
UN ASSAIG DE REFORMA DEL SISTEMA 
FISCO-FINANCER DE LA MONARQUIA A CATALUNYA: 

L'IMPOST DEL QUINT SOBRE 
LES IMPOSICIONS LOCALS, 1580-1640* 

L'any 1960, A. Domínguez Ortiz recollia al seu llibre sobre les finances de 
Felip IV el problema del pagament de l'impost del quint per la ciutat de 
Barcelona i el situava en el marc del debat sobre la contribució de la Corona 
d'Aragó a les despeses de la política imperial. En parlava, i qualificava la 
postura barcelonina d'irraonable. En una nota crítica, tres anys després, J. Regla 
resituava el plantejament de la qüestió des d'una perspectiva catalana. Certament, 
deia, les despeses de 1'Imperi arruinaren Castella, pero I'actitud catalana no fou 
de rebuig visceral sinó que es conduí a partir de processos jurídics i de la 
trarnesa de síndics negociadors a la cort. Per altra banda, relativitzava l'exigüitat 
de l'import de les aportacions monethies, tot i assenyalant la importluicia de les 
contribucions eclesiastiques, els donatius locals o les despeses de fortificacions 
i allotjaments.' 

El tema de l'impost del quint, I'expedient financer més productiu de que 
disposa la monarquia a la Catalunya de la primera meitat del segle XVI, fou 
tractat posteriorment per tots els historiadors que han estudiat el procés de la 
revolta catalana del 1640. J. H. Elliott efectua un exhaustiu repb del 
desenvolupament de l'afer entre 1598 i 1640, tot i plantejant el caracter central - 

d'aquest impost en la formulació d'un clima de conflicte i desconfianqa entre 
Catalunya i l'administració reial del període. E. Zudaire, per la seva banda, 
encara que aporta referencies documentals rigoroses, es deixa influir massa per 
la publicística de l'epoca, especialment els escrits de Felip Vinyes, a l'hora de 
proposar els punts de discussió entorn d'aquest impost.' 

Més recentment, el problema del quints ha estat situat dintre dels problemes 
interpretatius de la revolta catalana del 1640. E. Serra situa el quint com un dels 
components essencials de la pressió fiscal que pateix la Catalunya de les primeres 
decades del segle XVII i que transforma la "revolta antifiscal en rebel.lió o 
revolució nacional." Qualificant-lo d'innovació fiscal, representa de manera més 

* Totes les dades comptables i xifres d'aquest estudi estan donades en unitats de compte catalanes 
dels segles XVI i XVlI i reduides a sous barcelonins. 

A. Dominguez Ortiz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, 1983 (1960), pp. 155-156; J. 
Regla, "En torno a la hacienda de Felipe IV. Notas sobre la contribución de Cataluila", Saitabi, XIII, 
1963, pp. 77-81. La polkmica fou sintetitzada a R. Garcia Cárcel, Historia de Cataluña. Siglos XVI- 
XVII, Barcelona, 1985, vol. 1, p. 365. 

J. H. Elliott, La revolta catalana 1598-1640. Un estudi sobre la decadtncia d'Espanya, 
Barcelona, 1989 (1963); E. Zudaire, El conde-duque y Cataluña, Madrid, 1964. 
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perfecta per I'autora I'assaig d'increment de les exaccions fiscals sobre Catalunya 
d'una monarquia en fallida a compte de les hisendes municipals. A. Simon, per 
la seva banda, ha ressaltat el component barceloní dels elements conflictius 
anteriors a I'any 1640. Com es veura, sera precissament la posició barcelonina 
la que anira dibuixant la trajectoria de desenvolupament més o menys drastic del 
cobrament dels quints al conjunt de Catalunya. La unitat entre Barcelona i la 
Diputació sobre aquesta qüestió sera central en conjuntures momentanies.' 

La visió del problema dels quints resta, pero, en el panorama historiografic, 
mancada d'una inserció del seu desenvolupament dintre d'una percepció de les 
relacions fisco-financeres del Principat en els rengles hisendistics de la 
inonarquia. Podrien, evidentment, discutir-se propostes interpretatives massa 
positives o massa negatives sobre les possibilitats economiques de la participació 
catalana en les despeses imperials. Nogensmenys, calen recerques sobre múltiples 
aspectes de I'entramat impositiu als diversos nivells, des de 1'Imperi a l'ambit 
local. La proposta que faig en aquest article és col.locar l'afer del control reial 
de les instancies hisendístiques locals dintre del sistema fisco-financer (en tant 
estructura d'ingressos i despeses de la monarquia que no distingí mai, sinó que 
implica sempre, un sistema fiscal impositiu i un sistema de credit públic i privat) 
que la monarquia intenta establir a Catalunya des de finals del segle XVI. 

La necessitat d'aquest enfocament ve donada per un seguit de consideracions 
que han estat sempre postergades dels debats historiografics a Catalunya. Vistos 
d'una manera superficial, alguns aspectes de la política fiscal dels Austries a 
~ a t a l u n ~ a  conduyren a la conclusió d'una relativa inexistencia de pressió 
iinpositiva al llarg del segle XVI. En aquest context, el conjunt d'actuacions 
destinades a afavorir I'augment dels ingresos monetaris de la Corona a l'bpoca 
de Felip 111 i Felip IV fou interpretat com l'inici d'una dinamica -no portada 
a les seves últimes conseqüencies per I'esclat de la crisi de 1640- que violenta 
el pressumpte paradís fiscal del Cinc-cents i intenta d'integrar Catalunya dins el 
sistema d'exacció imparable que caracteritzaria 1'Imperi Hisphic del moment. 
D'aquesta manera, en l'assenyalada conjuntura, Catalunya entraria per primer cop 
dins d'una consideració des dels parametres fiscals de la monarquia. Fins l'etapa 
olivarista, el Principat i els Comtats haurien estat integrats a la Corona pero no 
gravats d'una forma constant per contribuir a les inacabables guerres imperials 
que empobriren d'altres territoris. 

No s'ha parat atenció, doncs, d'intentar una contemporització cronologica 
entre els períodes evolutius de la hisenda castellana amb la catalana o, val a dir, 
d'altres regnes peninsulars. Coneguda, a més, la pobresa del patrimoni reial al 

' E. Serra, "1640: una revolució política. La irnplicació de les institucions", a La revolució 
catalana de 1640, Barcelona, 1991, pp. 3-65; A. Simón, "La revuelta catalana de 1640. Una 
iiiterpretacioii", a 1640: la Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona, 1992, pp. 17-43. En general, 
sobre el paiioraina Iiistoriogrhfic, vegeu J. F. Schaub, "La crise hispanique de 1640. Le modele des 
rtvolutiotis péripliériques en question (note critique)", Annales. Hisfoire, Sciences Sociales, 1 ,  1994, pp. 
2 19-239. 
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Principat, es resta tota importancia a l'analisi dels mecanismes fiscals reials a 
Catalunya. Tanrnateix, aquest caracter inoperant de l'erari de la Corona permet 
albirar la centralitat d'un tema basic; que la monarquia hagué de desenvolupar 
necessariament estrategies, sistemes de pagaments i ingressos que li permetessin 
fer front al manteniment defensiu, fonamentalment, i administratiu d'un territori 
que, en cap cas, perdé interks per a 1'Imperi durant aquests ~ e g l e s . ~  

En tot aquest procés, les corts de 1599 han de ser posades en relació arnb 
la política militar i de finanqament de la despesa pública de la monarquia. El 
proposit subjacent de reforma i establiment d'un marc fisco-financer propi 
solvent de la Corona al Principat influeix de tal manera sobre la dinamica global 
que porta a considerar compensats els endarreriments fiscals de les universitats 
catalanes per drets patrimonials arnb les despeses efectuades pel Principat durant 
l'enfrontament de 1597- 1599 arnb Franca. La debilitat financera de la monarquia 
condueix, així mateix, a l'acceptació de les pressions dels bragos eclesiastic i 
militar per paralitzar els processos de capbrevació que havien adquirit una gran 
escala des de la decada de 1580. La suplencia d'aquestes fonts d'ingrés vingué 
donada, a canvi, per la consolidació futura d'una participació activa de Catalunya 
en la política i despesa de defensa a la Mediterrania. No només a partir de la 
contribució autonoma al manteniment de les galeres sinó també a partir de 
I'assoliment d'una situació d'autofinanqament de les fronteres i presidis dels 
Comtats i Pirineus mitjanqant la detracció d'un impost tan valuós com era el 
quint de les imposicions. Aquests punts situen, doncs, Catalunya a comencaments 
del segle XVII en un estat intermedi entre la delegació (devolució, segons la 
terminologia de 1. A. A. Thompson) de poders a la Diputació (concessió de nous 
imposits, armament de l'estol de galeres) i l'inici -en tot cas augmentat per les 
resistencies locals i, sens dubte, accentuat per la malaguanyada administració de 
la Dipu tac iG d'un paral.le1 procés d'intervencionisme reial sobre les 
contribucions urbanes. 

Pero aquest període, inaugurat I'any 1599, finalitza abruptament el 1640 arnb 
el desencadenament del conflicte central del segle XVII. Els problemes del 
cobrament dels quints o la catastrofe marítima del 1623, faran que la monarquia 
actui a pocs anys de la fi de les corts -presentades com de perfecta harmonia- 
arnb total forqa en I'assoliment dels seus objectius. En la visió d'historiador, 
s'arriba a tenir la sensació que allo que es dirimeix ja al 1599 (amb els capítols 
de condonació dels deutes) no és més que una treva en els embats d'establiment 
fiscal de la monarquia a Catalunya iniciats a la segona meitat del segle XVI. No 
hi havia hagut una demanda dels drets reials sobre les imposicions al llarg del 
segle XVI per la mateixa inexistencia d'uns organismes ferms i actius 
hisendístics fins a la fi de la centúria. La monarquia no pot actuar fiscalment 
sobre Catalunya més que des de les decades finals del segle XVI quan es 
reactiven fórmules de sanejament i racionalització administrativa per tal de 

Vegeu, B. Hernández, "Aproximación a las estructuras fiscales de Cataluña en el siglo XVI. El 
Real Patrimonio y la Hacienda de la Corona, 1516-1640", treball de doctorat, UAB, 1995. 



superar l'extrema dependencia de la principal oficina financera catalana (la caixa 
del pagador dels exercits i de galeres) de la liquidesa irregular de les trameses 
exteriors o dels contractes de credits amb els homes de negocis barcelonins. 

D'aquesta manera, la consideració del frac& del sistema esbossat a les corts 
de 1599 és primerenca. Si el factor fonamental de reforma fou aconseguir una 
seguretat en les aportacions monetaries per a la despesa bbl.lica, l'any 1609 la 
situació de les fronteres catalanes era pessima i el consell de finances havia de 
recorrer al producte del pagament de milions a B u r g o ~ . ~  

Crec que en aquesta perspectiva rau l'interes de l'analisi del dret dels quints 
com un impost reial que permetria una relació financera més pregona entre la 
hisenda monhrquica i el conjunt de Catalunya. La reclamació d'una part del 
producte de les imposicions locals suposava el previ procés de verificació 
comptable i d'intervenció notarial de tots els comptes locals que, fins al moment, 
havien estat el terreny de constitució dels marges financers dels poders locals 
urbans i que havien administrat a la seva voluntat. Per quant aquesta d i n h i c a  
conduiria a una delimitació dels parametres de la despesa autbnoma local i a una 
inspecció concreta de les fonts d'ingrés, s'afermaria definitivament la xarxa 
d'agents monhrquics sobre Catalunya. 

Només vull assenyalar el paral.lelisme que es podra percebre, des d'aquesta 
interpretació, entre el sistema catala dels quints i la reestructuració que pateix el 
món hisendistic castella davant el desplegament de la figura dels milions. M'hi 
estendré més endavant, pero és important adonar-se en tot moment de les 
implicacions socials sobre el teixit de govern de la riquesa municipal que tindra 
I'exacció del dret del quint. 

La facultat del quint era reconeguda pels principals tractadistes del dret 
públic catala, com a derivada de la regalia de concessió de privilegis 
d'establiment d'imposicions i sises. Com a tal regalia, aquesta facultat era negada 
a nobles i senyors eclesiastics. El quint era el preu del gaudiment del privilegi 
d'establiment d'imposi~ions.~ Acaci de Ripoll, situa al nivell d'aquestes 
concessions reials I'aparició de la fiscalitat local: "ex quibus venit quod Rex 
concessit universitatibus arcam communem, et bursam propiarn" i no discutí la 
legitimitat dels quints; tan sols constituren l'aplicació d'una regalia. Passant de 
la doctrina a la practica, defensa la total adscripció al fisc reial del producte dels 
impostos cobrats sense permis i la necessitat que aparegués explícitament 
I'absolució del pagament als privilegis originals de les universitats disconformes. 
Qualsevol altra doctrina, aclara, fressava amb la discussió de les regal ie~.~ 

Fontanella, que possei'a un estil narratiu més agil i que participa activament 
en els processos sobre el quint davant la Reial Audiencia, escrivia que els nous 

AGS (Arxiu General de Simancas) CJH (Consell i Juntes de Finances), Ilig. 497, carpeta 15, 
documents 8-29, cartes del duc de Montele6n i acords del consell. 

J .  Callis, Curiarztm extragravatorium, Barcelona, 1556, p. 30. 
A. de Ripoll, Regaliarum traclatus, Barcelona, 1644, pp. 45-49 (cqitol set), 296-297 i 302-307. 
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impostos i vectigals eren particularment odiosos als catalans. Fins i tot, digué, 
només calia el rumor o l'olor de drets fiscals innovats perque actués el Principat. 
Tanmateix, les imposicions locals eren l'anima de ciutats, viles i llocs de 
Cata l~nya .~  Cap dels practics catalans considerava, doncs, innovador el dret del 
quint i, únicament, en discutirien el pagament concret per una o altra universitat. 

Introduit, doncs, a l'epoca de Ferran 1, quan el dret reial representava la 
meitat o un terq del total de les impo~icions,~ l'exacció de la cinquena part dels 
ingressos locals pels conceptes d'imposicions i sises patí el doble procés seguit 
pels impostos reials al llarg dels segles XV i XVI, d'usurpació-adquisició pels 
poders locals i de reserva de les fonts fiscals productives pels organismes 
autonom~. '~ 

El quint es presentava amb aquesta plataforma jurídica a principis del segle 
XVII, quan fou considerat un expedient molt útil per fomentar la contribució 
directa de Catalunya a les despeses de la seva propia defensa i, des dels inicis 
del regnat de' Felip 111, es contempla com el maxim recurs financer de la 
monarquia a Catalunya. En el tractament governatiu dels quints es manejaven 
grans quantitats de diners que correspondrien a la monarquia si s'assolia una 
extensió global del dret a tot Catalunya; fins i tot, l'any 1621 se suggeria la 
possibilitat d'estendre el dret al conjunt de la Corona d'Aragó. En aquesta línia, 
el cointe de Chinchón escriviria l'any 1626: "quando mande aplicarlo a la paga 
de los castillos de Cataluña se aorrará el dinero que se lleva de Castilla."" 

Els diners pervinguts dels quints seran un recurs de la monarquia, de primera 
ma i per tal de fer fiont a les despeses més diverses: gratificacions i merces 
reials (1603, 1609), sous endarrerits dels membres de la Cancelleria reial (1608), 
commutacions de pagaments que hauria de fer la Batllia general (1632, 1634; 
"ob deffectum peccuniarum et introhitum dictae Bajuliae"), correus i estafetes 
(1623). Malgrat tot, el cert és que també serviren en dates tan tardanes com 
l'any 1635 per suplir antics deutes de merces reials.I2 Representaven aquests 
conceptes de despesa les necessitats urgents de la monarquia? Es clar que 
descarregaven d'altres oficines comptables en quasi fallida, com la Batllia 

Joan Pere Fontanella, Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones, Ginebra, 1735, vol. 1, pp. 
400-402. 

J. Callis, Margarita firci, accessire viridarii militiae, praerogative militaris. ac de moneta 
bactahts non minus eruditi, quam neccessarii iis, qui Reipublicae praesunt, Lyon, 1556, p. 50. Aquest 
autor 6s la font original que despr6s recullen Oliba, Ripoll, Fontanella o Vinyes. Per aquest últim autor, 
vegeu ACA (Arxiu de la Corona d'Aragó) CA (Consell dlAragó), Ilig. 235 (doc. 19) i Ilig. 279 (doc. 
7) i el manuscrit que utilitzh E. Zudaire en el plantejament del tema (El conde-duque, pp. 76 i 
següents). 

10 V. Ferro, El dretpúblic catala. Les institucions a Catalunyafins al Decretde Nova Planta, Vic, 
1993 (1987), p. 234. 

" AGS E (Estat), Ilig. 2645, consulta de 1621-03-27: "que lo que pagará la dicha ciudad de 
Barcelona cada año y deve de corridos desde el de 599 es gran cantidad y tambiCn la que se sacara de 
Aragón, Valencia, y Portugal, donde con el mismo título se habría de introducir" i AGS Guerra Antiga, 
Ilig. 1330. 

12 ACA MR (Reial Patrimoni. Mestre Racional), vol. 758, ff. 13-13v (1635-04-14). 



general; alhora, pero, també es poden resseguir partides destinades a despeses 
estrictament militars. Així i tot, puix que coneixem les dificultats d'exacció 
d'aquest irnpost es fa difícil practicar una recerca comptable sobre la utilització 
de les quantitats recaptades (no es conserven els llibres de comptes del tresorer 
de Catalunya ni el Llibre de signiJicacions de quints que administrava el Mestre 
racional). 

Mes aviat, si s'interpreta I'aplicació general del dret dels quints dintre 
d'aquest panorama de reconsideració del sistema fisco-financer de la Corona, s'ha 
de posar en relació aquest impost amb la importancia cada cop més determinant 
de la figura del regent de la tresoreria o tresorer de Catalunya dins de 
I'estructura d'ingressos i despeses de la Corona a Catalunya. Aquest sera l'oficial 
encarregat de I'administració de les quantitats ingressades per quints.I3 Destaca 
ja I'any 1585 un enfortiment de les jurisdiccions d'aquest oficial i, des de I'any 
1602, els virreis poden donar ordres directes al tresorer de Catalunya per tal de 
realitzar pagaments i solventar despeses. Es una trajectoria ja percebuda el julio1 
del 1599, quan s'acorden gratificacions puntuals i futures per als comissaris i 
oficials depenents de la tresoreria catalana.I4 Amb posterioritat el regent de la 
tresoreria ampliara les seves funcions a nivel1 de la Reial Audiencia i l'any 1624 
incorpora als seus privilegis facultats en materies de govern i gracia. El mateix 
any s'insistira en la necesaria actuació conjunta del tresorer i del Mestre racional 
per tal d'assolir una coordinació precisa en la dinamica de l'afer dels quints." 

Cal considerar que I'any 1626, es van situar pagaments de l'allotjament de 
tropes sobre la tresoreria catalana, encara que d'una manera molt excepcional 
com ho remarca l'ordre de despesa.I6 L'any 1635, s'autoritza el tresorer, ara per 
motius de la guerra amb Franca convertit en pagador de l'exercit, a donar 
fermances a Catalunya i a poder administrar els pagaments fets per la ciutat de 
Barcelona per a les despeses de galeres." La caixa de la tresoreria catalana es 
constitueix de manera destacada, durant aquests anys, en el nucli actiu de la 
possible centralització de les múltiples oficines de recaptació i pagament de que 
disposava la monarquia a Catalunya. 

En tota aquesta dinamica, el paper de la junta patrimonial -que incorporava 
oficials de Tresoreria, Mestre racional, Batllia general, Cancelleria, Audiencia i 
virrei- sera cabdal. Aquesta junta decidira I'any 1606 nomenar dos nous oficials 
que es dediquessin exclusivament a resoldre els conflictes dimanats entom dels 

13 Sense entrar en més detalls de distinció de les figures del tresorer general de la Corona d'Aragó 
i del tresorer (regeiit de la tresoreria) de Catalunya, vull destacar que a la comptabilitat del primer 
oficial iioinés lie pogut trobar partides ingressades (i, a més, molt minses) per quints I'any 1608 (veg. 
ACA CA, vol. 57, carrec de iiioneda barcelonina; distints assentaments per un total de 4.191 s.). 

l 4  ACA AG (Reial Patrimoni. Apbndix General), vol. 161, ff. 1-4 (privilegis dels anys 1602 i 
1603 al Bisbe Teres i al duc de Moiiteleóii) i 19-21 (privilegis als porters, comissaris i oficials de la 
Ircsorcria). 

" ACA AA, Ilig. 274, docs. 41 i 63. 
16 ACA AG, vol. 161, ff 127-127~  (1626-1 1-22). 
l7  ACA CA, Ilig, 233, docs. 38, 41 i 42. 
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contractes de privilegis i quints de les distintes universitat~.'~ 
Pero si es parla d'oficines de recaptació i de tresoreria, s'hauria de 

considerar el paper fonamental que en tot el procés tingueren els individus 
particulars que regiren les diferents instancies administratives. Cristofol Gallart 
i Traginer, tresorer I'any 1618, segons un informe fiscal realitzat el 1646, era 
debitor de més de 22.700 s. per quantitats cobrades de quints a Valls, 
Castelltercol i Besalú i no consignades als llibres comptable~. '~ La característica 
implicació entre vida pública i vida privada en I'administració patrimonial, 
segons la qualitat i liquidesa monetaria, estan darrera de la renúncia de Francesc 
Bru, l'any 1626 molt recelós de bestreure diners propis, malgrat que li 
asseguressin els intere~sos.~' Amb aquests exemples, que poden contraposar-se 
amb l'extrema diligencia de persones com Guerau de Guardiola o la intrepidesa 
aventurera de Pere d'Alos, es destaca la varietat d'interessos personals i polítics 
que es barrejaran entorn dels quints i que susciten, alhora, reflexions sobre els 
marges efectius d'actuació d'una hisenda depenent del crkdit dels seus oficials 
i de la honestedat d'aquests. 

Amb tot, els principals responsables de la feina quotidiana foren els 
comissaris reials que recorregueren Catalunya informant de les imposicions 
rebudes pels jurats locals des de l'any 1599, esbrinant particularment els preus 
dels arrendaments mitjangant la presa dels llibres de clavariat. Amb níbriques 
molt circumstanciades, presentaven les ordres intimant als pagaments.'' A més 
se serviren del Liber patrimonii regii i dels repertoris reials de privilegis, que 
abastaven dates extremes. Tan sols considerant-ne dos de conservats, es posa de 
manifest la feina extraordinaria de buidatge documental feta pels oficials 
patrimonials des de finals del segle XVI sobre les series de Cancelleria reial. 
Incloent-hi les referencies a privilegis reials d'imposició de sises locals entre 
1306 i 1488 o entre 1307 i 1602, aquests llibres són les eines fonamentals que 
preparen la generalització de l'exacció del dret al llarg de les primeres decades 
del segle XVII.22 

La tasca permeté avengos importants. Des de l'any 1612, les condemnes que 
obliguen al pagament del quint es fan més n o m b r o ~ e s . ~ ~  A partir de les 
deliberacions dels oficials del Mestre racional, es pot percebre el detall i el 

18 ACA MR, vol. 744, ff. 26~-27v  (1606-04-17). 
19 Ibidem, vol. 772, ff. 44v-45v (1646-05-16), quantitat a la qual havia d'afegir-se la pena pels 

oficials defraudadors ("una cum undecupli poena ex regiis pragmaticis contra ommitentes de receptis"). 
20 ACA CA, Ilig. 274, doc. 43; s'escriu que "Bru es tan encogido de condición que en quantidades 

muy menudas rehúsa de pagarlas mientras no tiene dinero de Vuestra Magestad y dello resulta notorio 
detrimento de la justicia." 

21 ACA AG, vol. 306 (instruccions als cornissaris) i vol. 407 (relacions de deutes de quints 
intimats). 

22 ACA BG (Reial Patrimoni. Batllia General), vol. 581 (1307-1602) i ACA AG, vol. 1077 (1306- 
1488). 

23 ACA MR, vol. 771, sense foliar, aquest volum inclou totes les deliberacions i acords de I'ofici 
de Mestre racional entre els anys 1612 i 1638. 



caracter específic i concret que adquireix tot l'afer dels quints. Cas per cas, cada 
universitat i lloc ha de mostrar els privilegis d7imposicions i sises, argumentar 
les seves exempcions i atendre el dictamen final dels agents patrimonials. 
Després, haura de presentar els comptes i acceptar els calculs fets pel Mestre 
racional. Ager, Montroig, Montblanc, Cardedeu, Riudoms, Sant Feliu de Guíxols, 
Vilafranca del Penedes, entre l'octubre del 1612 i el maig de 1613 són obligades 
a pagar el quint dels recursos rebuts pels brgans de govern local des de l'any 
1599. El 14 de desembre del 1613, la vila de Martorell perd la seva última 
esperanca, no s'accepta la pressumpta immunitat atorgada per un privilegi de 
l'any 1416, i el Mestre racional dictamina que ha de pagar el quint des del 1599. 
Quan els oficials reials iniciin els esbrinaments fiscals sobre Martorell sorgiran 
problemes més greus en advertir-se que el privilegi concedit l'any 1596 no havia 
estat utilitzat amb la condició concreta de construcció d'un pont. A l'octubre de 
1617, el vot particular de l'advocat Montaner davant del Mestre racional 
sol.licitara, a causa del frau, la restitució de tot allo recaptat des de l'any 1599 
mitjancant les sises concedides al privilegi. Finalment, l'any 1628 només pagara 
16.363 s. pel quint degut des del 1599. 

A vegades, com en el cas de Vic l'any 1615, les deliberacions esmenten la 
doctrina que posen en practica els oficials patrimonials: "ex regalia regia de 
omnibus impositionibus per universitates civitatum, villarum et locorum exactis 
debetur domino regi certa pars que in Cathalonia de stilo et consuetudine est 
quintum." Des de l'any 1617, iniciant-se el procés amb el cas de Castelló 
d'gmpúries, es remarca pel Mestre racional l'ordre reial de 28 d'agost del 1598 
que considerava subjectes al pagament del quint totes aquelles universitats i llocs 
que tinguessin llicencia reial d'imposició de sises, malgrat que no s'esmentés 
expressament l'obligatorietat del pagament. Aquesta ordre represa afectara també 
institucions com la Llotja de Perpinya, sentenciada el setembre del 1625.24 

Perb la casuística és tan detallada com les diferents situacions particulars de 
cada universitat catalana. Fins l'any 163 1, Blanes no ha de pagar dret del quint 
perque n'esta exempta per un privilegi específic des del 1599. El vot del relator 
Astor, presentat el 14 de febrer del 163 1, considera que la vila de Móra d'Ebre 
no ha de pagar quint; Astor hi distingeix entre l'establiment d'una taula, tavema 
o fleca i I'imposició de sises sobre la carn o el vi, en una consideració prou 
interessant. Restara l'etapa final, nogensmenys, dels recursos davant la Reial 
Audiencia com a mesura última davant el que es considera un intent abusiu per 
part de la monarquia. 

Fent, tanmateix, un assaig de cronologia de l'actuació a partir de les ordres 
reials, les deliberacions del Mestre racional o els dictamens de la Junta 
Patrimonial de Catalunya, hom pot considerar els següents períodes: 

a) L'actuació anterior a les corts de 1599. Si bé a la primera meitat del 

24 Aixb respoii, doctrinalment, a la distinció particular que fa Celdoni Pou del "quintum expresse" 
i del "quintuni tacite" (sobreentes). Vegeu, C. Pou, Responsiones ad memoriale noviler aedihtrn contra 
q~rri~~lrtii Suae Mageslate ruste debitum, Barcelona, 1615. 
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segle XVI s'havien demanat comptes d'imposicions locals per tal de procedir al 
cobrament del quint, com he assenyalat, el fenomen no agafa un caracter de 
continuitat sinó a partir de les dues decades finals del segle. Les limitacions del 
sistema adrninistratiu de la monarquia impediren fer efectiva abans una actuació 
mínimament segura i rendible. Quant a la seva concepció com a mitja de control 
de la riquesa pública del Principat, són també un antecedent les ordres de 
presentació de privilegis d'imposicions senyorials trameses l'any 1546. L'any 
1568 es demanen els comptes locals de Monells i d'ullastret; l'any 1582, els de 
Sitges; l'any 1596, els de Cambrils. 

En aquestes primeres exaccions, l'import calculat del quint és ingent i 
explica l'alarma de les viles i universitats a les corts de 1599. Torroella de 
Montgrí ha de pagar el quint de les imposicions des de 1492 a 1592; 1'Arbós des 
de 15 17 a 1596; Palafrugell entre 1546 i 1593; la vila de Terrassa ho ha de fer 
per al període 1383-1593.25 Encara que és difícil quantificar i mesurar un procés 
que es talla amb les corts de Felip 111, l'amplada dels terminis cronologics i la 
concessió de nous privilegis i llicencies impositives esdevenien assegurances 
certes de la rendibilitat de l'impost. Aquesta petita mostra de deutes pendents (a 
la qual caldria afegir tots aquells ressagats en d'altres capítols del reial patrimoni 
trets a la llum després de la reforma administrativa de 1584-1589 de la Batllia 
general i el Mestre racional) posa sobre avís del valor de la remissió aprovada 
l'any 1599 dels morosos de la hisenda reia1.26 

b) L'inici de la demanda massiva del dret a les universitats catalanes, dintre 
de la reforma del sistema fisco-financer catala és copsable ja des de l'acabament 
de les corts. Es en aquest moment quan es fa mCs perceptible l'objectiu inicial 
del projecte reformista a ulls d'organismes hisendístics centrals com el consell 
de finances. La cort de 1599 i el capítol concret de remissió dels deutes de les 
universitats catalanes (lluismes; tercos i quints), suposa, com assenyala Ripoll, el 
reconeixement exprés del pagament futur del q ~ i n t . ~ ~  

Per una banda, les investigacions inicials sobre els comptes locals ofereixen 
un panorama anirquic de la legalitat de les imposicions i sises presents a les 
diferents contrades catalanes. En qualsevol cas, entre l'altemativa de major duresa 
davant l'exacció de drets sense permís ("se podrie proqehyr a recuperar de dites 
universitats tot lo que han cobrat de dites impositions y altrament castigar-los per 
lo atreviment"), s'opta per una actuació contemporitzadora que busca arribar a 
acords per al pagament dels drets deguts des de l'acabament de les corts de 
1599.28 Roses, per exemple, procura l'any 1604 establir un acord amb el tresorer 

25 ACA MR, vol. 738, (f. 40), vol. 737 (ff. 30v-31v i 47-49) i vol. 664 (ff. 83-83v); AHN (Arxiu 
Histbric Nacional) Consells suprimits, llibre 2337, ff. 2v-6; AHT (Arxiu Histbric de Terrassa) Lletres 
d'autoritats (1392-1791), lletra del lloctinent del Mestre racional als jurats (1593-03-09). 

26 La perspectiva era especialment bptima perqub Felip 11, davant la manca de resistbncies, havia 
donat ordres expreses de cobrament de tots els comptes retuts al Mestre racional (veg. ACA MR, vol. 
739, ff. 254-254~; 1597-07-30). 

27 Ripoll, Regaliarum fractafus, p. 304. 
28 ACA AG, vol. 591, f . lv (1604-01-?), deliberació de la junta patrimonial sobre Sant Celoni i 



de Catalunya pel pagament, presentant en el seu favor una relació dels serveis 
fets per la vila al llarg del temps. Alhora, els nous privilegis d'imposicions i 
sises són expedits fent-hi constancia dels terminis de presentació de comptes i 
de I'obligació del dret del quint. 

Aquesta actitud de transacció s'observa en resolucions que posteriorment no 
seran contemplades. Aixo per casos com el de la vila de Pons, absolta del 
pagament del dret de quint l'any 1606 i que es beneficia d'una nova Ilicencia 
d'imposicions de 20 anys, amb obligació de presentar els comptes cada trienni. 
Esparraguera, fins i tot, obté successives prorrogues dels privilegis de sises, sense 
obligació de pagament del quint. Torroella de Montgrí compta amb el 
recolzament de la junta patrimonial davant del consell d'Aragó per tal de 
condonar-li dos tercos dels deutes de quint fins l'any 1607. Amb tot, juguen 
diversos factors en aquest clima relativament poc conflictiu. No es tracta 
únicament de presentar el cobrament o el perdó des d'una perspectiva de gracia 
reial. Les resolucions de la junta patrimonial incorporen nombrosos suggeriments 
i diversos casos que son simptoínatics dels Iímits que s'estan assolint ja a la 
primera decada del Sis-cents sobre la capacitat fiscal catalana. 

1 no d'altra manera es pot interpretar I'acord pres sobre Puigcerda que no 
fa sino reconeixer I'existencia de deutes previs de la monarquia envers la vila, 
I'abril del 1608. Per aquesta via, lluny doncs de ser considerat una merce reial, 
la ciutat de Lleida aconseguí una rebaixa substancial del seu deute entre el anys 
1606 i 16 11. Joan Pere Fontanella ressaltara posteriorment aquest aspecte, és a 
dir' els problemes de la compensació de les quantitats prestades per les 
universitats respecte la cinquena part de les impos ic i~ns .~~  

Aquesta ofensiva inicial es vol tan estructural i vol incloure tantes instancies 
finaricerament, fins aleshores, autonomes que comenqa a afectar també els marc 
de la fiscalitat senyorial. D'aquesta manera, el 6 de setembre de I'any 1607, la 
corntessa de Queralt aconsegueix que la junta patrimonial arribi a acordar uns 
terminis per al pagament dels 20.316 s. que adeuta. Des d'una perspectiva 
totalinent contraria, pero a I'abric de les renovacions de privilegis, alguns nobles 
(tal el comte de Vallfogona) intenten usurpar facultats impositives de viles com 
Canet de Rosselló, l'any 1610. 

Des de I'any 1612, pero, i tal com he advertit, les ordres reials d'execució 
dels quints acostumaran a ser més rigides davant les pretensions locals. Les 
ofertes de composició de ciutats com Lleida i Manresa cornencen a interpretar-se 
corn a resistencia a pagar quantitats a voltes desorbitades (segons informes del 
Mestre racional, les imposicions lleidatanes pujaven a 1.382.364 s. des del 
1599).'O Finalment, I'any 1618 es pot percebre en la consideració de l'afer del 

d'altres ~iiiiversitats. 
29 Per d'altres exeiiiples en el niateix sentit (Olot, Palamós), veg. ACA MR, vol. 745, ff. 141-141v 

i 160. Foiitaiiella, Decisiones, vol. 11, pp. 354-355 i, més endavant (pp. 356-357), ttacta el problema 
dels dlbits tiscals de les ~iiiiversitats al rei. 

30 ACA AG, vol. 591, ff. 28-28v (1616-09-04). 
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pagament del lloc d'Esterri, al Pallars, una nova voluntat patrimonial. Es refusa 
arribar a cap concert amb Esterri i es passa a considerar les remissions dels 
deutes de quint mitjancant el pagament de quantitats anuals taxades com un 
expedient particularment danyós per la tresoreria catalana. 

Aixo no obstant, i prenent com a exemple la dinamica entre els anys 1605 
i 1609, es posa de manifest la simultaneitat de vies ben variades de negociació: 
una jurisdicció senyorial com Malgrat suposa per la Corona un tracte paral.lel 
amb el senyor; Lleida porta els seus afers a partir de contactes directes amb el 
virrei; I'Hospitalet és sotmes a indagacions del preu de I'arrendament de les 
carniceries; Riudoms paga, per la seva banda, sense gaires problemes el quint i 
I'ius ~cr ibendi .~ '  

c) Penso que la conjuntura del canvi de regnat, singularitzada per la 
demanda entre 1620 i 1621 del quint a la ciutat de Barcelona és fonamental en 
el moment de tracar una Iínia cronologica. També el fet que, des del 1612, 
sovintegin les demandes de dissensió de I'afer davant la Reial Audiencia de 
Barcelona; un camí que iniciaren nuclis importants com Lleida, Girona, Tortosa 
o Manresa; bé per al primer pagament bé per als  posterior^.^^ 

La recaptació del dret ja no és vista com un expedient d'emergencia sinó 
que algunes deliberacions (fins i tot, de l'any 1618) expliciten la conversió del 
quint en una font permanent de redits fiscals. Des d'aquest plantejament, I'ingrés 
de les quantitats puntuals produides per acords anuals ha de deixar pas al 
cobrament de les quantitats efectivament degudes segons els períodes comptables 
que especifiquin els privilegis. L'acceptació de composicions permet I'entrada de 
diners a la tresoreria, una entrada que "se gastaria en continent y n o s  remediaria 
cosa ninguna." Per aixo cada cop es fa més desitjable la institució de renovacions 
de privilegis amb clausules de pagament en vigor i que especifiquen la regularitat 
de presentació de comptes i pagament de q u i n t ~ . ~ ~  

La carta que els oficials del Mestre racional escriuen a Felip 111 I'any 161 1 
planteja magníficament la situació administrativa i estrategica de I'afer dels 
quints. Lamenten la desídia i desinteres a reclamar els deutes dels oficials 
patrimonials. Pesava més sobre els administradors, en aquests casos, la parcialitat 
a "gente de su braco" que el servei reial. Pero la major part de la carta fa 
referencia als quints. Comencen advertint el problema de la lentitud amb que la 
Reial Audiencia tracta les causes patrimonials per drets de quint i dibuixa el 
futur panorama d'unes institucions jurídiques ofegades pel nombre de causes. 
Plantegen tot seguit I'agilitat de les actuacions des del Mestre racional en un 
intent d'obviar aquests entrebancs que suposen les evocacions de causes. 
Reclamen, doncs, que I'ofici definidor dels comptes aconsegueixi majors 
parcel.les de poder i sigui defensat dels atacs injustos de les universitats catalanes 

3 I Ibrdem, vol 623, ff 45, 2, 140v i 2; respectivament 
3 2 ACA MR, vol 770, ff 176-176v (1613-02-1 1 )  Sobre aixb també es pot veure I'increment 

espectacular de la publicistica polkmica 
3 3  ACA AG, vol 53, ff 583-606, fragment 



que presionen per tal que un mercader particular substitueixi els oficials 
patrimonials en la revisió dels comptes  municipal^.^^ 

Es, sens dubte, imparable. L'any 1616 comencen les actuacions del comissari 
Pere d'Alos a Catalunya. Englobades dintre de tres objectius basics: cobrament 
dels quints, desempenyorament de les rendes del reial patrimoni obligades al 
censal del rei Alfons i aplicació de les rendes vacants trobades als bancs i taules 
particulars de Catalunya, contenen implícits uns desitjos més extrems 
d'intervencionisme reial al marge, fins i tot, de les institucions de la monarquia 
a Catal~nya.~'  Des de la setmana del 21 de febrer de 1625, les reunions de la 
junta patrimonial són cada dilluns, marcant així la continuitat i regularitat de les 
activitats, malgrat les negociacions amb Barcelona del comte d'Aytona l'any 
1623 i llurs protocols ~ e c r e t s . ~ ~  

La primera convocatoria de corts, l'any 1626 contempla en determinats 
moments la possibilitat d'assolir una posició uniforme pel conjunt de Catalunya 
sobre els quints, encara que són molts els entrabancs mutuus entre Barcelona i 
d'altres viles catalanes. Els braqos en demanen la supressió, pero el Mestre 
racional advertira els perills futurs per les finances de la Corona o la possibilitat 
que el Principat es converteixi en un conjunt de corporacions autonomes que 
frueixin lliurement la regalia d'imposicions si s'aboleix el quint. 

e ,  Després del fracas de la reumiib de corts de l'any 1626, les posicions que 
adoptin els oficials patrimonials i les ciutats catalanes seran molt més prudents. 
Una bona prova d'aquesta nova atmosfera en les relacions fiscals és que els 
privilegis d'imposicions es procuraran blindar davant futures demandes 
parlamentarie~.~' Es indiscutible que les reunions de corts de 1626 i 1632 
paralitzaren momenthiament les demandes de quints pels oficials reials, i en la 
mateixa direcció afectaren les demandes particulars de donatius i ajuts a la 
~nonarquia .~~ Amb tot, a l'endemig de les corts, les posicions reials són molt 
pragmatiques. En aquest sentit, cartes de Felip IV del 30 de julio1 i del 26 de 
novembre del 163 1 ordenen l'execució rigorosa de les universitats i demés llocs 

34 ACA MR, vol. 744, ff. 233-233v (161 1-04-27); sobre el mercader-comptador advertiran que 
"no alcanqa ni sabe examinar las maranfias que usan las universidades para defraudar al Real 
Patriinoiiio, como lo alcanqa este officio por experiencia;" a mts, "un hombre putdese induzir y no 
todo un officio." Aquesta carta condui a prohibicions temporals de I'evocació de causes des de I'ofici 
del Mestre racional; vegeu Ibid., vol. 745, f. 48 (1611-11-26). 

35 Ibidem, vol. 748, ff. 36v-37v (1616-04-22); en general sobre la importhcia del comissari Pere 
d'Alos, vegeu Hernández, "Aproximación", pp. 305 i 307-310. 

t: Elliott, Revolta catalana, p. 167. 
El privilegi concedit a Sant Quirze de Besora el set de setembre de 1628 inclou la menció 

general de consignacib dels ingressos "in solutionem pensionum et debitorum et supportationem'onerum 
dicti castri et terinini" i I'obligació del pagament del quint triennal; pero, també, inclou la clhusula 
següent: "volunius etiam et declaramus quod non possitis [nlullo pretexto seu ratione gaudere nec fieri 
reiiiissione dictae quintae partis etiam si in curiis generalibus aut alia quacumque via previlegiata ve1 
particulariter de eadein franquitatem aut remissionem concederemus." (ACA MR, vol. 754, ff. 106- 
1 0 8 ~ ) ~ ~  

Vegeu, ACA CA, Ilig. 277, doc. 57. 
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que adeutin quints. 
d) Per fi i com a última etapa cronologica, amb posterioritat a les corts de 

1632. El vot consultat del comte d'Oñate emes l'any 1632 fóra, en aquest 
context, significatiu. Oñate parteix de la consideració que el Principat i, 
concretament, Barcelona i la Diputació no estan interessades en la finalització de 
les corts. Frueixen d'enormes tributs i estan controlades per unes poques mans 
molt porugues d'una fiscalització comptable. La por a la reformació és, doncs, 
general a partir dels interessos d'unes poques persones. Perque puguin reeixir els 
objectius de la monarquia cal superar la situació que s'arrossega des de l'any 
1626. 1, en aquesta línia, menysté el préstec de les 110.000 lliures i reclama el 
pas a una política activa a partir dels memorials de quints no pagats i a partir 
dels béns vagants inclosos al llibre de I'hospitalet de la Taula de B a r ~ e l o n a . ~ ~  

Es també a partir de l'any 1633 quan moltes universitats obtingueren 
sentencies favorables en poder mostrar que fiuien dels privilegis impositius des 
de temps immemorials o bé que havien rescatat el dret al segle XIV durant les 
guerres amb C a ~ t e l l a . ~ ~  Nogensmenys, s'arriben a situacions de gran conflicte 
sobretot respecte al tracte amb Barcelona i la conjuntura es va fent cada cop més 
radical. 

Desconec les deliberacions de la junta patrimonial posteriors a la sessió del 
sis de juny de 1633. L'última resolució important, pero, datada el 10 de setembre 
de 1638 és prou interessant. Recull l'acord de la junta patrimonial sobre 
Puigcerda on es considera la solució del deute de 207.970 s. deguts per Pa 
universitat i que intentava commutar-los mitjanqant l'establiment d'una paga 
anual durant 26 anys de 8.000 s. destinats a fortificacions; establint-hi, aixo no 
obstant, l'obligatorietat de donar comptes davant del Mestre racionaL4' Amb tot, 
algunes actuacions des de l'any 1635 (Ripoll i Camprodon el 1636, Berga el 
1637 o Sant Celoni el 1638) s'encaminaren cap a la cerca de solucions 
transitories de concordia de les universitats amb el fisc reia1.42 

Resta, pero, veure I'impacte del quint sobre les finances de les entitats 
locals, I'import d'aquest dret que entra a les caixes financeres de la monarquia 
i, finalment, resseguir a partir dels esdeveniments barcelonins la trajectoria 
conflictiva que pren I'afer en la seva última etapa. 

Com repercutí el dret del quint sobre les finances locals és quelcom que 
queda per investigar mitjanqant una presentació exhaustiva de la documentació 

39 Ibidem, Ilig. 277, doc. 59; per al comte dlOiiate, les corts no busquen sinó que Catalunya 
aconsegueixi les constitucions fonamentals de I'observanca, I'abolició dels quints i la limitació del 
govern de la Inquisició, "reduci6ndose casi a República libre y encomendada a la real proteción de V. 
Md." (Ibid., Ilig. 278, docs. 23 i 29). 

40 Ripoll, Regaliarum tractatus, p. 49; Fontanella assenyalaque utilitzh aquestes estratagemes quan 
actuh d'advocat defensor d'algunes universitats (Decisiones, vol. 1, p. 402). 

41 ACA AG, vol. 591, ff. 59-59v (1638-09-10); aquesta 6s laúltima reunió abans de I'esclatament 
de la revolta del 1640. 

42 Ibidem, vol. 481; aquest volum miscel.lani recull la data de 1642 com I'última de demanda de 
comptes d'impbsits locals. 
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local a partir d'uns parametres comptables mínimament coherents que posin en 
relació: a) valor de les imposicions recaptades per l'ens local, b) valor de les 
despeses i quantitats pagades per la universitat, c) valor del quint calculat pels 
oficials reials, d) valor dels drets i taxes de definició dels comptes locals que són 
cobrats pels oficials del Mestre racional. 

Si ens atenim a I'exemple de Calaf, entre el gener de l'any 1600 i el 
desembre de 1639, aquests parhetres  permeten valorar la incidencia del 
pagament dels quints, possiblement extrapolable a d'altres Ilocs: 

ANYS CARRECS DATES QUINT TAXES 

1600-1 604 25.120,OO 49.613,OO 
1605-1 607 53.463,OO 53.463,OO 
1608-1612 30.187,33 50.978,42 
1613-1617 30.510,OO 57.613,33 
1618-1622 16.660,OO 25.600,OO 
1623-1625 14.002,OO 33.646,25 
1626-1628 17.530,OO 3.697,08 
1629- 163 1 10.476,OO 334,17 
1632-1633 1 1.360,OO 284,OO 
1634-1 636 14.230,OO 3.261,SO 
1637-1639 18.890,OO 4.195,33 

Font: ACA MR, vol. 238814 

Sense poder discutir gaire sobre I'evolució de les fonts financeres de la 
universitat de Calaf durant el període 1600-1640, una serie de punts d'atenció 
perineten valorar la incidencia del dret de quints sobre l'edifici economic local. 
Seguiiit I'evolució dels comptes, representats a les files de la taula, s'han 
d'esinentar les liquidacions de deutes anteriors o de quantitats provinents de 
drets recaptats sense autorització legal (com és el cas del compte tercer, que 
inclou els anys 1605-1607). 

El dret del quint, doncs, poca cosa té a veure amb els comptes presentats 
pels oficials locals. Es producte, sobretot, de la feina indagatoria dels 
administradors patrimonials. Tota la quantitat d'alcance del compte vuite (1629- 
163 1) i nove (1632-1633), passara íntegra al Mestre racional, per tal com eran 
diners recaptats sense autorització reial. 

Es un bon exemple de la política de la Corona, que a partir del fracas de 
les corts de 1632 intenta recuperar terreny fiscal i exigeix des del quatre de 
febrer de 1633 que totes les universitats catalanes comencin a renovar els 
privilegis d'imposicions. En el cas de Calaf, pero, aquesta apreciable escomesa 
patriinonial es veu temperada per I'acord de la Junta Patrimonial que només 
carrega al debit de la universitat el quint de les imposicions de l'any 1633 i no 
el total rebut sense privilegi que sí que és demanat pels anys posteriors a 1628. 
Aixo sobre un calcul de despeses estructurals, fet per al període 1618-1622, de 
5.120 s. aiiuals. 

Les taxes del Mestre racional que s'aplicaven sobre els comptes locals, 
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restablides al llarg del segle XVI, eren principalment tres: el dret del tapet 
(equivalent a 60 s. per cada un dels anys que comprengués el compte), el dret 
de definició taxat en tres florins de 17 sous i les taxes d'examen i definició de 
comptes (dos diners per lliura comptada). La universitat de Baixes (al Bisbat 
d'Elna), afectada per l'esmentada ordre reial del 30 de julio1 de 1631, ha 
d'incorporar a les seves despeses generals l'import d'aquestes taxes; només 
perque el saldo i alcance de la seva comptabilitat passi sencer a la reial 
h i ~ e n d a . ~ ~  

D'altres situacions fomirien materials per considerar un tema que, 
malauradament, necessitara encara de múltiples recerques a escala local. Per 
documents del consell d'Aragó, Granollers paga de quint entre 1599 i 1615 un 
total de 147.404 s. Ara bé, la liquidació del deute es féu mitjanqant la c b e g a  
de 80.000 s. de censal per la vila. En el procés de pagament patí, a més, el 
segrest d'algunes de les imposicions pel Mestre racional. D'aquesta manera, es 
trobava en un estat insolvent I'any 1620, quan havia de pagar el termini del 
primer quint regularitzat del període 1616-1619 i que pujava a 35.053 s.44 El 
quint, a més, actuara sobre universitats endeutades com ara Banyoles, que tenia 
deutes de més de 300.076 s. l'any 1599, que pugen a 332.276 s. I'any 1603, 
mentre que l'import anual de les seves imposicions no arribava sinó a 7.415 s. 
La vila de Terrassa, paga 78.1 16 s. de quint per al període 1606-1617. Pero 
aquesta quantitat (tot i que inclou els drets del Mestre racional) augmenta un 
10,24% per dietes, notaris i despeses obligades. Per a l'any 1618, les imposicions 
netes de la vila només són 30.245 s. Per al pagament del quint el consell haura 
de manllevar 80.000 Les implicacions i el paper del quint sobre unes 
hisendes locals ja endeutades ha estat destacat per autors com J. Dantí, N. Sales 
o A. A l ~ o b e r r o . ~ ~  

El gran tema d'un article sobre els quints seria, pero, la quantificació exacta 
del producte que reportaren a la hisenda reial. Elliott proporciona les següents 
dades anuals d'ingressos per quints a la tresoreria: 

43 ACA MR, vol. 238812; els nou comptes conservats comprenen el període 1599-1639. 
44 ACA CA, Ilig. 364, informe de Guerau de Guardiola (1620-1 1-14). 
45  ACA MR, vol. 2387 (Banyoles); per a Terrassa, veg. AHT, Llibre de definició de comptes de 

la zrniversitat de la Vila, 1590-1645, ff. lO6v-107v i papers solts núms. 3 i 6. 
46 J .  Dantí, Terra ipoblació al Va1lZ.s Oriental, Santa EulAlia de Roncana, 1988; N. Sales, "La 

Guerra dels Segadors, la pre-guerra i la postguerra als m i u s  rossellonesos", pp. 211-238 i A. 
Alcoberro, "De la mobilització antifrancesa a la mobilització antiespanyola (1639-1641). Alguns 
exemples al Baix Empordi", pp. 189-191, aquests articles al volum citat a la nota 3, La revolució 
cafalana de 1640. 



ANY QUINTS ANY QUINTS 

161 1 111.540 1615 212.220 
1612 110.420 1616 251.300 
1613 87.180 1617 386.640 
1614 193.960 1618 459.180 

Font: Elliott, Revolta catalana, p. 135 

Hem advertit la manca de documentació financera del tresorer de Catalunya, la 
qual cosa obliga a treballar amb dades incompletes que ens han de servir de font 
d'estima i orientació. 

D'un valor destacable resulta la relació feta l'any 1626 pel Mestre racional 
i tresorer de Catalunya Guerau de Guardiola, de la quantitat entrada a la 
tresoreria per quints entre 1605 i 1626. El document proporciona la xifra de 
757.805 s. comptabilitzats a la caixa del tresorer de Catalunya i especificats a 
partir dels pagaments fets per les distintes ~niversitats.4~ Les discrephcies amb 
les dades d'Elliott són possibles si es considera que algunes quantitats 
consignades potser no arribaren a entrar en ~aixa.4~ 

Si es té en compte una relació de previsions de cobrament de quints 
realitzada durant les corts de l'any 1632 es comprendra -davant  la magnitud de 
les xifres- la postura cada cop menys passiva de la monarquia respecte als 
quipts barcelonins. La relació 6s la següent: 

IMPOSICIONS VALOR QUINT DEUTE 1599-1632 

Barcelona 
Tortosa 
Girona 
Perpinyl 
Llotja Barc 
Igualada 

Font: AHN E, Ilig. 86012 

El quadre es basa en l'informe el.laborat el 28 d'agost de 1632 sobre els deutes 
dels quints fins juny del mateix any. El tresorer havia cobrat, es diu, entre 1599 
i 1632 inés de 6.390.357 s.; incloent-hi la part directament consignada al 

47 ACA MR, vol. 753, ff 13-14v (1626-04-20). 
48 La coinptabilitat del segle XVI no és gaire precissa i, a mes, barreja l'administració pública i 

privada dels oficials. El cinc de febrer de 1610, per exemple, el duc de Monteleón autoritzh I'ex-tresorer 
Galceraii Agullana a cobrar quints per valor de prop de 75.000 s. que Agullana, anteriorment, "de sa 
propia Iiazieiida y per orde nostre ha pagades y bestretes" (Ibidem, vol. 743, ff. 267v-268). En general, 
sobre la complexitat del funcionament hisendístic, vegeu les interessants reflexions presentades a J. P. 
Dedieu i J 1. Ruiz, "Tres momentos en la historia de la Real Hacienda", Cuadernos de historia 
tttoderna, iiú~ii. 15, 1994, pp. 77-98. 
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pagament de deutes, el dret hauria incrementat les arques reials amb més de 
6.48.,876 s. Cada any, doncs, uns 196.600 s. El deute impagat d'aquelles 
universitats que havien presentat els comptes d'imposicions era de 779.290 s., 
mentre que el tempteig de les principals universitats catalanes -que no havien 
retut llurs comptes- suposava un deute de 14.388.000 s.; aquesta xifra tan alta 
comprenia el valor total de les imposicions col.lectades sense privilegi reial (en 
qualsevol cas, aquesta última xifra havia disminuit respecte al deute del 1626, 
que puja a 19.926.524 s.).49 

Per contrastar aquestes xifres, pensi's que 19 universitats (entre les qualls, 
Piera, Cervera, Sant Celoni, Palamós, Vilafranca del Penedes, Montblanc i 
Martorell) arrossegaven el marq de 1635 un deute conjunt de més de 376.200 

Indirectament, mitjanqant informes que qualifiquen el valor del quints, se sap 
que els quints foren en determinades conjuntures basics. Una consulta sobre la 
tresoreria catalana de l'any 1624 advertia: "y hase de considerar que los gastos 
y salidas de la Real Thesorería son muy grandes y que las composiciones, 
execuciones de manleutas y sentencias son tan pocas que sin los quintos no ay 
sino cerrarla."'' Per tant, se sap que l'any 1624 sostenien la principal caixa 
periferica de la monarquia a Catalunya. Les restants fonts d'ingressos (remissions, 
composicions) de la tresoreria catalana no foren realment viables al Ilarg del 
perí~de. '~ En aquest sentit, malgrat la manca de dades puntuals, les pretensions 
del comte de Guimera l'any 1626 que reclamant una recompensa, complidor de 
les ordres reials, demana l'autorització de disposar lliurement dels privilegis 
d'imposicions per a el1 o els seus vassalls, són indicatives que quelcom esta 
canviant a Catalunya i que les bases fiscals de la monarquia ja han iniciat una 
etapa d'ampliació sociologica sobre certs sectors socials pri~ilegiats.'~ 

Per la seva banda, el problema de Barcelona 6s que la seva actitud davant 
el pagament dels quints s'emportara el conjunt del Principat. Per l'extrem de les 
autoritats reials, el convenciment que Barcelona ha de pagar quint es barreja amb 
la progressiva insistencia del caracter intrínsecament fraudulent i olighrquic dels 
mecanismes financers de la Diputació del General i de la ciutat. Una constatació 
que, augmentativament, s'estkn després al conjunt dels sistemes fiscals aliens als 
rengles patrimonials de la monarquia. 

Des d'aquest punt de vista, el problema dels quints representa una fotografía 
de l'anarquisme impositiu i financer que es viu a la Catalunya del segle XVII; 
aquesta és la percepció del problema financer que tenen els oficials reials i que 
trametren a la cort. Aixo es manifestara amb molta claredat a la consulta del 

49 AHN E, Ilig. 86012; AGS E, Ilig. 1330, junta grañ de 1640-09-18. 
50 ACA MR, vol. 757, ff. l43v-144. 
5 I ACA CA, Ilig. 499, consulta de data 1624-02-20. 

Vegeu, les taxes i tarifes de les remissions reials, utilitzades com amitjh de subvenció financera 
I'any 1636 (Ibidem, Ilig. 236, doc. 1). 

53 Ibidem, Ilig. 499, paper de I'any 1626. 



consell de finances de l'any 1620, trascendent per quant suposa l'escomesa contra 
la ciutat de  arcel lona.'^ 

La situació es fara cada cop més compromesa per a les autoritats locals. Ja 
I'any 1612 es denuncia que Martorell ha gastat més de 20.000 s. en despeses de 
defensa i advocats; quantitats que han de pagar els pobladors. D'ací la carta on 
es recull I'existkncia de descontent popular: "todo esto resulta de no declararse 
las causas que dizen a grandes bozes los pueblos, pero no los síndicos, declaren 
las causas y si fuéremos condenados tememos paciencia y pagaremos", potser 
expressions exagerades vist que les recullen oficials reials. Aixo no obstant, 
abunden les denúncies sobre la mala administració dels drets i imposicions locals. 
El panorama que presenten els oficials patrimonials és d'un ple control 
oligarquic. La negativa, es diu, a presentar els comptes obeeix a un intent 
d'evitar la fiscalització, perquk els diners procedents d'imposits: "muchas vezes 
se lo encorporan particulares y las dichas universidades perseveran y están en su 
primitiva necesidad y quicá los que tienen la mano en este negocio usan desta 
traqa para perpetuar los dichos privilegios."55 

L'any 1618 es torna a denunciar el fiau comes pels jurats de Martorell que 
imposen drets i sises pero no les destinen a la construcció o restauració del pont, 
que és I'objectiu assenyalat pel privilegi reial. Pero allo que els oficials del 
Mestre racional destaquen és el panorama d'una administració interesada: 

que un diner per cada hu dels de cavall y malla dels de peu és bastant per mantenir 
' dit pont com sempre lo an mantingut ab antico atrendant-o a sinch-centes lliures 

poch més o manco per cada any y que tot vindria a redundar en dany de la pobre 
gent que són los qui pagan perqub los cavallers y que gosan del privilegi militar, que 
són intinits en Chatalunya, y los ecclesiastichs no pagan.56 

Les inateixes consideracions són fetes respecte a Sabadell, també l'any 1618, 
quan es tractava sobre la negociació d'un concert sobre el quint: 

considerant en asso també que si's feia remissi6 del quint a dita vila com suplica, 
seria en molt gran dany dels naturals d'ella y forasters perqub creixerian en molt 
grans cantitats las sisas y imposicions pus no tindrian que pagar quint d'ellas lo que 
vuy los servex de fre per a qub sia ab moderació y no ab e ~ c b s . ~ ~  

La resposta a aquesta escomesa reial sobre els sectors dirigents dels poders locals 
no podia ser tranquil.la. Les execucions del Mestre racional fetes l'any 1610 

54 Uiiicaiiieiit trobo dades sobre aquest afer i la seva conjuntura a Elliott, Revolta catalana, pp. 
143. 171 i 182. 

" ACA MR, vol. 745, ff. 183-183v (1612-06-22), 209v-210 (1612-04-17) i 210"-211 (1612-06- 
02). 

56 ACA AG, vol. 591, ff. 31~ -32  (1618-05-14). 
57 Ibide~ii. ff. 34v-35 (1618-1 1.05). 
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sobre Cervera afectaren, en primer Iloc, els oficials principals de la vila." 
Pero allo que es constata -i que ha estat remarcat pels historiadors que 

s'han apropat al tema- és que Barcelona, la gran ciutat catalana del moment, 
sera en la seva postura resistent I'exemple que vivificara I'oposició i permetra 
la paulatina uniformitat de posicions de la peculiar objecció fiscal dels quints del 
conjunt de Catalunya. Una conclusió del Mestre racional feta ja I'any 1603 
reconeixia el dret de la vila d'lgualada a no presentar comptes d'imposicions ni 
pagar el quint per ser carrer de Barcelona i "fins ha tant que conste que la ciutat 
de Barcelona ho aja de donar o lo aja ya donat."'' 

Els precedents immediats, pero, de la demanda del quint a Barcelona es 
troben l'any 1617, quan el Mestre racional assabenta els consuls de la Llotja de 
Barcelona de l'inici de comptabilització dels ingressos pervinguts del dret 
d'imperiatge des del 1599, exigint-ne la cinquena part. El mes d'agost de 1620, 
per fi, per ordre del duc d7Alcala es demana a la ciutat de Barcelona els comptes 
de les imposicions rebudes des de la fi de les últimes corts. Es feren els tres 
manaments preceptius, pero les diligencies se suspeneren fins I'any següent quan 
el nou d'octubre el Mestre racional expedí un manament de termini de trenta 
dies i arnb pena de contravenció de 1.000 ducats. La ciutat, pero, havia 
reaccionat ja arnb antelació i disposava de síndics a la cort que negociaven arnb 
el monarca un problema greu: "cosa tant nova y extraordinaria y tant contraria 
al notori dret de la ciutat y de altra part a les llibertats y franquesas de que 
aquesta ciutat ha merescut." Una negociació forca complicada i que acaba arnb 
la quasi expulsió dels barcelonins que, segons una carta reial del 20 de juny de 
1621, havien estat convidats pel monarca a tornar a Barcelona, per tal d7evitar 
noves despeses a la ciutat60 

Amb tot, les consultes fetes des del maig de 1620 pel duc d7Alcala al 
consell de finances de la monarquía, comunicant la necessitat de cobrar 
universalment els quints catalans, plantegen els precedents i motius que 
envoltaren I'atac contra els privilegis d'exempció fiscal de Barcelona. Recordava 
que les corts de 1599 eximiren del pagament per la guerra arnb Franca, pero que 
ara calia urgentment fer-se arnb els 7.200.000 s. que pujaven els quints deguts 
pel Principat. La idea no partia del suposat interes en assolir de Catalunya una 
participació en els grans capítols de despesa de la política imperial. El duc 
d'Alcala, considerava urgent recaptar aquest fons per pagar els deutes contrets 
arnb les tropes de la frontera catalana i assignar els pagaments futurs del 
manteniment i abastiment de les defenses del nord-est sobre aquests drets cobrats 
de les imposicions locals. 

Encara que es debatiren consideracions més estrategiques políticament (Alcala 
suposava que no cobrar el quint era deixar-lo a mans dels desafectes al servei 
reial), la inajoria de consellers (sobretot el comptador Vicente de Anciondo) 

58 ACA MR, vol. 744, ff. 78-78v (1610-08-29) 
Ibiden~, vol. 770, f. 151 (1603-1 1-17). 
Ibidern, ff. 245-247. 



veien que d'assolir una recaptació dels drets podia seguir-se acabar amb 
I'asfixiant conjuntura financera. Els presidis i fortaleses dels Pirineus i Comtats 
serien mantinguts amb diners catalans i s'aconseguiria una puntualitat mai vista 
en les despeses efectives de salaris i ajuts a les tropes (els quints possibilitarien 
sostenir uns 1.500 infant~).~'  

Al novembre de 1627, l'afer dels quints barcelonins es trobava de nou aturat, 
com se sap a partir d'una conclusió d'espera pel cas d'Igualada. Barcelona 
insistira una volta i altra que el cobrament havia de suspendre's fins a 
l'acabament de les cor t~ .~ '  La situació d'agitació fou augmentant i la resposta de 
Barcelona era la resistencia a ultranqa i amb el suport de la Diputació del 
General, malgrat les ordres reials de 163 1 que ordenaven execucions rigoroses 
contra els renitents. 

El gener de 1634, tanmateix, un nou manament de verificació de comptes 
fou presentat a la ciutat. Utilitzant un privilegi reial, la clau del comte, alguns 
oficials reials intentaren confiscar a la forca la documentació comptable. L'acció 
no reexí. Vinyes, pero, en un memorial que escriví dos anys desprCs d'aquests 
esdeveniments desmarcava el procediment de la confiscació documental del deute 
de quints. Per exercir aquest privilegi de control comptable no era necessari que 
constés l'adeutament per Barcelona de qualsevol quantitat pel dret del q ~ i n t . ~ ~  

Realment, allo que temia Barcelona era la fiscalització de la seva actuació 
com a posseidora del patrimoni reial catala. La monarquia patí l'expoli de veure 
arrabassada la major part de les seves rendes des d'inicis del segle XV per 
Barcelona (contractes de censals de 1429 i 1460); ara, des del 1632, la resta del 
patrimoni reial havia passat a mans de la ciutat pel préstec realitzat aquel1 any 
a la Corona. La clau del comte, coincideix, doncs, amb la culminació d'un 
procés de perdua del patrimoni reial a Catalunya i la seva possible involució a 
partir d'una resposta drastica i activa. Per carta del 17 de mar$ del 1634, Felip 
IV ordenava al Batlle General que procedís a l'arrendament dels drets consignats 
a la ciutat pels censals, ordenant pero els pagaments fora de taula per tal de 
controlar l'administració de les rendes hipotecades.64 Comenqaren les maniobres 
dilatories del municipi, i no gratuites. L'any 1636, el Consell de Cent i les 
autoritats reials formaren una comissió de 16 individus per solucionar l'afer dels 
quints i reclamant nous terminis per a la negociació de la ciutat amb el virrei. 
En un moment, com indica el document, especialment problematic per a 
Barcelona, abrumada pel pas continu de tropes i socors cap a ~talia.~'  

6 i  AGS CJH, Ilig. 573 (carpeta 28) i Ilig. 574 (carpeta 26). El primer lligall contk una 
iiitere~~aiitisiiiia relació d'Andreu Roig al consell de finances (1620-05-30). 

ACA CA, Ilig. 499, paper de I'ambaixada de Francesc de Rocaberti i Pau (s. d.). 
63 Ibidem, Ilig. 235 (doc. 19) i Ilig. 279 (doc. 7); vegeu, tambt, F. Vinyes, Discurso en la querela 

de la ciudad de Barcelona, sobre provisión de clau de compte, Madrid, 1636 i-d'altres memorials de 
I'tpoca. 

64 ACA BG, vol. 569, f. 85v. 
65 ACA CA, Ilig. 280, doc. 37. La junta examinaria el problema de les rendes reials consignades 

a la ciutat, el pagameiit de les restes del servei de 1585, I'armament de.les galeres, el censal del rei 
Alfoiis i els quints de la ciutat, principalment (Ibid., Ilig. 235, doc. 19) 
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Aixo, sens dubte, era una realitat. Sobre les contribucions barcelonines, 
diverses dades permeten qualificar-les d'importants. Segons diversos memorials, 
Barcelona hauria gastat en defenses marítimes contra els pirates mediterranis 
1.544.912 s., entre 1588 i 1632. A més, entre 1626 i 1637, hauria servit a la 
Monarquia amb més de 6.170.000 s. Per al conjunt del Principat, en el marc de 
la guerra amb Franca, les universitats catalanes contribuiren amb tropes pagades; 
2.558 homes segons un document de febrer de 1638, 3.826 homes segons un 
altre d'abril del mateix a n ~ . ~ ~  Respecte al tema de la contribució 6s 
particularment discutit i s'haurien de valorar informacions com la del setembre 
de 1635, que feien estimacions molt superiors d'armes i diners disponibles per 
a la monarquia a C a t a l ~ n y a . ~ ~  Amb tot, la ciutat es negava a recular respecte al 
seus proposits de monopolitzar les rendes reials del Principat. 

El juny del 1638, es proposava l'acord perpetu de la materia del quint a 
canvi de la transferencia a Barcelona dels drets reials més importants, les lleudes 
i drets adjuntos hipotecats a Barcelona pel préstec de l'any 1632. En aquest 
context, la pragmatica de fortificacions repartida segons el fogatge de 1553, i les 
resistencies de Barcelona al seu pagament comporta el segrest de diversos 
arrendaments per les autoritats patrimonials al llarg de l'any 1639, només alcat 
per la contribució de la ciutat a la despesa de lleves.68 El cinc de gener del 
1639, els quints i les rendes consignades a merces reials passaven a formar part 
dels mitjans de sufragi de les despeses de la guerra amb Franca, en principi 
durant un a n ~ . ~ '  L'agost del mateix any, la situació és ja alarmant, "a lomo y 
fuerza de dinero" portat de fora de Catalunya se sosté la ~ituació.~' Uns mesos 
després esclatava la revolta catalana. Com escriu Ferro, que ha consultat la 
publicística polemica, "Barcelona acaba no pagant, malgrat que no pogué mostrar 
titols concloent~."~' 

Aquest article, proposa una interpretació de l'impost dels quints des d'una 
perspectiva que sobrepasa la cronologia de la seva demanda massiva durant les 
primeres decades del segle XVII. Aquest control volgut per la monarquia 
afectaria no només les facultats d'imposicions i, per tant, les fiscalitats 
municipals, sinó també l'expansió posterior de la seva autonomia financera. El 
recurs al deute públic i l'emissió de censals per les universitats i d'altres 
mecanismes d'alienació de recursos locals, depenien d'una autorització reial 
previa.72 

Es des d'aquest suposits que fóra possible plantejar I'afer dels quints i la 

66 Ibidem, Ilig. 282, docs. 212, 58 i 60. 
67 Vegeu, particularment, Ibidem, Ilig. 233, doc. 8, relació de I'any 1635. 
" Vegeu, ACA MR, vol. 759, ff. 17Iv-210v, 225-227 (primera numeració) i ff. 4 l v  i 45 (segona 

iiuineració). 
69 ACA BG, vol. 569, ff. 133-134v. 
70 ACA CA, Ilig. 283, doc. 125. 
71 Ferro, Dret púbiic catala, p. 172. 
72 Fontanella, Decisiones, vol. 11, p. 274. 



reforma del sistema fisco-financer catala en una perspectiva ampliada i paral.lela, 
en part, al canvi del sistema fiscal de la Corona a Castella des de finals del 
segle XVI amb el sistema impositiu dels milions. Des d'una postura catalana, 
pero, de forqa en front la monarquia, que no volia quedar reduida com Castella 
a una hisenda reial que no era més que una "sucursal de las haciendas 
m~nicipales ."~~ 

Aquesta temptativa fou una aposta forta de la monarquia. La consideració 
de I'afer pel consell de finances, sempre considerat d'hnbit estrictarnent castellh, 
i la coincidencia temporal d'estrategies polítiques concretes d'establiments de 
xarxes pro-reialistes a Catalunya, poden interpretar-se en aquest ~ e n t i t . ~ ~  
Certament, ambdós aspectes havien actuat al llarg del segle XVI, pero a l'etapa 
final d'aquest segle i a l'inici del següent, s'aguditzaren per les menors 
oportunitats financeres que oferia una hisenda reial castellana en rendiments 
decreixents i les crisis creditícies recurrents. 

Els quints ampliaren el camp social de la revolta, cosa ja suggerida des 
d'altres parametres per A. Simon, incorporant a les institucions la resistencia de 
les oligarquies i les elits municipals davant d'una futura perdua de privilegis. La 
reacció urbana fou conseqüencia del fracb d'una estrategia d'acomodament dels 
objectius patrimonials als de les elits urbanes. La intransigencia de Barcelona, 
recolzada ben aviat per la Diputació, assoli un pes cabdal. S'ha de procurar, a 
manca d'investigacions rigoroses, de situar en aquestes ratlles les frases 

l 
interpretatives. No es pot parlar de quelcom tan immanejable a l'epoca com 
pressió Jiscal o, més aviat, impostos recaptats, com d'insuccés d'una ampliació 
de la base impositiva del fisc reial a través d'una precoq universalització fiscal. 
Un nou edifici fiscal exitós a Castella, on els mitjans d'acció i suport de la 
monarquia estaven més immediats als centres de decissió a través de la figura 
de procuradors de ciutats a corts, permeté que els canvis fossin negociats en 
benefici de les oligarquies urbanes i I'aristocracia terratinent. Aixo, per la 
mateixa constitució política de les relacions entre regne i monarca, fou 
iinpossible a Catalunya. 

Allo característic sera, doncs, la implicació de diverses tendencies que es 
conjumineri a mitjans de la primera meitat del segle XVII, ocassionant una crisi 
sense precedents: la crescuda fiscal, el reformisme centralista d'olivares, la 
presencia de la guerra, les contrafaccions i l'intent de bastiment d'un aparell 
fisco-financer productiu de la monarquia a Catalunya, amb l'impost del quint 
com a component crucial. 
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REFORMA DEL SISTEMA FISCO-FINANCER 319 

RESUMEN: Se plantea el desarrollo fiscal de los "quints" (un gravamen sobre 
la quinta parte de los ingresos procedentes de las sisas e impuestos municipales) 
como un intento de la monarquía para crear un nuevo régimen fiscal en 
Cataluña. Se proporcionan datos sobre las finanzas locales y se' demuestra cómo 
tras este proyecto hay una toma de conciencia del mal funcionamiento de las 
haciendas municipales y cómo injluyó en la agudización de las tensiones 
políticas entre el gobierno de la monarquía y las instituciones catalanas. 

SUMMARY: B. Hernández describes the fiscal development of the so-called 
"quints" Fjlhs] as a monarchical attempt to create a new financia1 régime in 
Catalonia. The "quints" were the taxes that burdened the fifth part of the 
incomes proceeding from percentages and municipal revenues. The author 
provides some data about local finances and proves that, behind this project 
there was a process of becoming aware af the deficient functioning of local 
finances and how that affected sharpening the tenseness of the political situation 
between the monarchical government and Catalan institutions. 




