
ESTUDIS 

Un episodi de la història de Mataró a cavall dels segles xv i xvi, la vila convertida, 
transitòriament, en seu de la Generalitat o Diputació del General de Catalunya, és presentat tot 
seguit per Roser Salicrú i Lluch. 

MATARÓ, 
SEU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

EN TEMPS DE PESTA (1494 i 1515) 

A la Baixa Edat Mitjana, la Generalitat -o, 
per ser més correctes, la Diputació del General-' 
de Catalunya era una delegació permanent de les 
corts del Principat que s'encarregava de recaptar 
els donatius i impostos que aquestes acordaven. 

Els diputats del General representaven els 
tres braços que componien les corts catalanes: 
l'eclesiàstic o dels càrrecs i ordes religiosos; el 
militar o de la noblesa; i el reial o de les ciutats, 
viles i llocs de patrimoni reial. Inicialment, els 
diputats del General o membres d'aquesta Diputació 
permanent eren elegits directament per les corts 
per ser els seus representants i exercir les tasques 
que tenien encomanades fins que no es tomés a 
convocar una nova cort, de manera que la durada 
de la seva comesa era desigual, perquè depenia 
dels anys que separessin una cort d'una altra. A 
més, les corts també podien elegir oïdors de 
comptes. Però no fou fins a la fi del segle xiv que 
s'establí definitivament que cada braç tingués un 
sol representant o diputat, mentre que, pel que fa 
als oïdors, la seva figura tampoc no quedà 
definitivament fixada fins a la cort de 1413.^ Des 
de 1413, per tant, la Diputació quedà constituïda 
per tres diputats i tres oïdors, el mandat dels quals 
quedà acotat a tres anys - i , en conseqüència, 
desvinculat de les legislatures- també a partir 
d'aquesta data. 

L'elecció de diputats i oïdors es féu per 
cooptació^ fins a la darreria del segle xv, però el 
1494, enmig d'acusacions de desgavell econòmic 
i de tràfic d'influències i en el marc de la seva 
política de redreç, Ferran II, amb voluntat de sanejar 
la institució, implantà un nou sistema d'elecció de 
diputats i oïdors: la insaculació o règim de sac i 
sort. En endavant, per tant, els diputats i oïdors de 
cada estament s'extragueren a l'atzar d'entre uns 
noms ja prèviament seleccionats o inscrits.** 

La Generalitat de Catalunya o Diputació del 
General tenia la seva seu permanent a la ciutat 
de Barcelona, i allí havien de traslladar-se i fer 
residència, durant el trienni del seu mandat, els 
diputats i oïdors. Tanmateix, en casos de necessitat, 
com per exemple en ocasió dels brots de pesta que 
es declaraven periòdicament, per fugir de 
l'epidèmia i salvaguardar la pròpia vida i salut, el 
consistori es traslladava a altres indrets, on creia 
que podia tenir la sanitat garantida. 

Si no disposava del consentiment exprés de 
la cort general, quan la Diputació sortia de 
Barcelona només podia fer residència en una ciutat 
o vila reial.^ I com que, des del juliol de 1480, 
Mataró havia tomat a esdevenir, per segona i 
definitiva vegada, lloc de patrimoni reial," la nostra 
vila tingué ocasió, tant el 1494 com el 1515, que 
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la pesta obligà el consistori a fugir de Barcelona, 
de convertir-se en refugi de diputats i oïdors i 
d'esdevenir transitòriament seu de la Generalitat 
de Catalunya. 

1494: MATARÓ, SEU DE LA PRIMERA 
ELECCIÓ DE DIPUTATS AMB EL NOU 
SISTEMA INSACULATORI 

havien considerat convenient que es comencés a 
fer a la ciutat la cerca de la pesta^-, el dia 4 de 
juliol els diputats del General del trienni de 1491-
1494, que eren a punt d'acabar el seu mandat, 
decidiren que, per fugir de les mortaldats de la 
capital, traslladarien el consistori a la vila de 
Mataró.^ I, des de l'endemà mateix, ja començaren 
a anar-s'hi desplaçant diversos oficials de la 
institució. 

Mataró pot presumir, fins i tot, d'haver estat 
la seu de la inauguració de les eleccions de diputats 
i oïdors del General amb el nou sistema insaculatori 
instaurat el 1494. 

A causa de l'epidèmia que escometia 
Barcelona almenys des del 13 de juny de 1494 
-data a partir de la qual els consellers barcelonins 

Els mandats de diputats i oïdors s'iniciaven 
sempre el dia 1 d'agost, data en la qual havien de 
prendre possessió del càrrec i prestar jurament, però 
la seva elecció es feia el 22 de juliol, dia de Santa 
Magdalena. 

En regular el nou sistema insaculatori, havia 
quedat establert que a aquella primera extracció 

de diputats i oïdors havien d'assistir-
hi com a testimonis almenys deu 
persones de cada estament.^ Per 
tant, un cop el consistori s'hagué 
instal·lat a Mataró, calgué convocar 
els testimonis a la vila, bé que 
els diputats estaven convençuts que 
l'única dificultat de fer l'elecció a 
Mataró seria poder arribar-hi a 
congregar un nombre suficient de 
testimonis eclesiàstics.'" Probable
ment per això, a l'extracció, hi 
assistiren, finalment, Nicolau Lleu, 
vicari parroquial de Santa Maria de 
Mataró i beneficiat a Santa Maria 
del Mar;" Joan Pla, prevere, també 
vicari de Mataró; Gabriel Lleopard, 
vicari parroquial de Sant Julià 
d'Argentona; i Gabriel Roís, rector 
de Sant Andreu de Llavaneres.'^ 

D'altra banda, calgué fer portar 
a Mataró el baci, la cera, les tovalles, 
el pergamí i totes les altres coses 
necessàries per a l'acte;'^ però, en 
canvi, els diputats i oïdors sortints 
no volgueren que, com era habitual, 
s'oferissin confits als assistents, 
perquè, com que la Generalitat es 
trobava en ple redreç, creien que 
valia més estalviar i destinar la 
despesa a altres usos.'" 

Part més baixa del campanar de Santa Maria, 
amb les gàrgoles. Edificada a mitjan segle xv, 
és possiblement l'única part d'un edifici d'aquella 
època que es conserva a Mataró. 

Folografia Miquel Sala i Girbal. MASMM. 
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(reu de terme, a la cruïlla del Cami Rai amh la 
Rambla (1562), tal com era a la fi ilel segle \ i \ , 
amb una font a la part inferior. 

l-otografia Josep Vinardel 
d'Imatges, 

MASMM, Arxiu 

A Mataró, els diputats i oïdors es congregaren 
i instal·laren en una casa del boter mataroní Jaume 
Feu'^ i, el dia de Santa Magdalena, Textracció 
també es féu a casa seva. Segons els Dietaris de 
la Generalitat, era «una casa d'en Feu, boter, qui 
sta devant la riera», t «fon molt honradament 
enramada, axi dins com defora, e envelada que 
paragué als qui vengueren per testimonis, qui foren 
molt honrades persones c en gran nombre, tant bé 
que prengueren a maravella lo artifici de dita 
enramada».'^ 

Els beneficiaris d'aquella primera extracció 
de diputats per insaculació foren el canonge i 
sagristà major de la seu de Girona Pere Terrades, 
el donzell de Perpinyà Miquel d'Oms i el ciutadà 
de Barcelona Franci Guerau de Vallseca, mentre 
que els oïdors foren el canonge de Vic i beneficiat 
de la seu de Barcelona Sebastià Sala, el cavaller 

habitant de Girona Joan Bertran, i 
el burgès de Puigcerdà Guillem Pere. 

Tanmateix, el canonge Terrades 
ni tan sols arribà a prendre possessió 
del càrrec, perquè només sis dies 
després de la seva elecció, el 28 de 
juliol de 1494, va morir, a Girona, 
víctima de la pesta. La noticia arribà 
a Mataró el dia 3 0 . ' ' i l ' endemà. 
31 de juliol, havent dinat, després 
de c o n v o c a r a c o r r e - c u i t a to ts 
els testimonis possibles i havent 
procedit primer a insacular alguns 
noms nous en substitució d'altres 
diversos difunts, ja fou extret el seu 
substitut, Franci Vicenç, canonge i 
prior de Tarragona, a qui la nova 
fou comunicada aquella mateixa 
tarda.'^ Això impedí que, l'endemà, 
1 d'agost, a diferència dels seus dos 
condiputats i dels tres oïdors, Vicenç 
no pogués ser encara a Mataró per 
jurar i prendre possessió del càrrec. 

Després d'haver jurat i pres 
possessió, els membres del nou 
consistori decidiren que, des de l 'I 
de setembre, es traslladarien a Vic, 
perquè Mataró havia deixat de ser 
un lloc segur. En els veïnats propers 
a la vila ja hi havia hagut alguns 

morts de pestilència, que havien estat inhumats al 
cementiri de l'església parroquial i, a més a més, 
els membres del consistori consideraven que 
la tan continua i quotidiana comunicació que els 
mataronins tenien amb Barcelona constituïa un 
perill per a la sanitat de la vila. Per contra, opinaven 
que Vic era un lloc resguardat i, a més a més, s'hi 
havien dictat unes ordinacions que els semblaven 
molt adequades per salvaguardar-lo. 

Inicialment, a Franci Vicenç li digueren que 
li donaven una setmana de temps, fins al 7 d'agost, 
perquè arribés a Mataró per prestar-hi jurament, 
tot indicant-li que, altrament, hauria d'esperar-se a 
fer-ho fins a l ' l de setembre, ja a Vic.'^ Tanmateix, 
al capdavall anaren allargant l'espera, primer fins 
al 12 i després fins al 16 d'agost, mentre decidien 
que a Vic no s'hi reunirien fins al 10 de setembre. 
Però Franci Vicenç ja arribà a Mataró el dia 13, 
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Finestres de la casa Fradera -a l'origen casal de la família Llorell-, a la plaça Gran. Tot i que la façana va ésser transformada el 1852. 
les finestres pertanyen a l'edifici primitiu (1545). Fotografia Miquel Sala i Girbal, MASMM. Arxiu d'Imatges. 

entre les cinc i les sis de la tarda. Els altres dos 
diputats i els tres oïdors sortiren a rebre'l fora 
ciutat, «sens emperò insígnies algunes», i 
l'acompanyaren fins a la casa del consistori, 
on tot seguit jurà com a diputat.^" 

Els diputats militar i reial i els tres oïdors 
marxaren de Mataró, «per anar a llurs cases per 
causa de la mutació del consistori a Vich», el 16 
d'agost, i el diputat eclesiàstic ho féu l'endemà, 
dia 17, el mateix dia que «acabà o se dexà, mossèn 
Ballot,^' dir les misses dels deputats»,^^ és a dir, 
les misses que se celebraven diàriament allí on 
residia la Diputació del General. 

Un cop instal·lats a Vic, els diputats 
s'adonaren que, en deixar Mataró, s'hi havien 
oblidat «la squella e les tenalles d'argent», de 
manera que, el 12 de setembre, hi hagueren d'enviar 
un correu perquè ho passés a recollir." 

Després, el consistori residí a Vic fins al 9 de 
febrer de 1495, data de la seva primera entrada a 
Barcelona, bé que, a la capital catalana, la cerca 
de la pesta ja hi havia estat suspesa molt abans, 
l'octubre de 1494. 

1507: MATARÓ, POSSIBLE DESTINACIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DURANT EL TRIENNI DE 
L'ARDIACA DESPLÀ 

Encara que la Diputació del General no es 
tomés a establir a Mataró fins a l'estiu de 1515, el 
1507 el nom de la vila tomà a sonar com a possible 
destinació de diputats i oïdors. 

Anteriorment, el 1501, a Catalunya, s'hi havia 
tomat a declarar una epidèmia, arran de la qual el 
Manual de novells ardits registra la cerca de la 
pesta a Barcelona des del 4 de maig. De fet, adduint 
que a la ciutat ja feia dies que hi havia morts, fou 
precisament aquell mateix dia que la Diputació del 
General decidí que abandonaria la capital catalana. 

Aquest cop, la destinació elegida fou la vila 
de Montblanc. Però, un cop allí, els diputats 
s'adonaren que Montblanc pertanyia a la duquessa 
Joana de Castella i Aragó, Joana la Boja, i no pas 
al rei Ferran, de manera que, com que, segons ja 
hem dit, només podien fer residència en una ciutat 
o vila reial, decidiren encammar-se cap a Lleida. 
Després, com que, a la darreria d'octubre, mentre 
a Barcelona la mortaldat ja començava a retrocedir. 
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es produïren les primeres morts a Lleida, es 
traslladaren a Vilafranea del Penedès, posteriorment 
a Terrassa i. finalment, reprengueren Ics sessions 
a Barcelona el 15 de gener de 1502.'"' 

Altra vegada, durant Pany 1507. mentre era 
diputat eclesiàstic Tardiaca Lluís Desplà. fill del 
senyor de la casa d'Alella, futur rector de la seva 
església parroquial i rector, també, d 'a l t res 
parròquies del Maresme com Argentona i Vilassar,-^ 
els diputats hagueren de tornar a abandonar 
Barcelona perquè s'hi declarà una nova epidèmia 
de pesta. 

Les morts s'havien iniciat durant la segona 
quinzena de febrer i l'I de març, després que el 
lloctinent reial ja hagués traslladat l'Audiència a 
Vilafranca del Penedès i advertint que. segons la 
relació de la cerca de la pesta, a la eiutat comtal 
les defuncions ja havien assolit la xifra d'una 
catorzena diària, els diputats decidiren convocar el 
consistori a Alella tria indubtablement influïda 
per les vinculacions personals de Lardiaca Desplà. 
que s'hi retirà diverses vegades, fent-hi breus 
estades, mentre fou diputat eclesiàstic- el dia 2 de 
maig següent, l 'anmateix. preveieren que, si 
aleshores Alella no era lloc sa, es traslladarien. 
depenent de la bona sanitat respectiva, a Mataró o 
a Sabadell, i que st tots dos llocs estaven infectats 
es trobarien al veïnat de Vilapieina de Sant Andreu 
de Palomar per decidir on es mudaven.-'' 

Finalment, pogueren reunir-se a Alella, però. 
el 4 de maig. després de constatar que eap dols 
llocs assenyalats no era lliure de pestilència i que 
a Catalunya hi havia molts pocs lloes reials que no 
estiguessin contaminats, però també que al diputat 
militar Guillem Pere Durall. cavaller, se li havien 
mort, a casa. un fill, una filla i un mestre i. arran 
d'això, no trobarien cap lloc amb bona sanitat que 
volgués acollir-los mentre Durall no hagués estat 
durant un temps raonable en un lloc sa per purgar 
tota sospita, decidiren que cadascú es buscaria pel 
seu compte un lloc no empestat per habitar, i que 
no tornarien a reunir-se fins al primer de juliol, a 
Alella, a Mataró.-' a Sabadell o a Sant Cugat del 
Vallès.-' 

Finalment, després de passar per Sant Cugat 
1 per Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. a mitjan 
juliol de 1507 la Diputació del General s'acabà 
instal·lant a Manresa , al monestir de frares 
predicadors. 1. després que s'hi hagués restituït la 
sanitat, el consistori tomà a reunir-se a Barcelona 
a partir de la darreria d'agost de 1507.-'' bé que el 
municipi ja hagués posat fi a la cerca de la pesta 
un mes i mig abans, el 17 de juliol. 

1515: NÜVA LSTADA A MATARÓ PFR AL 
NOMRNAMF.NT DE DIPUTATS LOCALS 

FI trienni de 1512-1515 es clogué, tal com ja 
ho havia fet el de 1491-1494. marcat una altra 
vegada pel signe de la pesta. 

A Barcelona, la cerca s'hi havia inicial a la 
primeria de juny de 1515, i el dia 18 els diputats 
del General ja asseguraven que els morts assolien 
la xifra de catorze diaris i que cl governador i el 
Reial Consell ja feia uns dics que s'havien traslladat 
a Manresa. 

Com que. el 22 de jul iol , dia de Santa 
Magdalena, pertocava fer nova extracció i els 
diputats 1 oïdors sortints eren del parer que havien 
de ser els seus substituts els qui havien de decidir 
on creien més oportú traslladar el consistori, ells 
només acordaren retirar-se provisionalment a Horta. 
«perquè los demés d'ells tenien llurs toixes e cascs 
en dit loch» i. de moment, no hi havia arribat la 
pesta. Quedaren que s'hi trobarien el 15 de juliol 
1 que el dia 22 s'hi faria Lextracció. Però que si. 
aleshores, s'hi havia estès la pesta, es reunirien al 
monestir de Sant .leroni de la Murtra o. si no. a 
Badalona. Finalment, però. l'cxtraceió de diputats 
i oïdors es pogué dur a terme a Horta, a casa del 
ciutadà de Barcelona .Toan Sabastida.'" 

Per contra, els diputats i o'ídors extrets (Bemat 
de Santdionis. donzell de Girona; Lluís Canta, 
burgès de Perpinyà; Pere Santeeloni, canonge de 
( i i rona. i Galceran LluU, ciutadà honrat de 
Barcelona; el diputat eclesiàstic. Esteve de Garret. 
ardiaca de 1'ortosa, i Cjuerau Toralla. donzell de la 
vegueria de Balaguer, no hi anaren a prendre 
possessió del eàiTec) a Horta s'hi sentiren «ab molt 
destent e incomoditat, com assí hajam star uns molt 
apartats dels altres, e no sens recel, car les persones 
de aquesta parròquia cada dia van e vénen de 
Barcelona». Per això. el 4 d'agost decidiren que es 
trobarien a Mataró del 8 al 15 d'agost, per esperar 
que Garret hi anés a jurar i per fer-hi Lelecció dels 
diputats locals." cosa per a la qual disposaven de 
quinze dies des de l'inici del seu mandat, és a dir. 
que podien fer fins al 15 d'agost. Després, si Mataró 
continuava essent vila sana. s'hi tomarien a reunir 
el 15 de setembre, però si ja no ho era quedarien 
emplaçats quatre dies més tard a Ciirona. o sis dics 
després a Sant Feliu de Guíxols.'-

El mateix dia que ho acordaren, el 4 d'agost, 
ja notificaren al batlle i als jurats de Mataró la 
seva decisió de mudar-hi el consis tor i , tot 
eneaiTCgant-los que els designessin posades però 
advertint-los que els serien degudament pagades. ' ' 
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Un cop reunits a Mataró, puix que Tardiaca 
Garret no hi arribava, els diputats i oïdors presents, 
després d'informar-se amb els assessors del General 
i de consultar els capítols de cort que feien 
referència a Telecció dels diputats locals, veient 
que s'esgotava el termini, decidiren procedir a 
l'elecció sense ell el dia 14 d'agost. De fet, per 
evitar la paràlisi institucional de la Diputació, els 
capítols de cort ja preveien que, mentre algun dels 
diputats encara no havia jurat, els altres membres 
del consistori podien exercir-ne les funcions, encara 
que no hi fossin representats tots tres estaments. 
En aquest cas, a la vila de Mataró aleshores només 
hi havia el diputat reial, Lluís Canta, perquè el 
militar, Santdionís, que estava malalt, havia hagut 
de quedar-se a Barcelona, encara que, almenys, 
havia pogut donar el seu consentiment a l'elecció; 
i, pel que fa al braç eclesiàstic, l'oïdor Pere 
Santceloni actuà de suplent de Garret.̂ '* 

Just l'endemà de l'elecció dels diputats locals, 
el 15 d'agost, la data límit que havien donat a 
Garret perquè fos a Mataró per prendre possessió 
de l'ofici, a les quatre de la tarda, reberen un correu 
seu que avisava de la seva imminent arribada. Però 
li contestaren que, aleshores, ja havien elegit els 
diputats locals, i que, com hem indicat més amunt, 
el consistori quedava ajornat fins al 15 de setembre. 
Que, per tant, ja no calia que anés a Mataró i que, 
pel que feia al seu jurament, l'escrivà major del 
General seria a Sant Boi i hi tindria a punt tot el 
que calgués per a la seva presa de possessió, i 
també li tindria preparada posada. En darrer terme, 
li anunciaren que, com que havien sabut que ell 
hauria volgut que el diputat local de Tortosa fos 
Esteve Curto, l'havien nomenat en deferència 
seva.̂ ^ 

El 15 de setembre de 1515, en efecte, les 
sessions de la Diputació del General foren represes 
a Mataró, i aquell mateix dia «comensà dir la missa 
en Materó, als senyors deputats, mossèn Gabriel 
Roviz, al qual ne donaren càrrech»,'^ és a dir, el 
rector de Llavaneres que, el 1494, ja havia assistit 
com a testimoni eclesiàstic, a Mataró, a la primera 
extracció de diputats i oïdors." 

El consistori romangué a Mataró fins que s'hi 
produïren les primeres morts de pesta, durant la 
segona quinzena d'octubre. Aleshores calgué, per 
tant, traslladar-lo urgentment, i com que els diputats 
consideraren que Barcelona encara no era lloc prou 

sa, decidiren que, a partir del 29 d'octubre, anirien 
a residir a Sant Cugat del Vallès.'^ De tota manera, 
a la capital catalana la cerca de la pesta ja hi havia 
estat suspesa el 28 de setembre. Però com que, 
aleshores, a Lleida hi havia cort i podia ser que 
algun dels diputats o oïdors hagués d'anar-hi, 
volgueren assegurar-se que l'entrada no els seria 
prohibida al·legant que venien d'un lloc infectat, i 
per això consideraren que era millor ajornar 
l'entrada a Barcelona i estar-se a Sant Cugat. 

A Mataró, les misses dels diputats s'hi 
digueren fins al dia 21 d'octubre.^^ Des del 15 de 
setembre i fins aleshores, se'n digueren trenta-set, 
que foren degudament pagades a mossèn Roís i a 
Miquel Blanc, un prevere que degué ajudar-lo o 
substituir-lo en alguna ocasió. La Diputació del 
General els pagà de caritat 1 sou 1 diner per missa, 
quantitat que ja comprenia el preu de les candeles.'"' 
De la mateixa manera, l'agost de 1516 la 
Generalitat també donà ordre de pagar 33 sous a 
l'especier de Mataró, de qui desconeixem el nom, 
que havia abastit diputats i oïdors mentre s'havien 
estat a la vila.^' 

El consistori romangué a Sant Cugat fins al 
19 de desembre, quan diputats í oïdors decidiren 
que suspenien les sessions i que les 
reprendrien, ja a Barcelona, el 10 de gener de 
1516. D'aquesta manera, en l'endemig, cadascú 
podria anar a passar les festes de Nadal a casa 
seva, amb els seus, i, a més a més, els diputats i 
oïdors que no eren de Barcelona o que no hi 
tenien casa disposarien de temps suficient per 
buscar-n'hi. Tanmateix, acordaren que, si mentre 
durava la pròrroga a la ciutat comtal es revifava 
l'epidèmia, es tomarien a retrobar a Sant Cugat 
per decidir què feien.''̂  Però ja no fou necessari. 

Un seguiment dels primers volums dels 
Dietaris de la Generalitat de Catalunya'*^ permet 
constatar que, almenys fins a la primeria del segle 
xvií, 1494 i 1515 són les dues úniques ocasions en 
què la Diputació del General s'instal·là a Mataró i, 
per tant, que són les dues úniques vegades que 
Mataró ha estat seu, encara que provisional i 
transitòria, de la Generalitat de Catalunya. 

Roser Salícrú i Lluch 
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NOTES 

1.- Hncara que sigui habitual i s'hagi gencrahtzat l 'ús 
del terme Generalitat per designar la Diputació del General, 
el General o la Generalitat de Catalunya era, pròpiament, 
com indica ei terme, tot el conjunt dels súbdits del Principat, 
que quedava representat pels braços reunits en les corts 
generals, mentre que la Diputació era només una delegació o 
representació permanent de les corts. 

2.- Tot i que els oïdors mantingueren en exclusiva 
les funcions originals que denota la seva denominació, a 
l 'època que ens ocupa, a cavall dels segles xv i xvi, a la 
pràctica havien quedat equiparats, a gairebé tots els efectes, 
als seus companys diputats. Víctor Ferro, a El dret públic 
català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova 
Planta, Eumo (Vic 1987), p. 263, ja havia indicat que, a la 
primeria del segle xvi, aquest procés d'assimilació de diputats 
i oïdors semblava complet, i aixi ho confirma l'estudi del 
periode 1494-1518 que jo mateixa he realitzat per a l'obra 
Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, 
volum I (1359-1518), Enciclopèdia Catalana (Barcelona, 
2003), pp. 233-288, que és a la base de la recerca que m'ha 
permès elaborar aquest article. 

3,- És a dir, que els diputats i oïdors que deixaven el 
càrrec designaven els seus successors. 

4.- Les ordinacions que regiren el sistema insaculatori 
d 'elecció de diputats i oïdors de! General des del trienni que 
s'inicià l 'I d'agost de 1494 foren aprovades e! 4 de novembre 
de 1493, en el marc de la cort general del Principat de 
Ca ta lunya congregada al mones t i r de Santa Anna de 
Barcelona, per una comissió de cinquanta-quatre persones, 
que era formada per divuit membres de cada estament. A 
mes a més, cadascuna d'aquestes tres divuitenes procedi a 
insacular o a nominar i inscriure, sense limit de nombre, per 
a diputats i per a oïdors de comptes, totes les persones del 
propi estament que cregué convenient. En endavant, serien 
els diputats i oïdors de cada trienni els qui, havent tingut 
coneixement de la defunció d'algun dels insaculats, haurien 
de procedir a inscriure'n els substituts. 

5.- Podeu veure-ho ben exemplificat al segon apartat 
d 'aquest article, arran de la inadvertcncia, el 1501, que 
Montblanc no era vila reial. 

6,- Escapant del jou del «darrer feudal», Pere Joan 
Ferrer, a qui Joan II havia lliurat Mataró i altres viles del 
Maresme per compensar-lo del seu suport durant la guerra 
civil catalana, i per castigar els habitants d'aquests llocs per 
haver lluitat en contra seva. Per a una síntesi de totes les 
vicissituds que conduïren a la reintegració de Mataró a la 
corona, remeto a Rost;R SALICRÚ I LLI:<"H, Mataró, carrer de 
Barcelona. Els privilegis reials de 1419, 1424 i 1480 i la 
concòrdia amb Barcelona de 1481 (text de la conferencia 
pronunciada cl 30 de novembre de 1999 al saló de plens de 
l'Ajuntament de Mataró), Ajuntament de Mataró (Mataró 
2000), on recullo la bibliografia bàsica, o a JOAQLH.M LLOVET, 
Mataró, dels orígens de la vila a la ciutat contemporània. 
Caixa Laietana (Mataró 2000), pp. 69-96, 

1.- És a dir, cl reconeixement i control o còmput del 
nombre de defuncions que es produïen diàriament. Tant per a 
aquesta ocasió com per a Ics altres que, en endavant, faré 
esment de la cerca de la pesta , remeto des d ' a r a al 
Manual de novells ardits, vulgarment apellat Dietari del 
Antich Consell Barceloní, III (Barcelona 1894). 

8,- Dietaris de la (íeneralital de Catalunya. 1411-
1714, Volum I. Anys 1411 a 1539 (Barcelona 1994), p, 276. 

9,- En les eleccions successives, haurien de ser només 
tres per braç, 

10,- Arxiu de la Corona d'Aragó ( = ACA), Generalitat 
(=G), N-715, ff, 8r-v, 9v-10r, lOv, l l v , l l r -v , l l v , 

1 1,- Segons la visita pastoral d'Enric de Cardona, cl 
1508 Nicolau Lleu, de la diòcesi de Mallorca, era qui servia 
la parròquia de Mataró, amb llicència del vicari general, arran 
de la residència a Roma del rector; vegeu-ho a Lmís FLRRUR 
1 Ci.ARi.\NA, Santa Mana de Mataró. La parròquia. El temple, 
1 (Mataró 1968), p, 125. 

12,- ACA, G, G-80-2. El 1508, durant la visita pastoral 
d'Enric de Cardona, el prevere 'Gabriel Rohis ' apareix com 
a beneficiat de l'altar de Sant Esteve a Santa Maria de Mataró 
(FERRER I CLARIANA, Santa Maria, I, p, 133). 

13.- Per procedir a Ics extraccions de diputats i oïdors, 
calia fer un rodoli de cera amb el nom de cadascun dels 
insaculats que havia de concórrer a l 'elecció. Després, els 
rodolins havien d'anar essent dipositats, separadament per 
cada estament i per cada càrrec, de primer en un baci d'aigua 
i, posteriorment, en un baci d'argent, d 'on un fadri de menys 
de nou anys n'extreia el nom de l'afortunat, 

14- ACA. G, N-715, f. 9r-v. 

15,- ACA, G, G-80-2, 

16.- Dietaris de la Generalitat, I, p, 276, 

17.- Ibidem, p. 277. 

18.- ACA, G, N-715, 25r-v, i N-7I6 , f. 2r-v; a més 
del rector de Llavaneres, del vicari d 'Argentona i del vicari 
Lleu de Mataró, en aquesta ocasió també assistí a l'extracció, 
com a testimoni, el prior de Clara, Bartomeu Palmer, 

19,- ACA, G, N-716, f, 2r-v, 

20,- ACA, G, N-716, f. 8r-v; Dietaris de la Generalitat, 
I, p. 278, 

21 , - Probablement aquest «mossèn Ballot» no era altre 
que el prevere mataroni Vicenç Ballot que, segons la visita 
pastora! d'Enric de Cardona, el 1508 servia lant la capcllania 
de Sant Esteve com cl bcnifet de l'altar de Sant Joan de 
l'església parroquial de Mataró perquè cl seu titular residia a 
Barcelona; vegeu FERRER I CLARIANA, Santa Maria. 1, pp, 54, 
134 1 135, 

22.- Dietaris de la Generalitat, I, p. 278. 

23,- ACA, G, N-716. f. 22v. 

24,- ACA, G, N-118, ff. 24v, 25r-26r, 32v-33r (2a, 
numeració); Dietaris de la Generalitat, I, pp, 299-302. 

25.- Sobre Lluís Desplà i d ' O m s , a banda de la 
biografia d'imminent aparició a la Història de la Generalitat, 
1, vegeu, bàsicament, AGUSTÍ DLIRAN I SANPLRIÍ, Barcelona i 
la seva història. Curial (Barcelona 1973-1975), I, pp. 230-
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231 i 403-410, 111, pp. 9-10; pel que fa a la familja Desplà i 
a la seva vinculació a Alella, podeu trobar-ne diverses 
informacions a LLUÍS GALERA ISERN, SALVADOR ARTÉS LLOVET, 

Noies històriques de la parròquia de Sant Feliu d'Alella 
segons dades de t'arxiu parroquial i altres fonts, amb un 
estudi sobre els orígens de la població. Publicacions de la 
Parròquia (Alella 1959). 

26.- ACA, G, N-120, f. 33r-v ( l a numeració); Dietaris 
de la Generalitat, I, p. 317. 

27.- Així segons els Dietaris de la Generalitat, I, p. 
317, be que a les fonts arxivístiques únicament hi he trobat 
referència genèrica a 'algun lloc sa del Maresme' . 

28.- ACA, G, N-120 , ff. 35v-37v , 37v-38v ( l a . 
numeració); Dietaris de la Generalitat, I, p. 317. 

29.- ACA, G, N - I 2 t , ff. 39r, 41 r, 41 v ( l a numeració); 
Dietaris de la Generalitat, 1, pp. 318-319. 

30.- ACA, G, N-121, ff. I53v-I54r, 154v-155v ( l a 
numeració). 

31 . - A efectes del General de Catalunya, Catalunya 
estava subdividida en diverses diputacions locals que tenien 
al capdavant un diputat local que era elegit, cada trienni, 
quan es renovava el consistori, pels diputats i oïdors entrants. 

32.- ACA, G, N-121, ff. lr-2r (2a numeració). 

33.- ACA, G, N-734, f. 2r. 

34.- ACA, G, N - 1 2 1 , ff. 3r-7v (2a n u m e r a c i ó ) . 
Aleshores, a més del diputat eclesiàstic, l'oïdor militar, Guerau 
Toralla, tampoc no havia fet encara acte de presència ni jurat; 
ho féu fins i tot més tard que Garret, el 5 de setembre (Dietaris 
de la Generalitat, I, p . 338). 

35.- ACA, G, N - 7 3 4 , f. 22r-v ; Dietaris de la 
Generalitat, I, p. 338. Garret jurà, finalment, el 26 d'agost. 

36.- Dietaris de la Generalitat, 1, p. 338. 

37,- Vegeu-ho al text corresponent a la nota 12. 

38.- ACA, G, N-121, f, 13r (2a numeració). 

39.- ACA, G, N-121 , ff. I3r i 15r (2a numeració); 
Dietaris de la Generalitat, vol. I, p. 339. 

40.- ACA, G, N-121, f. I5r (2a numeració). 

4 1 - ACA, G, N-121, f. 40r (2a numeració). 

4 2 - ACA, G, N-121, f. I7r-v (2a numeració), 

43. - Dietaris de la Generalitat, Volum I, Anys 1411a 
1539 (Barcelona 1994), Volum II. Anys 1539 a 1578 
(Barcelona 1994) i Volum lli . Anys 1578 a 1611 (Barcelona 
1996), 
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