amb la tàctica de repartir els càr-
recs entre les ciutats i viles representades en les Corts. 

Les Corts de Barcelona-Lleida-Tortosa de 1364-1365 nome-
naren també una terna d'oïdores de comptes i, a més, 3 oïdors 
adjunts, però que no foren considerats diputats. Restabliren la 
figura dels consellers per a afers importants: un conseller per 
braç. 

També les Corts de Barcelona del mateix any 1365 nomena-
ren consellers dels diputats i renovaren alguns dels oïdors de 
comptes de les precedents. A més, nomenaren com a diputats 
locals els caps de vegueria. 

En les Corts celebrades a Vilafranca del Penedès, entre octu-
bre i desembre de 1367, fou renovada la terna dels oïdors de * 
comptes i, a més, fou nomenada una comissió d'enquesta per- * 
què hi havia descontentament per la manera com funcionava la "f 
Diputació, sobretot per com es despenien els diners. 

Les Corts successives continuaren renovant les ternes d'oï-
dors de comptes, mentre que la figura dels diputats consellers ¿ 
no aparegué novament fins a les Corts de Barcelona " 
1372-1373, que restabliren aquesta figura per aconsellar el r 
gent de la Diputació del General. 

Però, finalment, fou només la terna d'oïdors la que féu cos 
als diputats residents a Barcelona en l'organització definitiva 
la Diputació del General. 

El regent de comptes o regent de la Generalitat 
, Jt 

Aquest càrrec fou creat pels diputats de les Corts de Mon 
de 1362-1363 per tal de poder confiar a una persona espe " 
zada els comptes de la Diputació. Aquest primer regent de 
comptes fou Huguet Cardona. 

El 1365, els diputats elegits per les Corts de Tortosa confia 
ren el càrrec a Pere Vicenç, que pertanyia a la tresoreria del rei. 
el qual li donà una gran importància i autoritat. 

Les Corts celebrades a Vilafranca del Penedès entre octubre i 
desembre de 1367, que, com ja he dit, es mostraren desconten-
tes amb el funcionament de la Diputació del General, sembla 
que optaren per un altre model d'organització, basat no ja en 
els diputats residents a Barcelona sinó en el regent de comptes, 
que passà a convertir-se en «regent de la Deputació de Catha-
lunya». 

Quan s'iniciaren les Corts de Barcelona de 1368-1369, única-
ment Pere Vicenç es presentà davant dels tres braços per in-
formar sobre l'estat de comptes de la Diputació del Gene-
ral. Aquestes Corts reforçaren encara més la seva posició. Els 
braços confiaren a Pere Vivenç la tasca que abans havien 
acomplert els diputats: recollir els diners del donatiu, fer em-
prèstits amb la garantia d'aquest mateix donatiu, distribuir els 
diners, etc. Les Corts assenyalaren que tindria els mateixos po-
ders que havien estat concedits als diputats en les Corts ante-
riors 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. 

Pere Vicenç degué morir a la darreria del 1369 o al comença-
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ment del 1370. El succeí en el càrrec Bernat Bussot, amb les 
mateixes prerrogatives fins que el 1375 el deixà per passar a 
ésser escrivà de ració del rei. El substituí en el càrrec el seu 
germà Antoni Bussot, que rebé el nomenament oficial el 4 de 
juny de 1375. 

Sense abandonar el sistema administratiu basat en el regent de 
la Diputació, les Corts de Lleida tornaren una altra vegada a elegir 
3 diputats residents a Barcelona i 3 oïdors de comptes que, 
juntament amb el regent, havien d'administrar aquella institució. 

L'organització es mantigué així fins a les Corts de Barcelona 
de 1377-1378. Llavors 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 únicament als diputats. El canvi d'orientació en el càr-
rec coincidí també amb una substitució de persones i Antoni 
Bussot fou reemplaçat per Bernat de Montpaó, un escrivà de 
Barcelona que treballava des de feia temps a la Diputació a les 
ordres dels dos germans Bussot. 

Una crisi a la Diputació del General 

Ja he exposat en una altra ocasió que durant la celebració de 
les Corts de Barcelona de 1377-1378 es registraren pugnes 
greus entre les diverses faccions polítiques que hi eren repre-
sentades, precisament pel control de la Diputació del General. 
Ja en les primeres sessions, les Corts nomenaren una comissió 
que havia d'estudiar l'estat de comptes de la Diputació junta-
ment amb els diputats nomenats a Montsó, en les Corts de 
1376-1377, i amb el regent de comptes, que encara era Antoni 
Bussot. Aquesta comissió, formada per un representant de cada 
braç, 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 Generalitat. Sembla que els braços estimaren que la informa-
ció no era suficient i designaren una nova comissió de nou 
membres, 3 per braç, perquè examinessin els comptes des del 
1365, any en que, com ja he dit, havia començat l'endeutament 
de la Generalitat. 

Mentre la comissió feia la seva enquesta, les Corts prossegui-
ren els seus treballs. Inesperadament, el 28 d'agost de 1377, 
aprofitant una secció poc concorreguda, en la qual només hi 
havia vint-i-un assistents, el comte d'Empúries proposà destituir 
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 els diputats 
de les Corts anteriors cessessin i es nomenessin els nous. La 
moció fou acceptada i els diputats cessaren el càrrec. 

Però els cessants protestaren contra la maniobra, al·legant la 
migrada assistència en la sessió del 28 d'agost, i aconseguiren 
que el rei intervingués en la querella com a àrbitre i que anul-
lés la revocació el primer d'octubre. Aconseguida aquesta vic-
tòria moral, els diputats i el personal destituït i després rehabi-
litat presentaren la dimissió, declarant per boca del diputat re-
sident a Barcelona i representant del braç eclesiàstic fra Gui-
llem 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 mem-
bres, nou per braç, perquè s'ocupessin d'ordenar la Diputació. 
Hi figuraren un dels diputats sortints, fra Guillem de Guimerà, 
i deu dels assistents a la sessió que els havia fet cessar, entre 
ells el promotor de la iniciativa, el comte Joan d'Empúries. Les 
Corts els atorgaren poders amplis per 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 esco-
llides 4 ternes: una de diputats residents a Barcelona, una altra 
d'oïdors de comptes, una altra de diputats per fer les mostres 
de tropes i les estimes de cavalls i una terna d'oïdors de comp-
tes extraordinària per revisar els comptes de la Generalitat des 
de les Corts de Tortosa de 1365. 

Abans del 7 d'agost, 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 les Corts els fessin cessar. 

Sembla que alguns grups eren contraris a la continuïtat de la 
institució i especialment dels impostos de les generalitats. Les 
Corts elegiren una comissió especial de 9 persones, a les quals 
donaren poders extraordinaris per vendre o arrendar la col-
lecta de l'impost de les generalitats i altres emoluments que la 
Diputació rebia, pagar les pensions dels censáis i violaris i redi-
mir llur capital a fi de poder suprimir l'impost i així «alleviar la 
terra de messions e de càrrech». La comissió tenia temps fins al 
29 de setembre per realitzar aquest programa tan optimista, 
termini prorrogable 3 mesos més. 

Els membres de la comissió reberen poders, a més, per su-
primir els càrrecs que els semblessin innecessaris, reduir els 
salaris de tots els oficials de la Generalitat i destituir diputats i 
assalariats. u 

La comissió, en la qual figurava el comte d'Empúries, intentà, 
efectivament, reduir les despeses de la Generalitat. La més res-
sonant d'aquestes reduccions fou la que afectà el salari dels 
diputats residents a Barcelona; per tal d'efectuar-la, la comissió 
els destituí i els oferí després novament el càrrec amb un salari 
més reduït. Els diputats destituïts protestaren, però finalment 
renunciaren el càrrec en mans del rei. Fou elegida llavors una 
terna que hagué de conformar-se amb les noves condicions. 

Els oïdors de comptes no reconegueren la legalitat de la des-
titució i substitució dels diputats residents, al·legant que la co-
missió reorganitzadora no tenia facultats per fer tal cosa i boi-
cotejaren la seva actuació retenint els segells i els llibres de 
comptes i registres de la institució. 

La comissió reorganitzadora amenaçà de destituir-los també 
si no canviaven d'actitud, i finalment el rei hagué d'intervenir 
com a àrbitre en la qüestió. El 10 de març dictaminà que la 
comissió reorganitzadora tenia poders per fer les destitucions i 
substitucions que havia fet i ordenà als oïdors que lliuressin els 
segells, els registres i les escriptures als nous diputats resi-
dents. 

Les finances de la Diputació del General 

A la segona meitat del segle xiv l'impost usat amb més fre-
qüència per recaptar el donatiu aprovat per les Corts fou el 
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fogatge. Aquest fou el primer impost que hagué d'administrar 
la Diputació del General. 

En efecte, l'ajut concedit per les Corts de Cervera de 1359 
fou de 288.000 lliures, a pagar en 2 anys, de les quals el braç 
reial pagava la meitat i l'altra meitat la pagaven els braços ecle-
siàstic i militar. 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 qui fossin 
llogats en una altra casa i no en tinguessin de pròpia. 

Com ja he indicat, els diputats foren autoritzats a manllevar 
diners amb la garantia de l'ajuda concedida per les Corts, però 
només per un període no superior a 2 anys. Calgué utilitzar 
aquest recurs el desembre de 1359 per obtenir 60.000 florins 
que calia enviar a Aragó per pagar-ne 80.000 a l'alcaid castellà 
de Tarassona, que, a canvi, estava disposat a retre aquesta ciutat 
a Pere el Cerimoniós. 

Posteriorment, altres Corts hagueren de recórrer al fogatge, 
però sens dubte, l'impost que caracteritzà la Diputació del Ge-
neral fou el de les generalitats. 

Fou creat per les Corts generals de Montsó, que foren convo-
cades per Pere el Cerimoniós després que Pere el Cruel tren-
qués la pau de Deza-Terrer, signada el mes de maig de 1361. 
Les Corts es reuniren el mes de novembre de 1362 per tal de 
fer front a una situació de perill extrem. Els braços de Catalu-
nya hi atorgaren al monarca 130.000 florins anuals durant dos 
anys i crearen un nou impost, el de les generalitats, per tal de 
recollir aquesta quantitat. 

L'impost consistia en una taxa sobre la fabricació de teixits 
autòctons i la venda de tota mena de teixits i joies, que fou 
anomenat dret de la bolla, i en una altra taxa sobre la importa-
ció i exportació de tota mena de mercaderies, anomenat dret 
d'entrades i eixides. 

Aquest nou impost no fou assimilat fàcilment. Havia nascut 
independent del fisc reial i lliure dels compromisos de la Co-
rona, que havia atorgat innombrables exempcions a favor dels 
uns i dels altres en els impostos propis. No trigà a causar males-
tar, especialment en l'àmbit internacional, ja que desequilibra-
va els acords comercials existents, explícits o tàcits, i els estran-
gers colpits pel nou impost a Catalunya exigiren l'adopció de 
taxes especials contra els catalans a llurs països d'origen. S'ex-
pliquen així les pressions exercides en les Corts de 1377-1378 
per eliminar el nou impost. Però l'endeutament de la Generali-
tat era tan important que ja no fou possible tornar enrere. 

En efecte, les dificultats de la guerra amb Castella havien 
obligat a una nova convocatòria de Corts de Catalunya el 1364. 
Les Corts reunides a Barcelona-Lleida-Tortosa entre 1364 i 
1365 concediren al rei un ajut de mig fogatge i després un 
donatiu de 325.000 lliures anuals durant 2 anys, que havien 
d'ésser recaptades mitjançant el fogatge, la venda de censáis 
morts i violaris, els beneficis 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 bra-
ços de les Corts. 

La decisió de vendre censáis morts i violaris, és a dir, l'emis-
sió de deute públic fins a un total de 100.000 lliures fou de-
terminant per a la institucionalització i la permanència de la 
Diputació del General. 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 redi-
mits i totes les pensions pagades, cosa que ja no s'aconse-
guí mai. Hom hagué de preveure també la continuïtat de la Di-
putació per assegurar l'administració del deute, i per això 
es decidí que, passats els 2 anys del donatiu votat per les 
Corts, els 3 diputats residents a Barcelona escollirien 3 perso-
nes, una per braç, que tindrien tant de poder com els diputats 
mateixos i s'encarregarien de pagar les pensions i redimir els 
censáis. 

Les Corts ja preveien que els possibles compradors de cen-
sáis i violaris emesos per decisió de les Corts, malgrat les ga- • 
ranties de continuïtat que es donaven, no tindrien prou con-
fiança en l'entitat emissora; per aquest motiu les Corts establi-
ren 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 pagar les pensions i com a garan-* 
tia del capital. Les previsions foren exactes i, efectivament, 
molts compradors demanaren que fos la ciutat de Barcelona )i 
venedora dels censáis. f 

Posteriorment, l'endeutament no disminuí, sinó que aug '̂ 
mentà amb noves emissions per cobrir en tot o en paí 
els donatius votats per les Corts. Tot plegat ajudà, com de£ 
a consolidar la institució de la Diputació del General o Gen 
litat. 

Poder polític de la Generalitat naixent 

La Diputació del General no fou en principi un organi 
polític, però els poders de decisió sobre l'administració 
donatiu de les Corts li donaren poder polític. Durant la gu 
amb Castella dita dels dos Peres, per exemple, els diputats 
cada regne controlaren de fet els exèrcits reials i el moi 
hagué de negociar amb ells la seva estratègia. 

En les ocasions que es produí una situació de buit de poder 
en les instàncies supremes de govern, la Generalitat de Catalu-
nya assumí les responsabilitats polítiques que li pertocaven 
com a delegació dels estaments representats en 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, Maria de Luna, a 
assegurar la successió en la persona del seu marit, tallant qual-
sevol 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 després 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 fer possible la defensa de la terra, els diputats aple-
garen els 150.000 florins que un Parlament reunit ràpidament a 
Barcelona havia votat. Abans havien aplegat també 40.000 flo-
rins -amb la garantia de les joies de la Corona i la vila de 
Montblanc, que els fou lliurada com a penyora— per enviar-los 
al nou rei. a fi que pogués tornar a Catalunya deixant la situació 
de Sicília una mica més estabilitzada. 

No cal dir que la Generalitat i la darrera terna de diputats 
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acomplí una funció política molt important en morir Martí 
l'Humà el 1410 sense successió i produir-se l'interregne, que 
durà dos anys. 

Llista dels diputats del segle xiv* 

Diputats, administradors i consellers elegits a les Corts 
de Cervera de 1359 

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 Bar-

celona. 

Diputats del braç militar: 
Bernat de Cabrera, comte d'Osona, cavaller. 
Hug, vesmonte 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. 

Consellers dels administradors del braç reial: 
Romeu de Busquets, ciutadà de Barcelona. 
Pere de Muntanvana, ciutadà de Lleida. 
Arnau de Messina, de la vila de Cervera. 
Valentí Sapera, de Vilafranca del Penedès. 

Diputats elegits per* les Corts generals de Montsó 
de 1362-1363 

Diputats residents a Barcelona: 
Romeu Sescomes, bisbe de Lleida / substituït per Ramon 

Gener, cabiscol d'Urgell. 
Guillem de Togores, cavaller. 

* Llista extreta de M. T. FERRER i MALLOL, Els primers diputats de la Generali-
tat de Catalunya (1359-1412). Miscel·lània d'homenatge a Miquel Coll i 
Alentorn. Barcelona. 1984, pàgs. 219-269. 

Pere de Santcliment, ciutadà de Barcelona / substituït tempo-
ralment per Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida. 

Oïdors de comptes: 
Pere Clasquerí, arquebisbe de Tarragona / substituït per 

Arnau de Busquets, doctor en lleis i canonge de Barcelona. 
Ramon der Senyecs, mercader de Vilafranca del Penedès. 

Diputats elegits en les Corts de Barcelona-Lleida-Tortosa 
de 1364-1365 

Diputats residents a Barcelona.• 
Bernat Vallès, canonge de Barcelona. 
Bernat Sestorres, cavaller. 
Pere Bussot, ciutadà de Barcelona. 

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 / substituït per Antoni Massanet. 

Diputats perales 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. 

Diputats elegits en les Corts de Barcelona de 1365 

Adjunts als diputats residents a Barcelona de les Corts 
anteriors: 

Berenguer Despujol, canonge de Vic. 
Bernat Alemany d'Orriols, cavaller. 
Ermengau Martí, burgès de Perpinyà. 

Consellers dels diputats del braç eclesiàstic: 
Pere Clasquerí. arquebisbe de Tarragona. 
Romeu Sescomes. bisbe de Lleida. 
Bernat Olives, ardiaca de Lleida. 
Ramon Gener, cabiscol d'Urgell. 

Consellers dels diputats del braç militar: 
Joan, comte d'Empúries. 
Hug, vescomte de Cardona. 
Pauquet de Bellcastell. cavaller. 
Berenguer Despujol. cavaller. 

Consellers dels diputats del braç reial: 
Romeu de Busquets, ciutadà de Barcelona. 
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Pere de Carcassona, ciutadà de Lleida. Diputats oïdors de comptes. 
Lluís Estrús, ciutadà de Girona. Fra Pere Toló, comanador de Gardenv. 
Guillem Rodon, de Perpinyà. Galceran de Vilarig. 
Berenguer de Verg, de Cervera. , o a n S e r r a 5 c i u t a d à d e Barcelona. 

Procuradors del donatiu nou: 
Romeu Sescomes, bisbe de Lleida. 
Pauquet de Bellcastell, cavaller. 
Pere Desplà, ciutadà de Barcelona. 

Oïdors de comptes elegits per les Corts de Vilafranca 
del Penedès de 1367 

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

Oïdors de comptes elegits per les Corts de Barcelona 
de 1368-1369 

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

Oïdors de comptes elegits en les Corts de Tarragona-
Montblanc-Tortosa de 1370-1371 

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

Diputats elegits en les mateixes Corts: 
Fra Galceran Satallada, de l'orde de l'Hospital. 
Bernat Cortit, ciutadà de Lleida. 

Diputats elegits per les Corts de Barcelona de 1372-1373 

Oïdors de comptes: 
Ramon Gener (renovat). 
Pere Galcerán de Pinós. 
Joan Serra (renovat). 

Diputats consellers: 
El bisbe de Barcelona. 
L'abat de Sant Cugat. 
Joan, comte d'Empúries. 
Ponç de Castlarí. 
Dues persones a designar per la ciutat de Barcelona. 

Diputats elegits en les Corts de Lleida de 1375 

Diputats residents a Barcelona 

Romeu Sescomes, bisbe de Lleida / substituït per Ramon 
Gener. 

Joan, comte d'Empúries. 
Ramon Sa-rovira, ciutadà de Barcelona / substituït per Jaume 

Fiveller. 

Diputats elegits en les Corts de Montsó de 1376-1377 

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'arquebisbat de Tar-

ragona. 
Hug de Santa Pau. 
Joan Serra, ciutadà de Barcelona. 

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

Diputats elegits en les Corts de Barcelona de 1377-1378 

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

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

Diputats per fer mostres de tropes i estimes de cavalls: 
Fra Galceran Satallada, de l'orde de l'Hospital. 
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 / substituït per Pere Palla-

rès, ciutadà de Barcelona. 

Diputats residents a Barcelona elegits el 1379per la Comissió 
reorganitzadora de la Diputació del General 

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

Diputats residents a Barcelona elegits en les Corts 
de Barcelona de 1379-1380 

Felip d'Anglesola, sagristà de Tarragona / substituït per Pere 
de Sant Amans, de l'orde de l'Hospital. 
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Guillem Sanoguera, cavaller. 
Guillem Ferrer, ciutadà de Barcelona / substituït per Jaume 

Nicolau, ciutadà de Barcelona. 

Diputats residents a Barcelona elegits per les Corts generals 
de Montsó-Tamarit de Llitera-Fraga de 1383-1384 

Arnau Descolomer, del capítol de Girona. 
Guillem d'Argentona, cavaller. 
Pere Terré, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona. 
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Diputats residents a Barcelona elegits per' les Corts generals 
de Montsó de 1389 

Miquel de Sant-Joan, ardiaca de Girona / substituït per Alfons 
de Tous, doctor en decrets, rector del Pi i després bisbe d'Elna 
i de Vic. 

Jaume Marc / substituït per Guerau de Palou. 
Bernat Gralla, ciutadà de Lleida / substituït per Ramon Des-

plà, ciutadà de Barcelona / substituït pel seu nebot Ramon 
Desplà. 

i 


