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RESUM 
 

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és l’estudi de la Visita del General de Catalunya, la 

institució jurídicopolítica que s’encarregà de fiscalitzar l’activitat dels oficials de la 

Diputació del General de Catalunya –altrament coneguda com a Generalitat de 

Catalunya– durant l’època moderna. Per fer-ho, el nostre treball es divideix en dos grans 

apartats: d’una banda, s’analitza el desenvolupament històric de la institució 

fiscalitzadora, des dels seus orígens en el marc de les Corts Catalanes dels segles XV i 

XVI, fins a la seva supressió definitiva l’any 1714 coincidint amb la derrota catalana a la 

Guerra de Successió Espanyola. D’altra banda, la segona part estudia el funcionament de 

la Visita del General, fent èmfasi en qüestsions com ara l’organització interna de la 

institució, els aspectes processals del judiciari, la promulgació i execució de les sentències 

dictaminades per l’entitat fiscalitzadora o quin fou l’origen de les persones que serviren 

la institució. Semblantment, també s’analitza la despesa econòmica que la fiscalització 

suposà per les arques de la Generalitat. Tot plegat ens permet concloure que ens trobem 

davant d’una entitat, la Visita, que en bona mesura representà les virtuts del sistema 

constitucional català d’època moderna, sistema caracteritzat per conceptes ben vigents 

actualment com ara la rendició de comptes, el control constitucional o el control sobre 

l’acció del poder polític. 

 

Summary 
 

This thesis aims to study the Visita of the General of Catalonia, the political and legal 

institution dedicated to controlling the officials of the Deputation of the General of 

Catalonia –mainly known as Generality of Catalonia– within the Early Modern period. 

In doing so, our work is divided into two major parts: on the one hand, the first part 

analyses the historical development of the Visita, from its origins inside the Catalan 

Parliaments of the 15th and the 16th Centuries to its final suppression at the end of the 

Spanish War of Succession. On the other hand, the second part studies the operations of 

the Visita of the General, focusing on its internal organisation, the legal procedures, the 

publication and execution of its sentences and the provenance of the people that worked 

for the institution. Moreover, we also analyse the economic impact of the Visita's 

procedures regarding the global budget of the Generality of Catalonia. After all that, we 
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can conclude that the Visita of the General of Catalonia was one of the best examples of 

the Early Modern Catalan political system, characterised by clearly modern concepts such 

as accountability, constitutionalism (pactism) and primary use of the dynamics of checks 

and balances. 
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Introducció  
 

Què era la Visita del General de Catalunya? Quan aparegué i per què? Quins foren els 

seus objectius? Qui la conformà? Quina fou la relació amb la resta d’institucions catalanes 

d’època moderna? Fins a quin punt es feren efectives les sentències que promulgà? Totes 

elles són qüestions pertinents i que, tanmateix, encara a dia d’avui queden per respondre. 

Una de les primeres valoracions sobre la institució ens l’oferí John H. Elliott en la 

seva obra clàssica, La revolta catalana,1 tot inserint la Visita dins del moment polític de 

la primera meitat del segle XVII.  La nòmina d’historiadors que han esmentat la Visita 

des d’enfocaments d’història política o, simplement, història general, no és gaire més 

extensa. Entre ells podem destacar en primer lloc a Àngel Casals, que en el seu llibre 

dedicat a la relació entre l’Emperador Carles V i el Principat de Catalunya, fa referència 

en diverses ocasions a la Visita del General, concretament als seus orígens en el si de les 

Corts Catalanes.2 També Jordi Buyreu ha dedicat unes línies a la Visita en el marc de la 

seva obra, focalitzada en els anys centrals del segle XVI.3 Així mateix, cal fer menció 

especial als diferents treballs de Miquel Pérez Latre. Encara que l’historiador sabadellenc 

s’ha dedicat a analitzar principalment l’acció de la Diputació del General i les seves 

relacions amb la Monarquia Hispànica de Felip II en el tombant del segle XVI, alguns 

dels seus articles i molt especialment llur tesi doctoral, tracten de forma precisa els 

processos de Visita del període 1585 – 1593.4  

Des de l’òptica de la història del Dret, pel seu abast, cal destacar en primer terme 

l’obra de Víctor Ferro,5 focalitzada en l’estudi de les institucions a Catalunya fins 

l’entrada en vigor del Decret de Nova Planta. Isabel Sánchez de Movellán, també s’ha 

referit succintament a la Visita, en el marc de llur estudi sobre les institucions 

fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya.6 I encara, Josep Capdeferro n’ha descrit 

                                                      
1 John H. ELLIOTT, La revolta catalana, 1589-1640. Un estudi sobre la decadència d’Espanya, PUV, 
València, 2006. (Primera edició publicada l’any 1963). Citem concretament la p. 154. 
2 Àngel CASALS, L’emperador i els catalans: Catalunya a l’imperi de Carles V: 1516-1543, Granollers, 
Granollers, 2000. Molt especialment les pp. pp. 81-82, 194, 286-288 i 426-428. 
3 Jordi BUYREU, Institucions i conflictes a la Catalunya Moderna: Entre el greuge i la pragmàtica: 1542-
1564, Rafael Dalmau, Barcelona, 2005. Especialment les pp. 103-104. 
4 Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i Monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, Tesi doctoral, 
2001. Molt especialment les pp. 217-220. Del mateix autor, «Juntes de Braços i Diputació del General 
(1587-1593): “Un presidi de cavallers conspirants contra sa Magestat”?», Pedralbes, Revista d’Història 
Moderna, 13(1), 1993. pp. 281-298.  
5 Víctor FERRO, El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Eumo, 
Vic, 1987. Concretament, les pp. 408 i ss.  
6 Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya 
(Des de la reforma de 1413 fins al final del regnat de l’Emperador Carles I, el 1556), Sindicatura de 
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les principals característiques i ha evidenciat fins a quin punt l’activitat dels visitadors 

durant les primeres dècades del segle XVII seria indicativa de la puixança de les 

institucions catalanes, un procediment, el de la Visita del General, que ha valorat com un 

«sa element dins del sistema polític català».7 

Tractament a part mereixen els dos treballs que han situat la Visita del General com 

a element central de la seva anàlisi. El primer d’aquests, obra de Pedro Llinás, aparegué 

l’any 1990 i era, fins fa ben poc, l’únic treball dirigit tant a explicar el funcionament intern 

de la Visita, com a analitzar els seus outputs.8 Així, Llinàs es proposà com a objectiu 

determinar fins a quin punt existia o no una concordança entre l’ordenament jurídic de la 

Visita i la pràctica jurídicopolítica duta a terme per la institució en el decurs de la segona 

meitat del segle XVII. Amb aquesta premissa, Pedro Llinás aconseguí fer una bona síntesi 

que, tanmateix, només abraçà els anys de menor trascendència política i jurídica de la 

institució. En aquest sentit, constatà que la voluntat de les Corts Catalanes de 1599 

d’«articular un procedimiento eficaz e independiente» fou desvirtuada mitjançant les 

reformes introduïdes en la Visita en el decurs de la segona meitat de la centúria de foc i 

de plom, fet que el portà a concloure que acabà essent una «medida de control de los 

oficiales del General más aparente que real».9  

El segon dels estudis dedicats íntegrament a la Visita del General és el que 

recentment ha efectuat la professora Eva Serra. Centrat en l’anàlisi de «Visita Forana» de 

l’any 1600–això és, la inspecció que els visitadors dirigien contra aquells oficials no 

residents a la ciutat de Barcelona–,10 aquest treball tal vegada novedós se centra en 

descriure de manera exhaustiva tant els itineraris seguits pels agents de la Visita en la 

seva inspecció arreu del territori del Principat, com les actuacions que dugueren a terme 

                                                      
Comptes, Barcelona, 2004. Especialment les pp. 146-152. Emprarem indistintament els termes 
«Generalitat», «Generalitat de Catalunya», «Diputació» i «Diputació del General» per referir-nos a la 
Diputació del General de Catalunya. Malgrat que ja fa uns quants anys que Víctor Ferro avisà sobre la 
necessitat de distingir entre «Generalitat» –això és, la comunitat política de tots els catalans representada 
en la reunió dels braços i el monarca en el marc de la Cort General– i «Diputació del General» –diputació 
permanent dels braços entre períodes de Cort–, hem optat per aquesta solució amb l’objectiu d’evitar abusar 
del terme «Diputació del General» en excés. Cfr. Víctor FERRO, El Dret Públic Català..., op. Cit., pp. 137-
138 i 243-244. 
7 Josep CAPDEFERRO I PLA, «El vigor de les institucions de la terra a la vigília dels Segadors», a Joaquim 
ALBAREDA (ED.), Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya Moderna (segles XVII-XIX), Base, Barcelona, 
2007, pp. 47-83. 
8 Pedro LLINÁS ALMADANA, «La Visita del General: el procedimiento de control de los funcionarios 
dependientes de la Diputació del General de Catalunya (1653-1701)», Pedralbes, Revista d’Història 
moderna, 10, 1990, pp. 177-193. 
9 Ibídem, p. 193. 
10 Eva SERRA I PUIG, «Territori i inspecció fiscal: la Visita del General del 1600», a Jaume DANTÍ (COORD.), 
Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII, Rafael Dalmau, Barcelona, 2011, pp. 169-284. 
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a cadascun dels indrets visitats. Tanmateix, l’objectiu final del treball de d’Eva Serra no 

sembla haver estat tant l’anàlisi de la pròpia Visita, sinó demostrar la potencialitat de la 

documentació generada per aquestes inspeccions com a font per estudiar la vertebració 

del territori a la Catalunya altmoderna. 

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és, doncs, oferir un estudi global de la Visita del 

General de Catalunya, des dels seus orígens a les Corts Catalanes de mitjans del segle XV 

fins a la seva supressió definitiva, amb la resta d’institucions catalanes coincidint amb 

l’entrada en vigor del Decret de Nova Planta, el 16 de gener de 1716. Abans, però, de 

passar a descriure com pretenem dur a terme l’anàlisi de la Visita, amb l’objectiu de 

contextualitzar-la millor, farem un breu repàs historiogràfic a la qüestió de les institucions 

fiscalitzadores dins de l’àmbit politicoterritorial de la Monarquia Hispànica dels Àustries. 

 

Institucions fiscalitzadores i Monarquia Hispànica. Un balanç historiogràfic 

 
No hi ha cap mena de dubte que en el decurs de les darreres dècades s’ha experimentat 

un augment notable pel que fa als treballs dedicats a l’estudi de les institucions 

fiscalitzadores dins l’àmbit políticoterritorial de la Monarquia Hispànica dels Àustries. 

Així, visites, pesquises i judicis de residència han estat analitzats des d’òptiques i 

disciplines tan distants entre si com per exemple la història del dret o l’antropologia. Els 

primers estudis sobre aquesta qüestió foren publicats per reputats americanistes que 

s’interessaren per l’aplicació d’aquests procediments de control en els territoris indians. 

En efecte, l’obra pionera de José María Mariluz Urquijo11 ben aviat fou seguida pels 

treballs d’Ismael Sánchez Bella, en els quals va descriure amb detall els fonaments legals 

de la institució, els aspectes processals i l’eficàcia de les resolucions preses pels agents 

fiscalitzadors.12 

A finals de la dècada de 1970 Benjamín González Alonso s’interessà pel Juicio de 

Residencia de matriu castellana,13 establint-ne les pautes principals: així, segons 

l’historiador del dret, el procediment es caracteritzà per ésser un mitjà d’exigència de 

responsabilitat dels oficials reials un cop aquests finalitzaven el seu càrrec, mitjançant el 

                                                      
11 José Mª MARILUZ URQUIJO, Ensayo sobre los Juicios de Residencia Indianos, Escuela de estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla, 1952.  
12 Ismael SÁNCHEZ BELLA, «El juicio de Visita en Indias», a IV Congreso del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Indiano, Mèxic, 1976, pp. 579-626; «Eficacia de la Visita en Indias», Anuario de 
Historia del Derecho Español, 50, 1980, pp. 383-412. 
13 Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, «El juicio de residencia en Castilla», Anuario de Historia del Derecho 
Español, 48, 1978, pp. 193-247. 
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qual hom podia interposar contra els residenciats queixes i reclamacions derivades d’actes 

duts a terme durant la seva gestió.14 Quant als orígens del procés de residència, hom els 

podia remuntar al període baixmedieval –concretament, durant segona meitat del segle 

XIII–, vinculant llur aparició a la voluntat d’afiançar el poder monàrquic mostrada per 

Alfons X, Alfons XI o Enric III de Castella, si bé tot pareix indicar que no fou fins 

l’arribada al poder dels Reis Catòlics que els sistemes de fiscalització 

s’institucionalitzaren definitivament. 

Altrament, seguint amb els estudis situats sota l’òrbita de la història del dret, cal 

destacar el treball que Carlos Garriga dedicà a la institució de la Visita de l’Ordenament 

de Toledo de 1480. Aprovada a les Corts de Toledo de 1480, aquest mecanisme no fou 

sinó una de les eines amb les quals es dotaren els Reis Catòlics per garantir el compliment 

de la llei, qüestió que hom pot situar dins del context de reafirmació de l’autoritat règia 

endegada per Isabel i Ferran de Trastàmara. En aquest sentit, la Visita de l’Ordenament 

de Toledo «puede ser conceptuada como una pesquisa general sobre el estado y para la 

reforma de un distrito, ordenada y determinada por el rey». Tanmateix, Garriga avisà que 

aquesta institució no s’hauria de confondre amb les Visites de les Chancillerías 

castellanes, veritable precedent de les Visites que, com veurem més endavant, foren 

emprades pels monarques de la Casa d’Àustria per controlar els grans organismes de la 

monarquia.15 

Per la seva banda, Mª José Collantes de Terán estudià el procediment del Juicio de 

Residencia a través de la doctrina jurídica castellana d’època moderna. Aquest 

apropament a la qüestió tal vegada distint, li permeté obtenir una visió més global que no 

pas la dels historiadors abans esmentats. En aquest sentit, no només glossà l’àmbit 

d’actuació, les característiques i el procediment de la residència, sinó que també 

n’evidencià els inconvenients, això és: la dilació dels processos, que si bé la legislació 

estipulava que havien de durar noranta dies, en alguns casos s’allargaren fins a tres anys; 

les dificultats econòmiques dels jutges, que a vegades generaren pràctiques corruptes més 

greus que les que hom pretenia perseguir amb la residència; la «innocència» d’alguns 

magistrats, que es deixaven convèncer massa fàcilment pels habitants de l’indret on es 

tenia la residència; l’ús del mecanisme fiscalitzador per part dels ciutadans amb l’objectiu 

                                                      
14 Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, «Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los 
oficiales regios en el Antiguo Régimen (Corona de Castilla, siglos XIII-XVIII)», Anuario de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 4, 2000, pp. 249-272. 
15 Carlos GARRIGA, «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la “Visita” del ordenamiento 
de Toledo (1480)», Anuario de Historia del Derecho Español, 61, 1991, pp. 215-390. 
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de canalitzar el seu malestar vers els oficials reials; l’ús del procediment per part de les 

diverses faccions que es disputaven el poder local.16  

Des de l’òptica de la història del Dret encara caldria destacar els treballs que, com el 

d’Elena Quintana Orive han analitzat els precedents romans del Juicio de Residencia i la 

seva recepció en la Castella Baixmedieval,17 així com els de Adolfo Carrasco Martínez i 

Laureano Rubio Pérez centrats en aquest mateix mecanisme de control però pel que fa als 

territoris de jurisdicció senyorial. En aquest darrer espai, hom pot destacar el fet que a 

diferència dels llocs de jurisdicció reial, l’encarregat d’escollir tant els governadors, com 

els jutges de residència era el senyor jurisdiccional.18 

Més enllà de l’àmbit de coneixement de l’història del dret, val a dir que els sistemes 

de fiscalització dins l’àmbit políticoterritorial de la Monarquia Hispànica dels Àustries 

també han estat estudiats per part de la historiografia més tradicional; especialment pel 

que fa a la qüestió de les conegudes com a «Visitas Generales», que a diferència de les 

pesquisas o els juicios de residencia normalment es caracteritzaven per dirigir-se contra 

una institució o col·lectivitat, com per exemple els consells que conformaven el sistema 

de govern polisinodial de la Monarquia Hispànica. Un dels pioners en l’estudi de les 

Visitas Generales fou Pier Luigi Rovito, el qual en destacà la voluntat uniformitzadora 

amb l’objectiu d’afermar l’absolutisme monàrquic típic del sistema políticoinstitucional 

hispànic, objectiu que, tanmateix, no s’acomplí degut a les pròpies mancances 

processals.19 

En consonància amb l’opinió de Rovito, Manuel Rivero ja avisà en el seu estudi 

dedicat a la Visita del Consell d’Itàlia que, a diferència d’allò que havien apuntat diversos 

historiadors del dret i les institucions, una de les principals característiques de les visites, 

pesquises i residències fou que la responsabilitat dels oficials públics no es mesurava 

conforme a la llei, sinó pel grau de compliment del mandat regi. En aquest sentit, segons 

Rivero, a través de la visita el monarca tractava de verificar si els oficials mereixien la 

confiança que prèviament havia estat dipositada en ells i si responien a llurs obligacions 

                                                      
16 Mª José COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, «El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina 
jurídica de la edad moderna», Historia. Instituciones. Documentos, 25, 1998, pp. 151-184. 
17 Elena QUINTANA ORIVE, «Precedentes romanos del “juicio de residencia”», Revista General de Derecho 
Romano, 20, 2013, pp. 1-17. 
18 Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ, Control y responsabilidad en la administración señorial. Los juicios de 
residencia en la casa del Infantado (1650-1788), Universidad de Valladolid, Valladolid, 1991; Laureano 
RUBIO PÉREZ, Visitas, juicios de residencia y poder concejil en la Provincia de León. Mecanismos de 
control en el marco del Régimen Señorial durante la Edad Moderna, Universidad de León, León, 1998. 
19 Pierluigi ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e societa’ nella Napoli del seicento, Jovene Editore, 
Nàpols, 1981. Molt especialment les pp. 77 i ss. 
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amb lleialtat, diligència i probitat. Tot plegat comportava que aquests mecanismes 

tinguessin un marcat caràcter arbitrari, especialment si tenim en compte el fet que la visita 

de matriu castellana era entesa fonamentalment com una inspecció amb una finalitat 

moral i exemplar. De fet, el testimoniatge dels coetanis ja les hauria descrit com a 

elements generadors de canvi i renovació del personal al servei del monarca, vinculades 

a la lluita faccional dins l’àmbit políticocortesà.20 

Per Tamar Herzog l’estudi de visites, pesquisas i juicios de residencia de l’Audiència 

de Quito demostraria que les inspeccions anaven més enllà d’allò que podríem entendre 

per una «verdadera revisión administrativa». A tall d’exemple, la residència duta a terme 

contra l’oïdor Tomás Fernández del Hodo evidenciaria l’existència d’un judici més social 

que no pas «un proceso inquisitivo profesional y administrativo». De fet, per 

l’americanista el procés contra Fernández del Hodo palesaria que el principal defecte de 

l’oïdor havia estat la seva capacitat per buscar-se enemics o, el que és el mateix, llur 

incapacitat per bastir una xarxa clientelar prou sòlida com per afrontar el procés de la 

residència.21 

D’altra banda, recentment Inés Gómez González ha analitzat les «Visitas particulares» 

dirigides contra els magistrats de les Chancillerías i audiències castellanes. Així, aquest 

mecanisme de fiscalització es caracteritzava per ésser un sistema a mig camí entre les 

visites i residències ordinàries d’una banda, i la pesquisa d’altra banda, on els acusats no 

coneixien les acusacions i a més, se’ls apartava de l’exercici del càrrec mentre durava la 

inspecció. Tot plegat propiciava que els acusats sovint es queixessin de les mancances 

del sistema, com ara la indefensió que generava el secretisme del procediment, la poca 

credibilitat dels testimonis emprats pels denunciants o el fet que l’estructura processal la 

convertís en una eina propícia a ser utilitzada a mode de revenja.22 

Menció a part mereixen, d’altra banda, els estudis «de cas» que darrerament han 

aparegut entorn a la qüestió de les institucions fiscalitzadores de la Monarquia Hispànica. 

En aquest sentit, Carmen González Peinado ha estudiat l’inici del Juicio de Residencia 

                                                      
20 Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, «Buen gobierno y ejemplaridad. La Visita en el Consejo de Italia», a José 
MARTÍNEZ MILLÁN (DIR.), Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional “Felipe II (1598-
1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II” (Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 de 
abril 1998), vol. I, Tom II, 1998, pp. 705-730. 
21 Tamar HERZOG, Ritos de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y residencias y las 
relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750), Fundación Hernando de Larramendi, Madrid, 2000. Molt 
especialment els Capítols 2 i 3. 
22 Inés GÓMEZ GONZÁLEZ, «¿Un medio de control extraordinario? Las visitas particulares y secretas a los 
magistrados de las chancillerías y audiencias castellanas», a Roberta STUMPF, Nandini CHATURVEDULA 
(ORGS.), Cargos e ofícios nas monarquías ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos XVII e 
XVIII), Centro de Historia de Alem-Mar, Braga, 2012, pp. 147-160. 
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dirigit contra Alonso de Granada Venegas, governador de la província de Castella la 

Manxa i Ribera del Tajo entre 1594-1597, analitzant-ne amb detall els aspectes 

procedimentals.23 De manera anàloga, últimament diversos investigadors s’han ocupat de 

la Visita del Consell d’Hisenda de 1643. Així, Sébastien Malaprade n’hauria destacat el 

caràcter eminentment polític, encara que lluny de veure-la com un procés de substitució 

faccional fruit de la caiguda en desgràcia del comte-duc d’Olivares, l’historiador francès 

es decantaria per considerar-la una conseqüència de la reconfiguració interna de la pròpia 

facció del valido de Felip IV, no en va tant els processats com els visitadors haurien 

pertanyut a la seva xarxa clientelar.24 I encara, Inés Gómez González ha investigat el 

procés dirigit contra un dels «hechuras» del comte-duc, Pedro Valle de la Cerda, membre 

del Consell d’Hisenda, el qual intentà demostrar endebades el caràcter eminentment 

polític de les acusacions que hom dirigí contra la seva persona.25 

Així mateix, els darrers anys almenys dos articles s’han ocupat d’actualitzar l’estat de 

la qüestió. D’una banda, Geltrude Macri ha identificat les principals diferències entre 

Visitas, Pesquisas i Juicios de Residencia. Segons la historiadora italiana, les Visitas eren 

procediments secrets, periòdics i de durada imprevisible que es dirigien a una institució 

o col·lectivitat (consells, tribunals) i molt especialment contra els oficials de major rang, 

els quals continuaven exercint el seu càrrec mentre durava la fiscalització. En canvi, les 

Pesquisas eren enviades amb l’objectiu d’esclarir uns fets determinats protagonitzats per 

un servidor públic, normalment de caràcter molt greu. Per la seva banda, els Juicios de 

Residencia eren processos judicials de caràcter públic destinats als oficials de menor rang 

i que s’esdevenien quan aquest finalitzava el seu mandat o, si més no, apartant-lo de les 

seves responsabilitats fins que el judici s’acabava. Encara més, Macri també ha recordat 

la importància que el sistema de Visitas Generales tingué a l’hora d’establir lligams entre 

el centre i les perifèries de la monarquia.26 D’altra banda, Francisco Andújar, Antonio 

Feros i Pilar Ponce Leiva han descrit les principals característiques de les institucions 

fiscalitzadores de l’àmbit políticoterritorial de la Monarquia Hispànica dels Àustries, 

                                                      
23 Carmen GONZÁLEZ PEINADO, «El inicio del juicio de residencia a don Alonso de Granada Venegas 
(Ocaña, Toledo, 1597): algunas notas sobre su procedimiento», Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia 
moderna, 23, 2010, pp. 41-57. 
24 Sébastien MALAPRADE, «Crédito y corrupción. La visita al Consejo de Hacienda de 1643», Tiempos 
Modernos: Revista electrónica de historia moderna, 35, 2017, pp. 363-387. 
25 Inés GÓMEZ GONZÁLEZ, «Entre la corrupción y la venalidad: don Pedro Valle de la Cerda y la visita al 
consejo de hacienda de 1643», a Francisco ANDÚJAR, Pilar PONCE LEIVA (EDS.), Mérito, venalidad y 
corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII, Albatros, València, 2016, pp. 235-249. 
26 Geltrude MACRI, «Visitas Generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un 
bilancio storiografico», Mediterranea Ricerche Storiche, 13, 2008, pp. 385-400. 
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destacant-ne tant el caràcter combatiu vers les pràctiques corruptes dels oficials 

fiscalitzats, com la utilitat a l’hora de «definir malos y buenos comportamientos 

administrativo-políticos».27 

Pel que fa a l’estudi de les institucions fiscalitzadores centrades en l’àmbit territorial 

de la Corona d’Aragó, la majoria de treballs fan referència al Regne de València. Així, ja 

fa uns anys que Teresa Canet evidencià els punts en comú entre els procediments de 

control valencians i els castellans, especialment a mesura que avançà el segle XVI.28 

Semblantment, Amparo Felipó ha estudiat les visites dels oficials reials de la ciutat de 

València durant el cinc-cents, destacant que en bona mesura serviren perquè els 

monarques de la Casa d’Àustria –Felip II, especialment– poguessin conèixer l’estat de la 

ciutat i proposar reformes que, tanmateix, mai es feren efectives.29 

No voldríem pas cloure la primera part d’aquest repàs historiogràfic sense fer 

referència a l’extensa monografia que Mireille Peytavin ha dedicat a la qüestió de les 

Visites Generals al Regne de Nàpols durant els segles XVI i XVII. El de la historiadora 

francesa és l’intent més sòlid d’establir una anàlisi global dels sistemes de fiscalització 

dels oficials reials vigents dins l’àmbit territorial de la Monarquia Hispànica.30 Així, per 

Peytavin les Visites Generals esdevenen una font d’informació imprescindible a l’hora 

d’estudiar la pràctica del govern de la monarquia en els seus territoris, la dialèctica del 

poder entre dues administracions –la monàrquica radicada a Madrid i la virregnal 

napolitana–, el tracte dispensat als oficials «quand ils n’étaient pas castillans et ne vivaient 

pas sur le sol castillan» i, 

 
«En somme, les visites générales introduisaient à l’observation et à la qualification 
des relations entre le centre de la Monarquie et l’une de ses périphéries, pour rependre 
un vocabulaire qu’on a essayé un temps de rendre fonctionnel pour l’étude de l’empire 
espagnol, relations certes mal connues et mal comprises pour qui ne se contente pas 
de positions outrageusement nationales»31 

 

                                                      
27 Francisco ANDÚJAR, Antonio FEROS, Pilar PONCE LEIVA, «Corrupción y mecanismos de control en la 
Monarquía Hispánica: una revisión crítica», Tiempos Modernos: Revista electrónica de historia moderna, 
35, 2017, pp. 284-311. 
28 Teresa CANET APARISI, «Procedimientos de control de los oficiales regios en la Corona de Aragón. 
Consideraciones sobre su tipología y evolución en la época foral moderna», Estudis: Revista de Historia 
Moderna, 13, 1987, pp. 131-150. Vid. també Teresa CANET APARISI, «Entre la Visita y la sucesión. La 
resistencia a la virreinalización administrativa en Valencia entre Carlos V y Felipe II», Estudis: Revista de 
Historia Moderna, 28, 2002, pp. 205-240. 
29 Amparo FELIPÓ ORTS, «Las Visitas de inspección a la ciudad de Valencia durante el siglo XVI», Studia 
Historica, Historia Moderna, 25, 2003, pp. 241-267. 
30 Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVIè-XVIIè siècles), Casa de 
Velázquez, Madrid, 2003. 
31 Ibídem, p. 3. 
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Altrament, Peytavin n’ha destacat tant la imprevisibilitat com els criteris tal vegada 

variables que haurien portat els monarques de la Casa d’Àustria a convocar-les. El 

visitador, s’hauria caracteritzat pel seu caràcter instructor, car qui jutjava els casos en 

darrera instància era el propi monarca –fet que, com veurem, contrasta notablement amb 

el cas de la Visita del General de Catalunya i la Visita del Consell Barceloní, on els 

visitadors s’encarregaven tant de la instrucció dels processos, com de la promulgació de 

les sentències–.32 En bona mesura, la feina del visitador concloïa un cop presentats els 

càrrecs; llavors, el Consell d’Itàlia jutjava els acusats mitjançant la creació de juntes ad 

hoc que difícilment podien sostenir les acusacions, moltes vegades mancades de proves 

que les fortifiquessin. Així, els acusats presentaven llur defensa en base a tres grans eixos: 

en primer lloc, recordaven la seva lleialtat respecte a la corona; segonament, qüestionaven 

els càrrecs imposats pel visitador, bo i demostrant que els delictes no podien provar-se; 

en tercer lloc, intentaven demostrar la seva «bona moralitat», assegurant que les 

acusacions les havien formulat «enemics» seus. El Consell proposava una sentència en 

base als càrrecs, enviant-la tot seguit al monarca que podia acceptar-la, modificar-la o bé 

retornar-la al Consell perquè fos novament discutida. La decisió final no es podia apel·lar 

i, normalment, les penes es caracteritzaren més aviat per ésser reprimendes que no pas 

càstigs severs.33  

La descripció minuciosa del procediment fet per Peytavin i la comparació prou adient 

amb els sistemes de la Corona de Castella casa poc, tanmateix, amb l’aparent 

incomprensió demostrada a l’hora d’analitzar els procediments de la Visita Reial i la 

Visita del General al Principat de Catalunya, bo i assegurant que «la procédure royale est 

totalement biaisée, obligée d’abandonner ses contenus novateurs et sa méthode 

inquisitoire et globalisante pour se conformer à un modèle régional de type exclusivement 

accusatoire».34 Comptat i debatut, per Mireille Peytavin juicios de residencias, visitas, 

purgues de taula, pesquisas, «enquête» i sindicato haurien d’entendre’s com a variants 

d’un mateix sistema adaptat a un nou context en el qual els oficials de la monarquia eren 

inquirits sobre la seva praxi i les institucions sotmeses «à normalisation».35 

 

                                                      
32 Ibídem, p. 13. 
33 Ibídem, pp. 23-33. 
34 Ibídem, pp. 123-160 i 171-178. 
35 Ibídem, p. 171. 
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La Fiscalització dels oficials públics al Principat de Catalunya: la Purga de Taula, la 

Visita Reial, la Visita del Consell Barceloní i la Visita del General de Catalunya 

 

Una de les idees que més fortament caracteritzaren el sistema jurídic i polític català 

previ a 1714 fou, com és sabut, la del pactisme. En efecte, la idea del contracte establert 

entre el monarca d’una banda, i els estaments reunits a la Cort General de l’altra, inundava 

la respublica dels catalans, des dels seus fonaments fins a les construccions més 

avançades, com ara el Tribunal de Contrafaccions.36 Fruit d’aquesta particular 

cosmovisió, els inicis de la qual hom situa en la Constitució 14/1283,37 els diferents espais 

jurisdiccionals tendiren a construir-se en base a dues grans premisses: d’una banda 

l’imperi del dret i, d’altra banda, el control sobre els oficials públics, que garantia que 

aquests darrers no s’excedissin durant l’exercici dels seus càrrecs.  

De tots els sistemes de fiscalització presents a la Catalunya prèvia al Decret de Nova 

Planta, el més antic fou el de la Purga de Taula. Per Purga de Taula entenem el judici que 

rebien els oficials reials temporals un cop finalitzaven el seu ofici.38 Considerat per Jesús 

Lalinde l’equivalent català del Juicio de Residencia castellà, estigué reglamentat 

fonamentalment per les Constitucions 1/1289, 2/1312, 29/1351, 6/1359 i 8/1363. El 

procediment era ben senzill: un cop cada tres anys el rei o el lloctinent triaven d’entre les 

tres ternes presentades per cada universitat cap de vegueria un membre de l’estament 

militar, un membre de l’estament reial i un savi en dret, els quals passaven a tenir la 

responsabilitat d’inquirir contra els oficials reials de la vegueria en qüestió que havien 

exercit llur ofici els darrers tres anys.39  

Triats els jutges de taula, aquests configuraven el tribunal que havia de dur a terme llur 

tasca durant quatre mesos. Les indagacions dels magistrats tenien com a objectiu 

comprovar si l’oficial havia estat o no negligent en servar, defensar i mantenir la 

                                                      
36 Josep CAPDEFERRO I PLA, Eva SERRA I PUIG, La defensa de les constitucions de Catalunya: el Tribunal 
de Contrafaccions (1702-1713), Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia, Barcelona, 2014. 
37 Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del capítol de Cort LXXXII de las Corts 
per la S.C. y R. Majestat del Rey don Felip IV, nostre senyor, celebradas en la ciutat de Barcelona, any 
MDCCII, Joan Pau Martí i Josep Llopis, Barcelona, 1704, p. 43. Sobre la qüestió del constitucionalisme 
català abans de 1714 vid. Hèctor LÓPEZ BOFILL, Constitucionalisme a Catalunya. Preludi de modernitat, 
Tria Llibres, Barcelona, 2009. Ricard TORRA I PRAT, «Repressió institucional i constitucionalisme vindicat. 
Les ambaixades de la Diputació del General a Felip II durant el bienni de 1594-1596», Afers, fulls de 
recerca i pensament, 86, 2017, pp. 221-248. 
38 Quant al sistema de la purga de taula vid. principalment: Jesús LALINDE, «La “purga de taula”», a 
Homenaje a Jaime Vicens Vives, tomo I, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1965, pp. 499-523; Víctor 
FERRO, El Dret Públic Català..., op. Cit., pp. 404-406. 
39 Jesús LALINDE, «La “purga de taula”...», art. Cit., pp. 510-511. 
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jurisdicció i els drets reials; si havia consentit o fet frau a canvi de diners o altres raons 

en dany del rei i la seva jurisdicció; si havia vulnerat la legislació pactada a les Corts; si 

havia comès actuacions lesives contra els interessos dels comuns i els particulars; i, 

finalment, totes aquelles coses en les quals l’oficial havia delinquit en el seu ofici o durant 

el mateix.40 L’acció dels jutges de taula no podia ésser entorpida pel monarca que, de fet, 

havia de fer executar les sentències mitjançant els seus oficials. Hi havia la possibilitat 

d’apel·lar aquelles sentències que fossin econòmicament elevades, comportessin la 

infàmia pel condemnat o que li imposessin pena corporal.  

 Pel que fa al sistema de fiscalització dels oficials reials que no purgaven taula –això 

és, la plana major de la oficialitat present al Principat–, després d’algunes temptatives, les 

Corts Catalanes establiren l’any 1599 el procediment conegut com a Visita Reial.41 El 

procediment de la Visita quedava en mans d’un alt oficial nomenat pel monarca, que no 

podia ésser natural del Principat de Catalunya ni tenir-hi possessions territorials. Tampoc 

podia tenir plets actius davant la Reial Audiència de Catalunya ni ser inquisidor o 

comissari de la Inquisició. Durant un període de nou mesos, el visitador rebia els 

processos, els substanciava, escoltava les defenses i, juntament amb dos doctors originaris 

de qualsevol dels territoris de la Corona d’Aragó –sempre que no fossin ni catalans ni 

membres del Consell d’Aragó–, en publicava les sentències, que eren apel·lables davant 

el Consell d’Aragó. Encara que tot sembla indicar que durant la Cort de 1599 hi hagué 

un estat d’opinió per part dels estaments favorable a establir sistemes de control efectius 

sobre els servidors públics, depenguessin o no de la jurisdicció reial,42 és ben conegut per 

la historiografia que la Visita Reial no funcionà com s’esperava. Tot i que havia de 

convocar-se cada 6 anys, la monarquia mai estigué del tot interessada en fer funcionar un 

procediment que no li aportava rèdits polítics importants, ans el contrari, posava en el 

centre de totes les crítiques la seva administració al Principat.43  

Calgué esperar fins a les Corts de 1701-1702 perquè el sistema fos replantejat. Els 

Braços, considerant que la Visita Reial dissenyada l’any 1599 havia estat «de molt poc 

                                                      
40 Ibídem, p. 514. 
41 La Visita Real fou sancionada pel Capítulo de Cort 5/1599. Constitutions fetes per la S.C.R. Magestat 
del Rey don Phelip Segon, Rey de Castella, de Aragó, etc. en la primera Cort celebrà als cathalans en la 
ciutat de Barcelona en lo Monastir de S. Francesch en lo any 1599, Gabriel Graells i Giraldo Dotil, 
Barcelona, 1603. Fem referència explícita als ff. 21v-22r. 
42 Sobre la producció legislativa de 1599, el cavaller català Frederic Despalau assegurava que «à consedit 
Sa Magestat tot lo que se li à demanat: la Visita dels de la Audiència y la de la Diputació [...] Consedi’s tot 
de tal manera que no y avie més que desiyar». Antoni SIMON I TARRÉS, Cavallers i ciutadans a la Catalunya 
del cinc-cents, Curial, Barcelona, 1991, pp. 172-173. 
43 John H. ELLIOTT, La revolta catalana..., op. Cit., pp. 108-109. 
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fruyt y gran gasto», i que feia més de vint anys que no se’n celebrava cap, proposaren un 

procediment que s’havia de posar en funcionament cada tres anys coincidint amb l’inici 

d’un nou trienni a la Generalitat. Els visitadors, set en total, eren escollits a mitges pel rei 

i per la Diputació del General –un trienni el rei n’escolliria quatre i els diputats tres; al 

trienni següent, el rei tres i els diputats quatre–. Els oficials de la nova institució els havien 

d’escollir els propis visitadors, que disposaven d’un termini de nou mesos per instruir els 

processos, escoltar les defenses i dictar les sentències. En el cas que hom presentés recurs 

contra el dictamen dels magistrats, un nou assessor tenia un termini de dos mesos per 

substanciar-la i presentar llur vot als visitadors, que disposaven d’altres trenta dies per 

publicar la sentència d’apel·lació, la qual es considerava definitiva.  

Val a dir que, a diferència de la Visita ideada l’any 1599, l’establerta per les Corts de 

1701-1702 preveia que de l’execució de les sentències se n’encarregués la Diputació del 

General. Que la monarquia acceptés que la Generalitat s’encarregués tant d’aportar 

candidats a visitadors, com d’executar els oficials de la seva jurisdicció només pot 

explicar-se a partir del canvi esdevingut en el si d’aquesta institució a partir del final de 

la Guerra dels Segadors l’any 1652. En efecte, si la monarquia permeté aquest extrem fou 

en bona mesura perquè durant la segona meitat del segle XVII passà a considerar la 

Generalitat com una institució situada sota la seva òrbita –en aquest sentit, recordem que 

des de 1654 les bosses de candidats a diputats i oïdors de comptes eren controlades pel 

rei–.44 Sigui com sigui, cal no oblidar que el nou sistema de fiscalització nasqué en un 

context tant complicat com el de la Guerra de Successió Espanyola (1701-1715): encara 

que fou reforçat a les Corts de 1705-1706 –amb Carles III d’Àustria ja com a rei–, amb 

prou feines s’arribaren a celebrar dues Visites, de les quals si bé se’n conserva 

documentació, en cap cas podem arribar a parlar de la producció documental d’altres 

institucions, com la Visita del General o la del Consell de Cent de Barcelona.45  

Fins ací hem vist els sistemes fiscalitzadors pel que fa l’àmbit jurisdiccional de la 

monarquia a Catalunya. Tocaria ara veure el que podríem considerar com a cas 

paradigmàtic dels sistemes de fiscalització d’àmbit municipal, això és, la Visita del 

                                                      
44 Sobre aquesta qüestió, vegeu: Josep Mª TORRAS I RIBÉ, «El control polític de les insaculacions del 
Consell de Cent de Barcelona (1652-1700)», Pedralbes: Revista d’Història Moderna, 13-1, 1993, pp. 457-
468; Eva SERRA I PUIG, «Catalunya després del 1652: recompenses, censura i repressió», Pedralbes: 
Revista d’Història Moderna, 17, 1997, pp. 191-216; Eduard PUIG BORDERA, Intervenció reial i resistència 
institucional: el control polític de la Diputació del General de Catalunya i del Consell de Cent de 
Barcelona (1654-1705), Tesi Doctoral inèdita, UPF, 2011. 
45 A tall d’exemple, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, s’hi conserven els dietaris d’ambdues Visites Reials 
del segle XVIII, si bé només un d’ambdós es consultable. Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 7, 1 i ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 7, 2. 
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Consell Barceloní. Tal i com havia succeït en la Visita Reial, la segona meitat del segle 

XVI sembla ser el moment clau per a la conformació de la institució. A diferència emperò 

d’aquesta, la Visita del Consell Barceloní es caracteritzà per originar-se no en el marc de 

la Cort General, sinó mitjançant ordinacions internes promulgades pel Consell de Cent 

de Barcelona, el govern municipal de la ciutat comtal. 

En efecte, entre 1564 i 1599 s’enllaçaren normatives que constituïren el sistema 

fiscalitzador d’àmbit municipal.46 De la mateixa manera que succeïa amb la Visita del 

General, el procés de visita barceloní constava de tres fases: ofensa, defensa i publicació 

de les sentències. El procediment s’iniciava cada any en finalitzar el mandat dels 

consellers de la ciutat i s’allargava durant sis mesos.47 Al capdavant de la institució s’hi 

situaven quatre oficials escollits ex professo, un assessor, un advocat fiscal, un procurador 

fiscal i un escrivà, escollits mitjançant una votació secreta del Trentenari. Els quatre 

visitadors s’encarregaven d’instruir els processos, estudiar les defenses dels acusats i 

proposar les sentències, essent aquestes votades pel consell reduït i pel Trentenari –podien 

votar bé a favor, bé en contra del parer dels jutges-visitadors, essent el vot de la majoria 

la sentència que passava a publicar-se–. Semblantment, les ordinacions estipulaven que 

els agents fiscalitzadors només podien perseguir els supòsits de «dol y frau manifest y/o 

barataria, dels quals conste ab actes o scriptures o ab dos o més testimonis».48 

Sobre les sentències promulgades per la Visita hi havia la possibilitat d’interposar-hi 

un recurs. Si bé en les ordinacions de 1595 i 1598 aquest havia de fer-se davant el 

Trentenari, de resultes del privilegi reial de 13 de juliol de 1599 que donava empara legal 

a la Visita els recursos passaven a fer-se davant de la Reial Audiència. Tot plegat 

significava que la ciutat perdia el control sobre la decisió final de les sentències, que ara 

passaven a ésser capitalitzades per un tribunal del rei. Amb aquesta jugada, el monarca 

                                                      
46 Les ordinacions datarien de 1564, 1578, 1591, 1595, 1598 i, finalment, 1599. Cfr. Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona (AHCB), Ordinacions Originals, 1B.XXVI-26, Camisa «1595-1598», doc. nº3, «22 de 
febrer 1595». De les ordinacions de 1564 i 1578 només en tenim constància a partir de les ordinacions de 
1595. Les ordinacions de la Visita de 1591 es conserven a AHCB, Ordinacions Originals, 1B.XXVI-26, 
Camisa «1590-94», doc. nº2, «Dimars a 8 del mes de janer 1591. Ordinations de la Visita fetes en consell 
ordinari dit die celebrat».  
47 AHCB, Consell de Cent, Processos de la Visita, 1B.XVII-5, privilegi reial datat a 13 de juliol de 1599. 
48 L’articulat de les ordinacions deixava prou clar en quins supòsits es considerava que havia existit dol, 
frau o barateria: «declarant lo dol y frau manifest ésser tot allò que faran scientment en dany notable de la 
present ciutat, y per barataria tot allò que los consellers o persones visitades hauran fet per haver rebut 
diners o altres dàdives per via directa o yndirecta, axí per ynseculations y provisions de officis com per 
altres qualsevol coses, encara que de aquell tal fet no·n resulta dany algú a la present ciutat.». Així mateix, 
a les ordinacions de 1598 s’hi afegiren tots aquells delictes relacionats amb la mala administració dels oficis 
per part dels investigats i aquelles proves que el «dret comú del present Principat o lo dret canònich o romà 
y quiscun d·ells admet segons la qualitat dels delictes de que·s tractarà». AHCB, Consell de Cent, Processos 
de la Visita, 1B.XVII-5. 
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aconseguia situar-se dins l’àmbit jurisdiccional de la ciutat i, el que és més important al 

nostre entendre, adquiria una posició avantatjosa que en determinats casos li podia 

reportar informació prou valuosa sobre la ciutat –sense anar més lluny, hem de pensar 

que alguns processos resultaven riquíssims en informacions sobre els consellers i altres 

oficials de la ciutat i les seves pràctiques més o menys qüestionables–. 

Amb el privilegi reial de 1599 es tancà un període d’assajos legislatius referents a la 

Visita del Consell barceloní: les visites s’haurien de regir mitjançant aquesta normativa 

fins a l’extinció del govern consular l’any 1714. A diferència de la Visita del General de 

Catalunya –com tindrem ocasió de veure a la segona part del nostre estudi–, la institució 

fiscalitzadora d’àmbit municipal es caracteritzà ben aviat per un baix índex de publicació 

de les querelles –entre 1620 i 1646 d’un total de 196 querelles se’n publicaren 82 i se’n 

desestimaren un total de 114–. En primer lloc, aquesta situació molt probablement 

s’explica per la manca de fonamentació jurídica d’alguns dels processos; segonament, pel 

fet que fossin els propis consellers els encarregats de sancionar definitivament llurs 

predecessors; finalment, pensem que la manca d’execució de les sentències també fou un 

factor prou rellevant.49 

Durant la segona meitat del segle XVII les trajectòries d’ambdós sistemes de 

fiscalització també semblen coincidir. En aquest sentit, el final de la Guerra 

Francoespanyola (1635-1659) suposà l’inici d’un període de reformes en ambdues visites 

que n’afectà llur autoritat i autonomia. En el capítol 4.2 hem estudiat el cas de la Visita 

del General entre 1660 i 1668, anys durant els quals la institució perdé la seva autonomia 

en matèria de sentències, nomenament de personal i control econòmic50. Així mateix, la 

Visita del Consell de Cent, que si bé havia assolit l’any 1649 un privilegi atorgat pel virrei 

duc de Schomberg en el qual es preveia, entre altres, la no paralització de les execucions 

d’aquelles sentències que haguessin estat recusades davant la Reial Audiència,51 patí un 

revers molt seriós l’any 1659 quan la monarquia decidí introduir una clàusula en la seva 

legislació per la qual es prohibia investigar qualsevol actuació comesa per un oficial 

                                                      
49 En aquest sentit, l’any 1634 el procurador fiscal de la Visita del Consell de Cent ja es queixava del fet 
que tant el síndic com el sots-síndic de la ciutat no estaven fent tot allò que estava a les seves mans per 
agilitzar les causes d’apel·lació que la ciutat tenia davant la Reial Audiència per sentències de visita, cosa 
que feia que no s’estiguessin executant les sentències emeses pels visitadors. AHCB, Consell de Cent, 
Processos de la Visita, 1B.XVII-19, querella nº4. 
50 Vid., Ricard TORRA I PRAT, «Mites o realitats? Sobre el paper de les Corts Catalanes altmodernes com a 
generadores de dret. El cas de la Visita del General», Estudis: Revista de Historia Moderna, 40, 2014, pp. 
115-132. Molt especialment les pp. 124-128. 
51 AHCB, Consell de Cent, Processos de la Visita, 1B.XVII-33, privilegi datat a 29 de desembre de 1649.  
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municipal si aquesta havia estat feta en favor de la Monarquia.52 El resultat de les 

modificacions fou devastador per unes institucions que poc a poc anaren caient en un 

«estat d’ànim» depressiu. Enmig de les reformes els visitadors de la Generalitat ho tenien 

clar: si hom començava a acceptar recursos davant la Reial Audiència sense cap filtre 

previ, el millor que es podia fer era «serrar [sic] la Visita»53. Uns anys més tard, i veient 

la situació en la qual havia degenerat la institució de resultes de les modificacions 

introduïdes es lamentaven amargament assegurant que «la Visita es de poco o ningún 

beneficio».54  

Pel cas de la Visita d’àmbit municipal, no comptem amb testimonis tan contundents 

expressats pels seus propis oficials, tot i que la documentació és un bon indicador de 

l’estat del sistema fiscalitzador a partir de 1659: processos cada vegada més petits i, en 

alguns casos, processos sense querelles, tal i com succeí en les visites de 1689, 1691 o 

1693.55 A més a més, el canvi de centúria i les noves celebracions de Corts no sembla que 

afavorissin un canvi en el sistema de visites del Consell de Cent. Contràriament, tal i com 

tindrem l’ocasió de veure56 la Visita del General rebé una nova embranzida tant a les 

Corts de 1701-02 com a les de 1705-06. És evident, però, que tot plegat fou endebades: 

l’arribada de la Guerra de Successió i la posterior derrota de 1714 suposaren truncar el 

camí de la fiscalització de forma definitiva. 

 

Objectius, metodologia i fonts per a l’estudi d’una institució cabdal en l’esfera 

pública catalana del sis-cents 

 

Com dèiem anteriorment, a l’hora de plantejar l’estudi de la Visita del General de 

Catalunya, hem optat per oferir-ne una visió global, des dels orígens de la institució a 

mitjans del segle XV fins a la seva supressió l’any 1714 (16), tot fugint de la proliferació 

dels anomenats «estudis de cas», tant de moda darrerament. En aquest sentit, som 

plenament conscients que aquesta decisió té implicacions positives i negatives. En un 

sentit positiu, considerem que la nostra anàlisi permet comprendre i contextualitzar millor 

les línies mestres de la institució durant els seus més de dos-cents cinquanta anys història. 

                                                      
52 DACB, vol. XVII, pp. 17-18. 
53 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 15, ff. 78-2a y 78-3a 
54 L’expressió l’hem extret d’un memorial tramès pels visitadors del General al monarca l’any 1674. ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 6, 15, ff. 78-2a i 78-3a.  
55 AHCB, Consell de Cent, Processos de la Visita, 1B.XVII-63, 1B.XVII-65 i 1B.XVII-67. 
56 Vid. Capítol 5. 
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És només a partir d’aquesta anàlisi que –com veurem– s’ha pogut evidenciar que els 

orígens de la institució caldria situar-los al període baixmedieval, que les temptatives per 

establir una Visita desvinculada de l’acció de les Corts Catalanes poc tingueren a veure 

amb la política monàrquica al Principat coincidint amb l’arribada al poder dels Habsburg, 

o que la decadència institucional de la segona meitat del segle XVII fou en bona mesura 

redreçada a les Corts de 1701-1702 i 1705-1706 gràcies a l’acció decidida dels estaments 

catalans. Contràriament, la nostra és una tesi on, per raons d’espai i temps, la casuística 

particular se situa en un segon pla. Així, és molt probable que no coneguem amb tota la 

profunditat que desitjaríem tots i cadascun dels aspectes de la institució, especialment pel 

que fa a les «interioritats» dels processos de les querelles que instruïren els visitadors 

entre 1600 i 1714 o les particularitats de les inspeccions entre 1542 i 1599. 

La primera part del treball versa sobre el desenvolupament històric de la Visita del 

General de Catalunya. En aquest sentit, el primer capítol –titulat La Visita «abans de la 

Visita». De la Comissió dels 9 a les Corts de 1599– examina el procés de creació de la 

institució fiscalitzadora, des dels seus orígens a les Corts Catalanes del segle XV, fins a 

la seva institucionalització definitiva coincidint amb la Cort de Barcelona de 1599. El 

segon capítol –titulat Els anys del creixement institucional, 1599-1640– analitza 

l’assentament i creixement institucional experimentat per la Visita del General durant les 

primeres quatre dècades de la centúria de foc i de plom. Un període durant el qual la 

Visita aconseguí una posició preeminent dins el joc institucional català i on els dirigents 

de la institució fiscalitzadora es caracteritzaren per llur fermesa i determinació a l’hora 

de fer prevaler els drets de la institució, capteniment que no els evità sovintejats 

acaraments –a voltes exagerats– amb la resta d’ens polítics del Principat. El tercer epígraf 

–titulat Avançant tendències. La Visita del General durant la Guerra dels Segadors, 

1640-1652– estudia l’acció de la Visita durant els anys quaranta del segle XVII, marcats 

tant per la influència del context bèl·lic a l’hora de desenvolupar la fiscalització d’una 

manera adient i les primeres intervencions assajades contra la institució fiscalitzadora, 

fruit de les necessitats monetàries d’una Diputació del General enfrontada a la Monarquia 

Hispànica de Felip IV. Un quart capítol –titulat Decisions polítiques, conseqüències 

institucionals. La Visita i el nou estatus constitucional català, 1652-1701– ofereix una 

interpretació general sobre el context políticoinstitucional de la segona meitat del segle 

XVII, així com les diverses reformes introduïdes a la Visita del General per part de la 

Monarquia Hispànica dels Àustries i les conseqüències que d’aquestes se’n derivaren. En 

aquest sentit, es planteja la qüestió de fins a quin punt la situació constitucional del 
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Principat canvià respecte la primera meitat de la centúria de foc i de plom i com la classe 

dirigent catalana s’adaptà a aquest nou context. El cinquè epígraf –titulat La «represa del 

constitucionalisme?», 1701-1714– focalitza la seva atenció en el període que s’inicia amb 

el canvi dinàstic i la celebració de les Corts Catalanes de 1701-1702 i que es clou amb la 

derrota catalana davant dels exèrcits de Felip V l’11 de setembre de 1714. Ací s’analitzen 

qüestions tan trascendentals per a la història de la Visita del General de Catalunya com 

ara la reforma de la seva legislació a les Corts de 1701-1702 i 1705-1706, el renovat 

impuls institucional que l’actualització legislativa li donà –en comparació amb el període 

precedent–, o les dificultats que la institució fiscalitzadora tingué a l’hora de dur a terme 

les seves activitats en un territori ocupat pels exèrcits de Felip V i l’Arxiduc Carles 

d’Àustria. 

Pel que fa a la segona part del nostre estudi, aquesta analitza tant la pràctica com els 

outputs generats per la Visita del General de Catalunya entre 1599 i 1714. En aquest 

sentit, el sisè capítol –titulat El funcionament de la Visita del General de Catalunya, 1600-

1714–, com molt bé indica el seu títol estudia el funcionament intern de la institució 

fiscalitzadora, l’organització del procés des que les irregularitats comeses pels oficials de 

la Diputació del General eren denunciades fins que els visitadors promulgaven les 

sentències contra aquelles denúncies que havien prosperat i s’havien convertit en 

querelles. El setè epígraf –el més extens, titulat El quid de la qüestió. Les sentències de 

la Visita del General, 1600-1714– el dedicarem a l’anàlisi de les sentències dictades pel 

consistori de la Visita. Així, en una primera part del capítol analitzarem les prop de 3.400 

sentències i més de 6.000 acusacions durant els cent catorze anys que van des de la 

institucionalització definitiva de la Visita fins a la seva supressió l’any 1714. Segonament, 

explicarem els mecanismes d’execució de les sentències promulgades pel consistori de 

visitadors, element que ens permetrà qüestionar alguns treballs que darrerament han posat 

en dubte tant la utilitat com l’efectivitat dels sistemes de fiscalització de la Monarquia 

Hispànica. En tercer lloc, intentarem esbrinar fins a quin punt les acusacions de pràctiques 

corruptes contra els oficials de la Diputació del General foren o no la immensa majoria. 

Finalment, la darrera part de l’epígraf l’aprofitarem per valorar la culminació del procés 

de publicació de les sentències i la seva execució plasmat en els impressos dedicats als 

oficials del General, promulgats per diferents consistoris de la Visita entre 1621 i 1657. 

El vuitè capítol –tiulat La institució, les persones i els diners. Representació territorial i 

despeses institucionals a la Catalunya del sis-cents– analitza, en primer lloc, com es 

proveïen les places de visitadors, quin era el perfil dels candidats i si existí una 
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permeabilitat entre les bases electorals de les distintes institucions catalanes d’època 

moderna. En un segon terme, a partir de l’estudi dels comptes de la Visita del General 

l’epígraf discuteix l’impacte econòmic que les fiscalitzacions tingueren al llarg del segle 

XVII i primers anys del XVIII, tot evidenciant el caràcter interessat de les acusacions de 

malversació que des de la Diputació es feren manta vegades contra el consistori de la 

Visita. Finalment, l’estudi el completen les conclusions pertinents on es planteja quin fou 

el lloc que ocupà la Visita del General dins del marc institucional de la Catalunya 

moderna. 

 

Metodologia i fonts 

 

El nostre, és un estudi fonamentalment bastit a partir de la informació extreta de fonts 

primàries, concretament, del propi fons de la Visita del General, conservat a l’Arxiu de 

la Corona d’Aragó. Per sort o per desgràcia, l’escassedat de registres bibliogràfics 

relacionats amb la institució fiscalitzadora ens ha abocat al treball d’arxiu, sobre una 

documentació la majoria de vegades inèdita. Probablement, el mèrit més gran del nostre 

treball a nivell metodològic hagi estat el buidatge sistemàtic dels fons més rellevants de 

la institució, això és, els dietaris i els registres de sentències. 

En aquest sentit, un primer nivell documental indispensable per la confecció de la tesi 

ha estat el dels Dietaris de la Visita del General, conservats, com dèiem, a l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó. Aquest registre documental proporciona informacions molt variades 

sobre la institució fiscalitzadora: des del dia a dia de la institució, passant pels acaraments 

amb la resta d’entitats de l’època, fins a la correspondència que el consistori dels 

visitadors mantenia amb diversos interlocutors, ja fossin els propis oficials de la 

institució, agents radicats a la Cort de Madrid o les relacions amb la resta d’institucions 

catalanes altmodernes. Seguint un estricte ordre cronològic, els registres consultats han 

estat: ACA, Generalitat, Sèrie VG: 240 (1605), 34 (1608) i 44 (1611); ACA, Generalitat, 

Sèrie G, 6: 1 (1623 i 1626), 3 (1629), 4 (1635), 5 (1638), 6 (1641 i 1644), 7 (1647), 8 

(1654), 9 (1656), 10 (1659), 11 (1662), 12 (1665), 13 (1668), 14 (1671), 15 (1674), 16 

(1677), 17 (1680), 18 (1683), 19 (1686), 20 (1689), 21 (1692), 22 (1695), 23 (1698), 24 

(1701), 25 (1704), 26 (1707), 27 (1710). Semblantment, també s’han buidat alguns dels 

dietaris de les visites foranes: ACA, Generalitat, Sèrie VG: 48 (1611, vereda de 

Tarragona), 213 (1611, vereda de Girona), 56 (1614, vereda de Girona), 90 (1629, vereda 

de Girona) i 92 (1629, vereda de Lleida). I encara, hem estudiat alguns processos duts a 
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terme per la institució, encara que davant la certesa del fet que emprendre’n un eventual 

estudi sistemàtic hagués estat tal vegada impossible d’executar dins dels límits actuals 

dels programes de doctorat, en el seu lloc hem optat per prioritzar l’estudi de les 

sentències. De totes maneres, hem realitzat les cates següents: ACA, Generalitat, Sèrie 

VG: 17 (1600), 72 (1623), 90 i 92 (1629), 124-127 (1654), 131-132 (1656) i 204 (1710). 

Un segon buidatge és el que hem realitzat del registre de sentències de la Visita del 

General. L’ús de les dades extretes d’aquest registre ens ha permès elaborar una base de 

dades que en bona mesura fonamenta tot el que exposem al Capítol 7. Així, hem revisat: 

ACA, Generalitat, Sèrie VG: 21 (1600), 26 (1602), 33 (1605), 37-38 i 212 (1608), 214 

(1611), 58 (1614), 70 (1620) i 79 (1623). ACA, Generalitat, Sèrie G, 8: 2 (1626), 1 (1629 

i 1632), 5 (1638 i 1641), 4 (1644, 1647 i 1650), 3 (1654), 6 (1656), 7 (1659 i 1662), 8 

(1665), 9 (1668 i 1671), 10 (1674, 1677 i 1680), 11 (1683), 12 (1686), 13 (1689 i 1692), 

14 (1695 i 1698), 15 (1701), 16 (1704), 17 (1707) i 18 (1710). 

Un tercer registre documental a bastament treballat ha estat el dels comptes de la Visita 

del General. En aquest cas es tracta d’una font documental «externa» a la pròpia institució 

fiscalitzadora, ja que l’encarregat d’elaborar-los fou el regent els comptes de la 

Generalitat. Els volums consultats han estat: ACA, Generalitat, Sèrie G, 36: 2, 3 i 4. 

També s’ha consultat el Llibre del Cerimonial de la Diputació que, com veurem, conté 

anotacions interessants sobre el cerimonial de la Visita. ACA, Generalitat, Sèrie G, 71, 1. 

Semblantment, hem buidat els registres de decrets reials elaborats per la Diputació del 

General durant la segona meitat del segle XVII, font indispensable per conèixer de 

primera mà la política d’intervenció de la Monarquia Hispànica vers les institucions 

públiques catalanes situades a l’òrbita de la Generalitat: ACA, Generalitat, Sèrie G, 234, 

27 i 28.  

Una de les qüestions fonamentals a l’hora de poder determinar el camí de les sentències 

un cop publicats els decrets d’execució per part dels visitadors ha estat l’anàlisi dels 

Llibres de Vàlues del General. Aquest registre documental creat pel racional de la 

Diputació, recull, entre altres, els deutors de la hisenda de la Generalitat, inclosos aquells 

que ho foren per sentències de la Visita. ACA, Generalitat, Sèrie G, 85: 22 (1600-1601); 

23 (1614-1615); 26 (1623-1624); 28 (1629-1630); 34 (1656-1657); 36 (1662-1663); 37 

(1665-1666); 38 (1668-1669); 39 (1671-1672); 40 (1674-1675); 41 (1677-1678); 42 

(1680-1681); 43 (1683-1684); 44 i 45 (1686-1687); 44 (1689-1690); 45 (1692-1693); 46 

(1695-1696); 47 (1698-1699); 48 (1704-1705); 49 (1707-1708); 50 (1710-1711). 
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A l’hora d’estudiar les relacions entre la Visita del General i la Diputació, a part dels 

ja esmentats volums dels Dietaris de la Visita, ha estat imprescindible la consulta als 

Dietaris de la Generalitat de Catalunya, editats en 10 volums que abracen els anys (1413-

1714). D’altra banda, a voltes la informació que conté aquesta font ha estat ampliada amb 

la del registre de deliberacions de la Diputació, d’una banda, i el de correspondència 

tramesa, de l’altra. Pel que fa al primer registre, s’han consultat els volums següents: 

ACA, Generalitat, Sèrie N: 158, 159 i 160 (trienni de 1593-1596); 161 (trienni de 1596-

1599); 217 (trienni de 1659-1662); 218 (trienni de 1662-1665); 230 (trienni de 1677-

1680); 240 (trienni de 1686-1689). Quant a la correspondència, ACA, Generalitat, Sèrie 

N: 747 (any 1528); 812 (anys 1595-1596); 871 (trienni de 1659-1662); 872 (trienni de 

1662-1665); 873 (trienni de 1665-1668); 877 (trienni de 1677-1680); 883 (trienni de 

1686-1689). 

Un darrer fons documental conservat a la secció Generalitat de l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó i relacionat amb la Visita del General és el dels processos de les Corts Catalanes 

d’època medieval i moderna. En aquest sentit, hem utilitzat els següents registres: ACA, 

Generalitat, Sèrie N: 1009, 3 (corresponent al procés familiar de l’estament militar a la 

Cort General de 1519-1520); 1010, 2 (corresponent al procés familiar de l’estament 

militar a la Cort General de 1528); 1015 (corresponent al procés familiar de l’estament 

militar a la Cort General de 1533); 1016 (corresponent al procés familiar de l’estament 

eclesiàstic a la Cort General de 1533); 1021, 1 (corresponent al procés familiar de 

l’estament militar a la Cort General de 1537); 1022, 2 (corresponent al procés familiar de 

l’estament eclesiàstic a la Cort General de 1542); 1023 (corresponent al procés familiar 

de l’estament militar a la Cort General de 1542); 1027 (corresponent al procés familiar 

de l’estament militar a la Cort General de 1547); 1029, 1 (corresponent al procés familiar 

de l’estament eclesiàstic a la Cort General de 1547); 1032 (corresponent al procés familiar 

de l’estament militar a la Cort General de 1552); 1039 (corresponent al procés familiar 

de l’estament militar a la Cort General de 1564); 1049 (corresponent al procés familiar 

de l’estament eclesiàstic a la Cort de Barcelona de 1599); 1047, (corresponent al procés 

familiar de l’estament militar a la Cort de Barcelona de 1599); 1065 (corresponent al 

procés familiar de l’estament militar a la Cort de Barcelona de 1701-1702). 

Una altra de les seccions de l’Arxiu de la Corona d’Aragó que conté informacions 

sobre la Visita del General és la que conserva el fons del Consell Suprem d’Aragó.57 Així, 

                                                      
57 Sobre aquesta institució, vid. Jon ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón: 1494-
1707, Institución Fernando el Católico, Saragossa, 1994.  
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hem buidat els lligalls següents: ACA, Consell d’Aragó, lligalls: 217, 218, 239, 240, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 259, 266, 267, 268, 269, 270, 

271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 297, 342, 343, 344, 398, 399 

i 400. Val a dir, però, que l’interès de les dades obtingudes pel tema que ací ens ocupa ha 

estat molt desigual. 

El segon gran arxiu en el qual hem pogut localitzar documentació que ens ha servit en 

bona mesura per bastir el nostre treball ha estat l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

Una primera secció consultada ha estat la de Corts. Ací, hem de destacar els següents 

registres: AHCB, Corts: 1B.XVI-78, 1B.XVI-82, 1B.XVI-84, 1B.XVI-85, 1B.XVI-90, 

1B.XVI-91, 1B.XVI-92 i 1B.XVI-95. Semblantment, la part de la introducció d’aquest 

treball dedicada a la Visita del Consell Barceloní no hauria estat possible sense la consulta 

d’altres dos fons de l’AHCB. Primerament, el registre d’ordinacions originals, on es 

recull la normativa aplicable al sistema fiscalitzador municipal. En aquest sentit, hem 

buidat els registres següents: AHCB, Ordenacions Originals: 1B.XXVI-26, 1B.XXVI-27 

i 1B.XXVI-28. En segon lloc, el registre de processos de la visita municipal: AHCB, 

Consell de Cent, Processos de la Visita: 1B.XVII-5 (1602), 6 (1603), 7 (1608), 8 (1614), 

9 (1617), 10 (1619), 11 (1620), 12 (1622), 13 (1624), 14 (1627), 15 (1628), 16 (1630), 17 

(1632), 18 (1633), 19 (1634), 20 (1635), 21 (1636), 22 (1637), 23 (1638), 24 (1639), 25 

(1640), 26 (1642), 27 (1643), 28 (1644), 29 (1645), 30 (1646), 31 (1647), 32 (1649), 33 

(1650), 34 (1651), 35 (1652), 36 (1654), 37 (1655), 38 (1656), 39 (1657), 40 (1658), 41 

(1659), 42 (1660), 43 (1661), 44 (1662), 45 (1663), 46 (1664), 47 (1665), 48 (1666), 49 

(1669), 50 (1672), 51 (1674), 52 (1675), 53 (1676), 54 (1678), 55 (1679), 56 (1680), 57 

(1682), 58 (1683), 59 (1684), 60 (1685), 61 (1687), 62 (1688), 63 (1689), 64 (1690), 65 

(1691), 66 (1692), 67 (1693), 68 (1694), 69 (1695), 70 (1697), 71 (1698), 72 (1700), 73 

(1701), 74 (1702), 75 (1703), 76 (1704), 77 (1706), 78 (1709), 79 (1710), 80 (1711), 81 

(1712). 

D’altra banda, també hem dut a terme algunes cates en els fons de la Biblioteca 

Universitària de Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, on hem pogut documentar 

diversos impresos relacionats amb la Visita del General. Pel que fa a la Biblioteca 

Universitària de Barcelona: BUB, Fons Antic: 07 B-58/4/8, Capítols resultants de las 

sentèntias fetas per los molt illustres senyors visitadors del General de Cathalunya 

acerca dels càrrechs dels officials de la Casa de la Deputació y General de Barcelona y 

altres publicades en lo any MDCXXI, Jeroni Margarit, Barcelona, 1621; 07 B-62/4/20, 

Summari compendiós y substancial dels procehiments, sentèncias y provisions de la 
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Visita del General de Cathalunya, feta contra los deputats, oydors y officials del dit 

General que són estats en lo trienni del any 1623 fins en lo del any 1626, per a major 

effectuació y observança de aquellas, a utilitat y benefici de dit General, Jeroni Margarit, 

Barcelona, 1628; 07 B-59/6/28, Directori de la Visita del General de Catalunya y breu 

sumari de sentèncias de las Visitas fetas desde lo any 1599 fins la última feta en lo any 

1635, que importan dispositió en lo esdevenidor en benefici del General, Gabriel Nogués, 

Barcelona, 1636; 07 B-58/4/24 Summari dels càrrechs y obligations, dels collidors, 

taulers, o receptors, dels drets de la Generalitat, del present Principat de Cathalunya, y 

comptats de Rosselló y Cerdanya, per Capítol de Corts, Ordinations del Generals, y per 

sentèntias de visitas, inposadas, Catharina Mathevad, Barcelona, 1657. També hem 

utlitzat diverses al·legacions i memorials: BUB, Fons Antic: 07 B-43/3/17-3, 07 B-

43/3/17-4, 07 C-239/1/13-13 i 07 XVII-2522-30. Quant a la Biblioteca de Catalunya, hem 

aprofitat l’exemplar que conserven dels Capítols y desliberations resultants de las 

sentèntias fetas per los Molt Illustres Senyors Visitadors del General de Cathalunya 

acerca dels càrrechs dels officials de la Squadra de las Galeras de Cathalunya y altras 

subjectes a la present visita: publicadas en lo any MDCXXI, Jeroni Margarit, Barcelona, 

1621: BC, 11-II-35. 

D’altra banda, aquesta tesi no hagués estat possible sense la utilització de nombroses 

fonts primàries que en el decurs de les darreres dècades han estat editades. Ja hem dit 

abans que hem emprat l’edició dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya, sota la 

direcció de Josep Mª Sans i Travé. De manera anàloga, hem usat diversos volums dels 

Dietaris de l’Antic Consell Barceloní. També hem utilitzat la transcripció dels processos 

de Cort duta a terme per la Real Academia de la Historia a principis del segle XX: 

concretament, els volums 17-26, corresponents a les Corts celebrades entre 1431 i 1478. 

Similarment, per a la Cort General de 1585 hem emprat l’edició a càrrec de Textos 

Jurídics Catalans; també en el cas de la Cort de Barcelona de 1705-1706. D’aquesta 

mateixa col·lecció, hem usat l’edició facsímil de les Constitucions i altres drets de 

Catalunya, així com l’edició de les Constitucions, Capítols i Actes de Cort de les Corts 

de 1701-1702 i 1705-1706. I encara, bona part del Capítol 8 hagués estat tal vegada 

impossible de realitzar sense l’edició dels Llibres de l’Ànima del General de Catalunya 

que recentment ha coordinat Eva Serra. 

Finalment, de manera auxiliar hem emprat la legislació catalana promulgada en 

diverses Corts: Capítols del Redreç de 1481, 1520, 1533, 1542, 1564, 1585, 1599, 1702 i 
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1706; Constitucions i Capítols de Cort de 1599. Tots ells consultables al lloc web de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona:  

 

- http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/legislacio  

 

*    *    * 

 

Aquesta tesi hauria estat tal vegada impossible d’acomplir sense el suport rebut per 

part d’un seguit de persones i d’institucions. En aquest sentit, en primer lloc m’agradaria 

agrair a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca l’ajut predoctoral FI-DGR 

del qual vaig gaudir entre els mesos d’abril i setembre de 2014. Semblantment, 

m’agradaria donar les gràcies al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tant 

per l’ajut del programa FPU –el qual m’ha permès dedicar-me exclusivament a la 

investigació entre el mes de setembre de 2014 i el mes de març de 2018– com per la 

concessió de l’«Estancia Breve» que em va permetre realitzar una estada de recerca al 

History Department de la University of Warwick entre els mesos de setembre i desembre 

de 2017.  

Segonament, també m’agradaria agrair al professor Antoni Simon i Tarrés la seva 

direcció i mestratge al llarg de tot el meu període de formació: després de tots aquests 

anys, estic plenament convençut que poques persones haurien pogut entendre tant bé les 

meves necessitats i inquietuds com a investigador. Encara dins l’àmbit universitari, el 

professor Òscar Jané ha esdevingut al llarg d’aquest període algú amb qui poder pensar i 

projectar idees més enllà dels compartiments estancs (a voltes) imposats per aquest gegant 

anomenat universitat: moltes gràcies. També voldria fer palès el meu agraïment als 

professors Enric Pujol, Ignasi Fernández i Antonio Espino, així com a la resta de 

companys del Grup de Recerca Manuscrits pel seu suport durant tot aquest temps. D’altra 

banda, voldria també fer menció als professors Josep Capdeferro i Eva Serra, així com a 

en Miquel Pérez Latre tant per llurs consells, com per haver-me fet confiança en el 

projecte de Corts: a tots ells –també a la resta de companys del projecte–, el més sincer 

dels agraïments. Finalment, fóra bo no oblidar les converses mantingudes amb el 

professors Lluís Ferran Toledano, Francisco Andújar i Pilar Ponce sobre corrupció i 

història –una temàtica tal vegada apassionant–, així com també agrair al professor Mark 

Knights el seu suport i escalf durant els tres mesos de l’estada de recerca a la University 

of Warwick. 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/legislacio
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Semblantment, també m’agradaria donar les gràcies al Departament d’Història 

Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona per tot el suport 

rebut al llarg dels darrers quatre anys. I encara, molt especialment, a l’Elena Fernández, 

a el Gabriel i a la Montse Moreno, tots ells veritable motor del Departament. 

Certament, una investigació tampoc pot arribar a bon port sense el suport de les 

persones més properes. Penso, per exemple, amb alguns companys de la ja extinguida 

llicenciatura en Història, com l’Aitor Burguet, el Pere Martí, el Marc Bernadas, l’Oliver 

Vergés o l’Armand Geriment; o de l’etapa doctoral (d’aquí i d’allà), com la Maria 

Aguilera, en Joan Pubill o en Francisco Gil. Els amics, és clar, també han jugat un paper 

molt important, especialment aquells que per sort (o per desgràcia) han gaudit (o patit) la 

meva companyia durant aquest viatge: a tots ells moltíssimes gràcies. 

Finalment, moltes gràcies als de casa per tot el suport rebut durant tot aquest temps. A 

la Mercè, la meva mare, àvida lectora i correctora de tots els meus manuscrits; a el Lluís, 

el meu pare, perquè sempre sap quan em convé una desconnexió; a el Ferran, el meu 

germà petit per la seva temperança; a la Marta, per haver-me ensenyat que la felicitat és 

molt més que un concepte innocu.  
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PRIMERA PART. EL DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC D’UNA 

INSTITUCIÓ CABDAL (1431-1714) 
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Capítol 1. La Visita «abans de la Visita». De la Comissió dels Nou a les 

Corts de 1599 
 

Quan aparegué la Visita del General de Catalunya? Com? I encara més important, qui 

la creà i amb quina finalitat? Aquestes qüestions prou senzilles de formular, no sempre 

poden respondre’s amb facilitat. Tradicionalment, la historiografia que s’ha referit a la 

Visita del General hauria tendit a situar els seus orígens coincidint amb les Corts 

Catalanes de 1542. Així, Pedro Llinás, autèntic precursor dels estudis dedicats a la 

institució fiscalitzadora, considerà que el Capítol 15 del Redreç de 1542 –mitjançant el 

qual els diputats entrants fiscalitzaven els diputats sortints a l’inici d’un nou trienni de la 

Diputació del General–1 fou el primer «intento serio» d’institucionalitzar un mecanisme 

d’exigència de responsabilitats contra aquells individus que havien exercit com a oficials 

del General.2 Anys després de l’obra de Llinàs, tant Tomàs de Montagut com Isabel 

Sánchez de Movellán destacaren l’existència de pràctiques fiscalitzadores sobre 

l’actuació dels oficials de la Diputació del General. Per Montagut, un primer intent de 

fiscalització del consistori de diputats coincidí amb la introducció de la figura dels oïdors 

de comptes del General, que a les Corts de 1413 rebé un impuls notable.3 Per la seva 

banda, Isabel Sánchez de Movellán identificà les primeres visites internes trameses per la 

Diputació del General, l’objectiu de les quals era inspeccionar l’actuació dels oficials 

recaptadors que la institució tenia repartits pel territori. Aquí els oficials visitadors tenien 

com a missió principal anotar detalladament com es duia a terme el procés de recaptació 

dels impostos de la Generalitat, perquè amb posterioritat la informació fos tramesa als 

diputats i oïdors de comptes que així podien millorar llur coneixement pel que fa als 

processos de recaptació dels drets del General.4 

D’altra banda, en llurs obres –dedicades respectivament a les relacions entre el 

Principat de Catalunya i l’emperador Carles V i les institucions catalanes a mitjans del 

                                                      
1 El Capítol 15 del Redreç de 1542 a Capítols dels drets y altres coses del General del Principat de 
Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya, fets en Corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo 
any MDLXIIII inclusive, y dels drets que per pràctica y altrament se paguen, Casa Mathevat, Barcelona, 
1670. Concretament, vegeu els ff. 124v-125r. Una primera edició d’aquest recull normatiu hauria estat 
publicada durant el trienni de 1575-1578. 
2 Pedro LLINÁS ALMADANA, «La Visita del General...», art. Cit., p. 179. 
3 Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya: des 
dels seus orígens fins a la reforma de 1413, Sindicatura de Comptes, Barcelona, 1996. Especialment les 
pp. 132-134. 
4 Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, Les institucions fiscalitzadores..., op. Cit., pp. 108-111. 
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segle XVI– tant Àngel Casals com Jordi Buyreu també haurien identificat l’existència 

d’unes «visites» trameses per les Corts Catalanes durant la primera meitat del cinc-cents.5 

Per tot plegat, més recentment Josep Capdeferro ha assegurat que caldria estendre un pont 

entre les obres de Tomàs de Montagut, Isabel Sánchez de Movellán, Àngel Casals i Jordi 

Buyreu amb l’objectiu de contextualitzar els orígens de la Visita del General de 

Catalunya.6  

L’objectiu d’aquest capítol és l’estudi del procés d’institucionalització de la Visita del 

General, procés que s’allargà durant prop de dos segles. Per fer-ho, ens valdrem tant de 

les pistes aportades per la historiografia, com d’un nou enfocament donat a fonts 

primàries que, si bé ja han estat anteriorment utilitzades, no s’haurien interpretat, al nostre 

entendre, correctament. És a partir d’aquesta anàlisi que podrem situar els orígens de la 

Visita del General durant la primera meitat del segle XV, coincidint amb les comissions 

de membres dels estaments enviades per la Cort a fiscalitzar l’acció de la Diputació del 

General. Així, veurem que en un primer moment comprès entre 1431 i 1528, la Cort 

emprarà comissions de membres dels tres estaments amb l’objectiu d’estudiar tant l’estat 

comptable com l’acció política dels oficials de la Generalitat. Segonament, veurem com 

a partir de 1528 i fins l’any 1542, les comissions s’especialitzaran bé en la confecció del 

balanç, bé en la fiscalització política de la Diputació. En tercer lloc, podrem constatar que 

entre 1542 i 1599 hom assaja i perfecciona una Visita situada fora de les Corts Catalanes, 

això és, quan aquestes no estaven convocades.  

L’anàlisi que plantejarem ens permetrà arribar a tres grans conclusions: en primer lloc, 

el fet que l’aparició de la Visita del General s’esdevingué per la voluntat que els braços 

reunits en Corts tingueren de controlar el desenvolupament i atribucions de la Diputació 

del General ja des d’una època ben primerenca, això és, la primera meitat del segle XV.7 

Segonament, gràcies a l’establiment d’aquesta nova cronologia, podrem desmentir que la 

creació de la Visita fos una conseqüència de les noves formes de fer política per part de 

                                                      
5 Àngel CASALS, L’emperador i els catalans..., op. Cit., pp. 81-82, 194, 286-288 i 426-428; Jordi BUYREU, 
Institucions i conflictes a la Catalunya..., op. Cit., pp. 103-107. 
6 Josep CAPDEFERRO I PLA, Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, 
Fundació Noguera, Barcelona, 2012. Fem referència a les pp. 148-149 i molt especialment a la nota 25.  
7 Recordem que la institució havia estat creada per les Corts de Cervera tot just l’any 1359. Entre 1362 i 
1365 consolidà la seva existència mitjançant la creació d’impostos propis i l’emissió de deute públic, tot i 
que no fou fins a les Corts de 1413 que quedà definitivament desvinculada de la Cort –entre convocatòries, 
s’entén– amb la introducció de la cooptació com a sistema d’elecció d’uns diputats i oïdors de comptes que 
havien de renovar-se cada tres anys. Cfr. Maria Teresa FERRER I MALLOL, «El naixement de la Generalitat 
de Catalunya (1359-1413)», a Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a 
l’actualitat, 650 anys, Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2011, pp. 19-42. 
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la Monarquia Hispànica dels Àustries.8 En darrera instància, també ens permetrà veure 

que iniciatives dutes a terme per la institució fiscalitzadora després de l’any 1599 –com 

ara la publicació dels impresos dedicats als oficials barcelonins de la Generalitat, les 

Galeres del General o els taulers del General–,9 s’inspiraren en la pràctica de les «visites 

en Corts» a cavall entre els segles XV i XVI.   

 

1.1 Per hont en totes les Corts Generals se·s instituhida y ordenada sempre la Visita, 

variant sols en la forma d·ella, segons la calitat y mudança del temps». La «Visita 

en Corts», 1431-1520 

 
Els primers anys del segle XV foren anys de creixement institucional per la Diputació 

del General. Les Corts de Barcelona de 1413 s’havien caracteritzat per una forta ofensiva 

pactista que havia tingut com a resultat el reforçament de la institució, situació que es 

confirmà i s’amplià coincidint amb les Corts celebrades altra vegada a la ciutat comtal 

entre 1421 i 1422.10 De fet, fou en aquesta darrera assemblea on se certificà la primacia 

normativa del dret aprovat en Corts, mitjançant la Constitució 27/1422, coneguda 

popularment com «Lo fruyt de las leys».11 Fruit tant del creixement institucional que 

experimentà la Diputació durant els primers anys del quatre-cents, com de la davallada 

en els ingressos provinents de les generalitats12 i davant la petició expressa dels dirigents 

                                                      
8 Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, Les institucions fiscalitzadores..., op. Cit., p. 146. 
9 Sobre els impresos publicats per la Visita del General vegeu infra, Capítol 7.4. 
10 Antoni RIERA I MELIS, «La Diputació del General de Catalunya, 1412-1458. Desenvolupament de les 
estructures i ampliació de les competències», a Història de la Generalitat..., pp. 43-72. Fem referència a 
les pp. 46-53. 
11 L’inici de la constitució 27/1422 assegurava que «Lo fruyt de las leys és observança de aquellas, en altra 
manera en va són ordenadas». Per assegurar l’observança, la monarquia acceptà que qualssevol actuacions 
comeses per llurs oficials contràries al dret paccionat poguessin ser qüestionades per via de suplicació fins 
a reparar el dany comès. Els diputats i oïdors de comptes esdevenien els responsables de liderar la defensa 
del dret paccionat. Constitutions y altres drets..., op. Cit., pp. 45-46. 
12 Els ingressos de la jurisdicció del General englobaven grosso modo el dret de bolla i segell de cera i el 
dret d’entrades i eixides. Quant al dret de bolla i segell de cera, s’imposava sobre la producció i consum de 
teixits i fou creat per les Corts de Montsó de 1362-1363. Aquest impost estava conformat per tres tipus 
d’imposicions: el dret de la bolla de plom, que gravava la fabricació de teixits de llana i es pagava en el 
moment de la transacció entre el fabricant i el comerciant; el dret del segell de cera, que s’imposava sobre 
la venda de certs teixits de llana, seda i cotó destinats a la confecció de peces de vestir; el dret de joies, que 
gravava els fils d’or o plata i també les joies emprades per adornar teixits o vestits. Cfr. Montserrat DURAN 
I PUJOL, «Els arrendaments dels drets de bolla: un indicador vàlid per mesurar la producció i consum de 
teixits?», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 14, 2003, pp. 9-39. Especialment la p. 9. 
Quant al drets d’entrada i eixida, com bé indica el seu nom, gravaven la importació i exportació de diverses 
mercaderies. Cfr. Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General de Catalunya (1413-
1479), Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2004. Especialment les pp. 327-
334. Sobre la recaptació dels drets del General durant les darreres dècades del segle XVI i primers anys del 
segle XVII vegeu: Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya en temps de Felip II. Política, 
administració i territori, Afers, Catarroja, 2004. Fem referència a les pp. 107-122. 
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de la Diputació, els braços reunits a la Cort de Barcelona de 1431-1434 decidiren 

emprendre la primera reforma de gran envergadura de la institució des del seu 

assentament definitiu l’any 1413.13 

Per dur a terme aquesta tasca, els braços se serviren d’un sistema innovador: la tramesa 

d’una comissió de nou persones dels estaments –tres de cada braç– encarregada d’estudiar 

l’estat de la Generalitat tant a nivell polític, com econòmic. En efecte, el dia 10 de 

setembre de 1431 els diputats de la Generalitat –l’abat del Monestir de Montserrat, 

Galceran de Pinós, vescomte de Canet i Illa i Francesc Desplà, ciutadà de Barcelona– 

denunciaren davant els braços «que·l dit General e encara la casa de la Deputació del dit 

General havia mester alguna reformació e reparació». Per aconseguir aital objectiu, els 

consistorials suggeriren que s’enviessin «algunes persones qui haguessen càrrech e poder 

de la dita Cort de veure e de regonèxer tots los affers del dit General e de la dita casa», 

assegurant que «axí·s fahia antigament en lo principi de Corts de Cathalunya».14  

Dos mesos més tard, els estaments deliberaren els poders atorgats a la Comissió de 

Nou persones encarregades de dur a terme l’estudi de l’estat de la Generalitat. En aquest 

sentit, els braços volien conèixer el volum dels drets recaptats per la institució; com es 

feien els arrendaments d’aquests impostos; quants diners devien els particulars a la 

Generalitat i el motiu pel qual no se’ls executava; quan gastava la institució i si hi havia 

despeses supèrflues; quants oficials treballaven en l’administració del General i si eren o 

no indispensables, tant a Barcelona com a les col·lectes foranes; fins a quin punt la guarda 

dels esclaus resultava profitosa o no a la institució; així mateix, també havien d’interrogar 

els oficials de la Diputació sobre «en quina manera han administrats ne regits lurs officis» 

i veure si «altres defalliments ha en la dita casa»; finalment, a partir de llur experiència, 

la Comissió dels Nou havia de «pensar, cogitar e ordonar totes e sengles provisions en 

los dits deffalliments necessàries e altres ordinacions e útils e profitoses a la dita casa» 

per comunicar-les a la Cort «per que·n prenga çò que ben vist li serà». A més a més, totes 

les accions de la Comissió dels Nou s’havien de regir «tota amor, favor, temor, odi, 

rancor, prechs e altre quasevol desordenade affecció e voluntat apart posats».15 Els 

estaments també determinaren tant la forma com s’havien de prendre les decisions en el 

                                                      
13 Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La Diputació del General..., op. Cit., pp. 110 i ss. 
14 Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña, vol. XVII, Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1913. Fem referència a les pp. 329-330. 
15 Ibídem, pp. 342-343. Val la pena mencionar que en el cas dels interrogatoris dirigits contra els oficials 
de la Diputació, la Cort especificà que s’obtingués permís del monarca, però que tot allò que aprovessin els 
braços constés que es feia en «voluntat e consentiment» de la Cort. 
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marc de la comissió –majoria simple–, com l’horari d’actuació, això és, tots els dies no 

festius «a quallque hora». Finalment, se celebrà l’elecció dels nou comissionats,16 que un 

cop jurat el càrrec iniciaren llurs treballs.17 

En efecte, el dia 13 de novembre de 1431 la Comissió dels Nou es presentà a la 

Diputació del General amb l’objectiu d’aplicar el mandat de la Cort. En aquesta mateixa 

jornada, els diputats els entregaren un memorial sobre l’estat de la institució del qual cal 

destacar-ne els següents aspectes: primerament, que la Generalitat ingressava menys 

diners –33.000 lliures a l’any– del que gastava –38.690 lliures, 16 sous i 8 diners–. En 

segon lloc, es constatava que gran part de les dificultats econòmiques de la institució 

provenien de la baixada en els preus dels arrendaments i l’impagament en què incorrien 

molts dels arrendataris, cosa que hauria portat a incrementar el deute que aquests tenien 

amb la institució fins a les 103.862 lliures, 13 sous i 4 diners. Tercerament, avisaven de 

la necessitat de reformar aspectes tals com la guarda dels esclaus, les remuneracions dels 

oficials de la Diputació o la posició dels oïdors de comptes dins del consistori –recordem 

que les Corts de 1421-1422 havien ampliat notablement les prerrogatives d’aquests 

oficials–.18  

Les indagacions de la Comissió dels Nou se succeïren les jornades següents. Així, 

entre el 14 i el 23 de novembre de 1431 els comissionats es reuniren amb diferents oficials 

del General, que els entregaren nombrosos memorials on s’explicitaven les disfuncions 

que, a llur albir, patia la Diputació.19 Entre moltes altres qüestions, P. Verdaguer, 

encarregat de demanar els deutes del General, denunciava la necessitat de punir aquelles 

persones que defraudessin els drets del General «segons los Capítols de Cort», i advocava 

perquè «los deputats ne altres no·n puguessen fer gràcia».20 Semblantment, Rafel Ferrer, 

receptor dels diners provinents de la guarda dels esclaus, demanava la creació de l’ofici 

d’exactor dels deutors del General, cosa que s’havia de fer «per foragitar los grans 

comports qui·s fan [...] no sé dir per què, com sia cosa massa duptosa e de maravellar, 

ateses les grans quantitats qui·s mostren ésser degudes». I encara advocava per prohibir 

                                                      
16 Els escollits foren els següents: Joan Icard, abat de Santes Creus, Dalmau de Rasset i P. de Palou pel braç 
eclesiàstic; Guillem Ramon de Moncada, Guillem Armengol i Bartomeu d’Hostalric pel braç militar; Joan 
Fiveller, Pere Castelló i Ramon Jordà pel braç reial. Ibídem, p. 343. 
17 Ibídem, p. 344. 
18 Ibídem, pp. 448-452. 
19 Es reuniren amb Bartomeu Navel, regent els comptes, P. Verdaguer «qui ha el càrrech de levar e demanar 
los deutes de dit General», Rafel Ferrer, receptor dels doblers provinents de la guarda dels esclaus, Romeu 
Pallarès, ajudant dels oïdors de comptes i Pere Ramis, escrivà major del General. Ibídem, pp. 453-467 i 
Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña, vol. XVIII, Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1913, pp. 23-33. 
20 Cortes de los antiguos..., op. Cit., vol. XVII, p. 460. 
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que qualsevol persona que fos parenta d’un arrendatari pogués exercir com a diputat o 

oïdor de comptes.21 

Com a conseqüència d’aquestes primeres indagacions, el dia 24 de novembre de 1431 

Joan Icard, abat de Santes Creus i membre de la Comissió dels Nou, presentà un informe 

davant les Corts sobre les actuacions que la comissió havia dut a terme des de la seva 

constitució. Segons el document presentat per Icard, la davallada dels ingressos que 

darrerament estava patint la Diputació s’explicava per dos motius: primerament, la 

baixada del preu dels arrendaments; en segon lloc, els pactes amb els deutors o, 

directament, les negligències comeses pels oficials del General a l’hora de cobrar els 

deutes dels arrendaments. Altres qüestions com ara els salaris dels oficials, 

l’administració de les penyores entregades per deutors o els efectes negatius de 

l’administració de la guarda dels esclaus també eren tractats en l’informe.22 

Durant les jornades que seguiren a la presentació del primer informe davant la Cort, la 

Comissió dels Nou continuà la seva tasca rebent a diversos oficials del General, els quals 

seguiren entregant memorials on feien explícits aquells àmbits de la Diputació que 

necessitaven ésser reformats.23 Val a dir que la Cort devia estar prou satisfeta amb la feina 

duta a terme per la Comissió, cosa que la portà a ampliar les seves competències el dia 

20 de desembre de 1431. En efecte, considerant que en el supòsit que la Comissió hagués 

hagut de relatar cadascuna de les disfuncions observades a la Cort «ab gran difficultat e 

dilació si poria provehir», els braços deliberaren que «les dites nou persones o la maior 

part [...] sense los deputats»:  
 
«provehesquen e ordonen sobre les remuneracions e smenes qui·s fan dels béns del 
dit General, salaris, forma e manera dels arrendaments o vendes dels drets del dit 
General o sobre altres deffalliments de la dita casa, axí en la manera de la elecció dels 
deputats, oydors de comptes, advocats, deputats lochals, salaris e temps de aquells, e 
altres ordinacions de la dita casa, com en e sobre totes altres coses emergents e 
deppendents qui sien a benavenir del dit General del dit Principat e de la dita casa, 
donant lurs la dita Cort per la forma e manera demunt dita, ample e bastant poder ab 
plenària facultat de provehir toatlment en e sobre les dites coses segons bé vist lurs 
serà».24 

 

Dit i fet. Setmanes més tard –el 8 de març de 1432, concretament–, la Comissió dels 

Nou presentà davant els estaments les ordinacions «tocants al salubre e bo stament de la 

                                                      
21 Ibídem, pp. 463. 
22 Ibídem, pp. 347-351. 
23 Entregaren memorials Joan Simon, notari de la guarda dels esclaus, Ramon Sampsó i P. Malet, oïdors de 
comptes, Bartomeu Navel, regent els comptes i P. Ventosa, ajudant de l’escrivà major. Cortes de los 
antiguos..., op. Cit., vol. XVIII, pp. 37-91. 
24 Cortes de los antiguos..., op. Cit., vol. XVII, pp. 354-355. 
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dita casa de [la] Diputació, e per consagüent del dit General e cosa pública de aquell» 

fruit del treball dut a terme des de la seva constitució.25 Les ordinacions, que havien estat 

publicades a la Diputació el dia 28 de febrer de 1432, no agradaren pas als diputats. Així, 

tan bon punt la Comissió dels Nou les hagué presentat davant dels estaments, els dirigents 

de la Diputació les criticaren obertament, assegurant que si eren aplicades «redundarien 

no solament en gran dan[y], ans en total destrucció de la dita casa e per consagüent del 

dit General e cosa pública de aquell». Per reforçar llur posició, els diputats presentaren 

un memorial on comentaven els capítols promulgats per la Comissió part dels quals 

aprovaven i part dels quals consideraven que havien d’ésser revocats.26 I encara tres dies 

més tard demanaren de nou als estaments que les ordinacions fossin revocades, al·legant 

que eren «contra constitucions, capítols de Cort e disposició de dret». Tanmateix, Joan 

Roger d’Erill interposà un dissentiment contra la proposició dels diputats, fonamentat en 

el fet que els capítols elaborats per la Comissió dels Nou es devien a la facultat que la 

Cort havia entregat als comissionats i, per tant, havien d’ésser «tengudes e observades a 

la ungle».27  

La presentació d’aquest dissentiment permet deduir l’existència de dues posicions 

enfrontades al si de la Cort General: aquella favorable a una potestat fiscalitzadora ampla 

representada per la feina duta a terme per la Comissió i aquella més propera als interessos 

dels diputats, fet que, com veurem, es repetirà durant les Corts de la primera meitat del 

segle XVI. De fet, hom sembla haver detectat una situació d’estancament en el si dels 

braços durant els mesos següents, situació que s’intentà resoldre el 30 de març de 1433 

mitjançant la creació d’una sisena conformada per membres dels tres estaments i que 

havia d’encarregar-se d’arbitrar la disputa entre la Comissió dels Nou i els diputats.28 Fet 

això, els membres de la sisena tenien la potestat per decidir mitjançant majoria simple 

«manar servar les dites ordinacions segons són fetes o aquelles en tot o en part habilitar 

                                                      
25 Ibídem, p. 362. 
26 Ibídem, pp. 362-367. 
27 Ibídem, pp. 367-368. Al dissentiment interposat per Joan Roger d’Erill s’hi adheriren Ramon de Perellós, 
Galceran de Cruïlles, Bernat Gilabert de Cruïlles, Bartomeu de Palou, Jaume Alemany de Bellpuig, Jaume 
Vicent, Joan de Barberà, Roger Alemany, el Vescomte de Rocabertí, Galceran de Sentmenat, P. Sunyer, 
Jaume de Tagamanent, Alemany Toralla, Narcís de Sant Dionís, Joan P. Fahena, Berenguer de Foixà, 
Grimau de Canadal, Bernat de Raset, Bartomeu Castelló, Francesc de Bòxols, Joan de Segurioles, Bernat 
Jeroni de Jàffer, R. de Peguera, Antic Almogàver, Dalmau de Sant Just, Joan Gabriel de Montoliu, Guerau 
d’Aguilar, Roger de Castellbisbal, Andreu de Peguera i Joan de Cartellà. 
28 Ibídem, pp. 425-426. La Cort atorgà «ple e bastant poder» als membres de la sisena perquè «puxen veure, 
regonèxer les dites ordinacions per les dites nou persones e exquirir e hoir los motius e sguarts que les dites 
nou persones han haguts en fer aquelles, e les impugnacions o contraris qui·s fan per los dits deputats e 
altres qui aplicar si puxen, e aquelles e aquells plenament e madura discutir e examinar». 
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e millorar, corregir e esmenar, segons a tot profit e utilitat del dit General e a bon orde de 

la casa de la Deputació d·aquell serà a ells bon vist ésser fahedor», tant si diputats i 

comissionats volien col·laborar, com no.29 El resultat dels treballs de la sisena es plasmà 

en la publicació d’uns Capítols e ordinations novellament fetes per la Cort general del 

Principat de Cathalunya, que·s celebrà en lo any mil quatre cents trenta y tres, recollits 

al Llibre dels Quatre Senyals del General.30 

Els Capítols de 1433 representaren una reforma –un redreç, si es vol– general de la 

institució. A través d’ells, la Cort pretenia «provehir a tota conservació dels béns e drets 

del General del dit Principat e al bon orde e reformació de la casa de la Deputació».31 

Així, es determinava la nova manera d’arrendar els drets i assegurar-ne el cobrament 

(capítols 1 a 9); els salaris dels membres de l’administració del General (capítols 10-12, 

18-24); com prestar les Galeres del General (capítol 13); el procés d’elecció dels diputats 

i oïdors de comptes (capítols 14, 15 i 17); com i quan podien ser admeses les subrogacions 

(capítol 25), o l’obligació d’observar tant aquesta legislació com tota la precedent que no 

fos expressament contradita per la de 1433 (capítols 28 i 29). Menció a part mereixen els 

capítols 16 i 26. En efecte, pel capítol 16 es determinava per primera vegada que els 

deutors del General no poguessin exercir com a diputats, oïdors de comptes o qualsevulla 

dels oficis comptables de la institució.32 D’altra banda, en un intent molt clar d’evitar la 

proliferació de pràctiques corruptes, el capítol 26 prohibí explícitament que els oficials 

del General poguessin rebre dons ni suborns per raó de llur ofici, excepte en els casos de 

menjar i beure, sempre i quan la quantitat rebuda pogués ésser consumida «dins pochs 

dies».33 Així doncs, la fiscalització i posterior proposició normativa feta per la Comissió 

dels Nou –que segons Isabel Sánchez de Movellán podria considerar-se com un precedent 

de les visites creades durant el segle XVI–34 comprengué la globalitat dels àmbits 

competencials de la Diputació del General, de manera anàloga a la Visita del General 

creada en el marc de la Cort de 1599. 

Tanmateix, la feina duta a terme per la Comissió dels Nou durant la Cort de 1431-1434 

no sembla haver tingut continuïtat durant les assemblees immediatament següents i, de 

                                                      
29 Ídem. 
30 Libre dels Quatre Senyals del General de Cathalunya, contenint diversos Capítols de Cort, Ordinations, 
declarations, privilegis y cartas reals fahents per lo dit General, Jeroni Margarit, Barcelona, 1634. Els 
capítols de 1433 a les pp. 250-290. 
31 Ibídem, pp. 250-251. 
32 Ibídem, pp. 275-276. 
33 Ibídem, pp. 287. 
34 Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General..., op. Cit., p. 119. 
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fet, calgué esperar fins a la convocatòria de 1519-1520 per tornar a veure un mecanisme 

fiscalitzador semblant –fruit, molt probablement del context polític dels anys centrals i la 

segona meitat del segle XV–.35 En efecte, el dia 11 d’agost de 1519 el braç militar 

deliberava l’elecció de tres persones del seu estament que, juntament amb altres sis 

persones designades pels braços eclesiàstic i reial se’ls encomanà «que visiten la Casa de 

la Deputació e prenguen informació de les ordinations de la dita casa [...] e observances 

de aquellas e dels deutes del General, e si res ocorre més avant ordenar en lo General».36 

A la mateixa deliberació s’estipulava que els visitadors havien de dur a terme llur tasca 

en un termini de 10 dies, tot i que degut a les disfuncions detectades allargaren els treballs 

durant tot el mes de setembre de 1519. En aquest sentit, el dia 7 de setembre, un cop 

escoltada la relació que els visitadors havien fet davant la Cort, el braç militar els atorgava 

la capacitat perquè «apuncten e posen la previsió saludable que a ells apparrà en lo redrés 

y bé de la [dita] casa de la Deputació, e que lo que apunctaran [fassan] e [deduhit] 

concordablement en forma deguda referescan als staments de la dita Cort».37 

Val a dir que, a diferència del cas de la Comissió dels Nou durant la Cort de 1431-

1434, l’esborrany de les ordinacions pensades per la novena de la Visita de les Corts de 

1519-1520 s’ha preservat fins arribar a l’actualitat.38 Un simple exercici comparatiu –

vegeu la taula 1.1– entre l’esborrany suara esmentat i el redreç definitiu publicat l’any 

1520 demostra l’elevada correspondència entre allò proposat pels visitadors i allò aprovat 

definitivament pels braços.39  

 
TAULA 1.1. CORRESPONDÈNCIA ENTRE CAPÍTOLS DEL REDREÇ I ORDINACIONS «PENSADES» PELS 
VISITADORS (1519-1520) 
 

Redreç de 1520 Ordinacions proposades per la 9ª de visitadors 

Capítol nº1 Ordinació nº1 
Capítol nº2 Ordinació nº2 
Capítol nº3 Ordinació nº3 
Capítol nº4 Ordinació nº4 

                                                      
35 Sobre les Corts de 1519-1520, vid. Àngel CASALS, L’emperador i els catalans..., op. Cit., pp. 79-88. 
Casals n’ha destacat el caràcter positiu pels catalans, que aconseguiren enfortir «el seu sistema polític sense 
la participació reial i sense la seva oposició». Contràriament, l’assemblea fou per a Carles I una experiència 
«econòmicament ruïnosa i políticament frustrant». Cfr. Ibídem, pp. 87-88. Quant al context de la segona 
meitat del segle XV i la seva influència en el desenvolupament de la Diputació del General vegeu: Jaume 
SOBREQUÉS I CALLICÓ, «La Diputació del General i la Guerra Civil del segle XV», a Història de la 
Generalitat..., op. Cit., pp. 73-97; Eva SERRA I PUIG, «La Generalitat. De les reformes del segle XV al 
creixement institucional del segle XVI», a Història de la Generalitat..., op. Cit., pp. 141-161. Especialment 
la part tocant al regnat de Ferran II, pp. 141-150.  
36 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1009, 3, f. 138r. 
37 Ibídem, f. 152r. 
38 AHCB, Consell de Cent, Corts, 1B. XVI-78, doc. nº53. 
39 El Redreç de 1520 a Capítols dels drets..., op. Cit., ff. 71v-88v. 
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Capítol nº5 Ordinació nº5 
Capítol nº6 Ordinació nº6 
Capítol nº7 Ordinació nº8 
Capítol nº8 Ordinació nº9 
Capítol nº9 Ordinació nº10 
Capítol nº10 Ordinació nº11 
Capítol nº11 Ordinació nº14 
Capítol nº12 Ordinació nº15 
Capítol nº13 Ordinació nº16 
Capítol nº14 Ordinació nº18 
Capítol nº15 Ordinació nº19 
Capítol nº16 Ordinació nº20 
Capítol nº17 Ordinació nº17 
Capítol nº18 Ordinació nº22 
Capítol nº19 Ordinació nº23 
Capítol nº20 Ordinació nº24 
Capítol nº21 Ordinació nº26 
Capítol nº22 Ordinació nº27 
Capítol nº23 Ordinació nº28 
Capítol nº24 Ordinació nº30 
Capítol nº25 Ordinació nº31 
Capítol nº26 Ordinació nº32 
Capítol nº27 Ordinació nº33 
Capítol nº28 Ordinació nº34 
Capítol nº29 Ordinació nº35 
Capítol nº30 Ordinació nº36 
Capítol nº31 Ordinació nº39 
Capítol nº32 Ordinació nº40 
Capítol nº33 Ordinació nº41 
Capítol nº34 --- 
Capítol nº35 --- 
Capítol nº36 --- 
Capítol nº37 --- 
Capítol nº38 --- 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de AHCB, Consell 
de Cent, Corts, 1B. XVI-78, doc. nº53 i Capítols dels 
drets..., op. Cit., ff. 71v-88v. 

 

Així, d’un total de trenta-vuit capítols promulgats en el Redreç de 1520, trenta-tres són 

pràcticament idèntics als proposats per la novena de la Visita, mentre que altres set 

capítols proposats pels membres de la Cort doblats a agents fiscalitzadors foren 

desestimats.40 De fet, sabem que la proposta feta per la novena de la Visita fou discutida 

                                                      
40 Les ordinacions desestimades foren les següents: nº7, que demanava atorgar als diputats la capacitat de 
punir aquelles persones que torbessin els oficials del General; nº12, que demanava moderar els drets de la 
treta de moneda amb l’objectiu de disminuir-ne el frau; nº13, que apostava per ampliar a tres mesos el 
termini durant el qual els diputats podien absentar-se de l’ofici; nº21, que sol·licitava que almenys un 
membre del consistori dels diputats i oïdors de comptes tingués l’obligació de visitar la Casa de la Bolla un 
cop a la setmana; nº25, que regulava les despeses de menut del regent els comptes i el drassaner del General; 
nº29, que demanava rebaixar l’impost de treta de llibres impresos amb l’objectiu d’afavorir la indústria 
editorial del Principat; nº37, que urgia a analitzar l’elecció de diversos oficials del General, que s’hauria 
aconseguit mitjançant pactes il·lícits; nº38, que advocava per nomenar una terna de membres de la Cort 
encarregada de cloure els comptes de la Diputació en els triennis compresos entre 1513 i 1520; i nº42, que 
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en les sessions plenàries del Braç.41 De la mateixa manera que succeí amb la Comissió 

dels Nou, l’acció fiscalitzadora de la novena de la Visita durant la Cort de 1519-1520 

sobre la Diputació del General englobà els àmbits econòmic, polític i jurídic. 

Consegüentment, el contingut tant de la normativa proposada als braços, com la finalment 

publicada com a Redreç del General també feu incidència en aquestes àrees temàtiques. 

A tall d’exemple, els capítols 1-4, 6, 10, 22, 30 i 32 feien referència als oficials de la 

Diputació i als seus salaris; els capítols 4, 7-9, 11, 12, 17-21, 23-25, 28 i 29 versaven 

sobre l’administració econòmica de la institució; el capítol 13 feia referència al 

funcionament intern del consistori de diputats i oïdors de comptes; els capítols 14 i 15 

estaven dedicats als l’administració dels censals; el capítol 16 als oficials mecànics de la 

Diputació; els capítols 26, 27 i 33-36 feien referència a la recaptació de les generalitats; 

el capítol 31 es referia a la persecució dels fraus; el capítol 37 ordenava que els processos 

de Cort antics fossin arxivats a la Diputació; i, finalment, el capítol 38 reclamava 

l’observança de totes les disposicions aprovades pels braços.42 

Fins aquí hem pogut observar les semblances entre l’acció duta a terme per la Comissió 

dels Nou durant la Cort de Barcelona de 1431-1434 i la novena de la Visita de la Cort de 

1519-1520. Ambdós sistemes es caracteritzaren pel nombre de parlamentaris que en 

formaren part –nou, tres per cadascun dels braços–, per la legitimitat atorgada pels braços 

reunits en Corts, per l’exercici d’una fiscalització total de l’activitat duta a terme per la 

Diputació del General entre convocatòries de Cort i per la capacitat de proposar unes 

reformes legislatives que, en gran mesura foren acceptades i promulgades de forma 

definitiva per la Cort General. De fet, l’única dissemblança entre ambdós sistemes fou el 

nom que reberen: «Comissió» i «Visita», respectivament. Tot plegat ens porta a concloure 

que la Comissió dels Nou no seria sinó la primera «Visita en Corts» de la qual tenim 

constància documental. Encara més: som del parer que aquest sistema no hauria estat tant 

el precedent de la Visita del General institucionalitzada a partir de l’any 1599, sinó un 

mateix mecanisme que durant els segles XV i XVI adoptà solucions institucionals 

diferents.43 Fruit d’aquesta continuïtat històrica –la qual anirem desgranant en els epígrafs 

                                                      
demanava reduir els drets sobre la pell d’ovella per afavorir-ne la importació. AHCB, Consell de Cent, 
Corts, 1B. XVI-78, doc. nº53. 
41 AHCB, Consell de Cent, Corts, 1B. XVI-78, doc. nº54, «Deliberations per via de pensament, per lo 
stament real sobre los Capítols o ordinations pençades per les 9 persones eletas per la Cort sobre la Visitatió 
de la Casa de la Deputatió». 
42 Capítols dels drets..., op. Cit., ff. 71v-88v. 
43 Així doncs, variem algunes de les idees recollides a Ricard TORRA I PRAT, «La Visita del General de 
Catalunya. Una institució desconeguda (segles XVI-XVIII)», Afers, fulls de recerca i pensament, 77, 2014, 
pp. 149-171. Especialment les pp. 152-153. 
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següents– en seran les exhortacions fetes en les sentències de la Visita a partir de 1600,44 

la publicació dels impresos dedicats als oficials del General45 o les reflexions com la que 

dugueren a terme els consistorials de la Visita celebrada entre 1608 i 1609. Com recull el 

títol del present epígraf, «en totes les Corts Generals se·s instituhida y ordenada sempre 

la Visita, variant sols en la forma d·ella, segons la calitat y mudança del temps».46 I, de 

fet, la mudança del temps ben aviat obligaria a canviar un sistema que havia sigut vàlid a 

cavall entre els segles XV i XVI. 

 

1.2 L’aparició de les comissions del balanç i del redreç i el final de la «Visita en 

Corts» 

 

Si entre 1431 i 1519 el recurs emprat per la Cort General a l’hora d’emprendre 

modificacions substancials en els àmbits polític, jurídic i econòmic de la Diputació del 

General havia estat la tramesa de visitadors plenipotenciaris, a partir de l’assemblea de 

1533 la situació sembla haver canviat.47 Així, les visites semblen haver estat substituïdes 

per dues comissions l’abast de les quals fou tal vegada menys ambiciós: la comissió del 

balanç i la comissió del redreç.48  

En efecte, durant l’assemblea de 1533 per primera vegada s’envià una comissió 

encarregada de fiscalitzar els comptes de la Diputació del General i confeccionar-ne el 

balanç que, posteriorment, la Cort hauria d’estudiar per aprovar el donatiu reial. La 

proposta, sorgida del braç militar el dia 16 d’agost de 1533, no fou aprovada per la totalitat 

dels estaments fins a finals del mateix mes.49 Pocs dies després, concretament el dia 1 de 

setembre, els braços entregaven els papers de la comissió i les instruccions a la terna de 

                                                      
44 Vid. Josep CAPDEFERRO I PLA, «El vigor de les institucions...» art. Cit., pp. 60 i ss. 
45 Vid. infra, epígraf 7.4. També Ricard TORRA I PRAT, «Visitar, estudiar, discutir i legislar. L’acció 
fiscalitzadora de les Corts Catalanes durant el segle XVI», a 68th Conference of the ICHRPI, en premsa. 
46 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, deliberació datada a 30-VIII-1608. 
47 Durant la Cort de 1528 existiren debats sobre la tramesa d’una visita amb l’objectiu que «[la Diputació] 
se pugue tornar a loch e a totes bones pràtiques e bons costums». Tanmateix, la inspecció finalment no fou 
tramesa. ACA, Generalitat, Sèrie N, 1010, 2, f. 42v. També Àngel CASALS, L’emperador i els catalans..., 
op. Cit., p. 194. 
48 Sobre les comissions a les Corts Catalanes vegeu: Josep CAPDEFERRO I PLA, «Sessions plenàries versus 
comissions de treball a les Corts Catalanes del segle XVII», a Remedios FERRERO, Lluís GUIA (EDS.), Corts 
i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, PUV, 
València, 2008, pp. 307-327; Miquel PÉREZ LATRE, «Les comissions a les institucions nacionals de la 
Catalunya constitucional moderna: iniciativa i representació», a Mª Betlem CASTELLÀ PUJOLS (ED.), 
Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), 
Parlament de Catalunya – Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2015, pp. 73-102; Eva SERRA I PUIG, «Les 
comissions de Balanç i Redreç: dels antecedents del XVI a les corts encavalcades de 1701-1706», a Poders 
a l’ombra..., op. Cit., pp. 103-126. 
49 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1015, f. 36v.  
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persones que s’encarregarien de l’anàlisi comptable.50 L’acció dels comissaris 

encarregats de confeccionar el balanç s’allargà durant bona part del mes de setembre. En 

una carta datada a Barcelona a 28 de setembre aquests explicaven la seva tasca als braços: 

pel cap baix havien estudiat els capbreus, els censals, les despeses en matèria de salaris –

tant de la Diputació com de la Reial Audiència–, les despeses extraordinàries, els 

ingressos i les despeses dels triennis precedents, i bàsicament havien pogut constatar una 

cosa: el desgavell comptable era preocupant.51 Segons Àngel Casals, els capítols del 

redreç de 1533 recollien en bona mesura l’existència d’aquest desgavell en el si de la 

Diputació del General, però no modificaven l’essència del funcionament de la institució.52 

De fet la tasca dels comissaris encarregats de confeccionar el balanç no era aquesta: la 

seva, era una feina de caràcter comptable.53 Modificar conductes i «l’essència» del 

funcionament de la Diputació requeria un altre tipus d’inspecció, una com la que plantejà 

el braç militar el dia 16 d’agost i que pretenia la creació d’una novena –conformada per 

tres membres de cada estament– encarregada d’estudiar els «abusos fins assí fets per los 

òlim diputats del dit General y per los altres officials y ministres de aquell, y de les 

provisions y remeys necessaris per a aquells y de totes altres coses que a ells ocorrerà per 

a lo redrés y reformatió de aquell».54 Encara que la proposta no prosperà, per primera 

vegada es diferenciava de manera prou significativa entre dues tipologies de fiscalització: 

una encarada a analitzar l’estat comptable de la Diputació i l’altra encarregada d’estudiar 

la conducta dels oficials, el seu comportament polític, en definitiva. 

La dualitat observada a la Cort de 1533 es repetí en el marc de la convocatòria de 1542. 

Un cop finalitzada la feina feta per la comissió encarregada de confeccionar el balanç del 

General,55 els braços tornaren a discutir la necessitat d’enviar visitadors a la Diputació del 

                                                      
50 La lletra de comissió a ACA, Generalitat, Sèrie N, 1016, ff. 44v-45v. Els comissionats foren: pel braç 
eclesiàstic Pere de Cartellà, canonge i síndic de la catedral de Girona; pel braç militar Joan de Calders, 
donzell i senyor de Segur; pel braç reial Joanot Agullana, ciutadà de Girona. Les instruccions entregades 
als comissionats també a ACA, Generalitat, Sèrie N, 1016, ff. 46r-47v. 
51 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1015, ff. 103r-105v i 91r-91v. 
52 Àngel CASALS, L’Emperador i els catalans..., op. Cit., pp. 286-288. 
53 Segons la seva comissió, les tasques eren entendre, examinar i mirar «tots e qualsevol capbreus, libres, 
actes e scriptures axí públiques com privades, memorials e totes altres coses en lo archiu e scrivanya e en 
altres qualsevol parts de dita Diputació y de altres locs recòndits y recòndides; y de aquells tragan, scrigan, 
estimen o scriure, traure e continuar façan les quantitats o summes de les pensions dels censals que lo dit 
General fa y [importen] y tots los salaris que lo dit General paga a sos ministres, particularment el salari de 
quiscun offici y altres qualsevol despeses ordinàries y extraordinàries del dit General». ACA, Generalitat, 
Sèrie N, 1016, ff. 44v-45r. 
54 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1015, f. 36v. 
55 Sobre aquest afer, vegeu Àngel CASALS, L’Emperador i els catalans..., op. Cit., pp. 426-428. Casals 
ofereix una àmplia explicació sobre la tasca desenvolupada pels comissaris encarregats de confeccionar el 
balanç i les tibantors entre aquests darrers i el consistori de diputats i oïdors de comptes del General durant 
el mes de juliol de 1542. 
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General per «veure y regonèixer les culpes comeses per diputats y hoydors de comptes y 

altres ministres del dit General y provehir en lo que serà necessari juxta forma de capítols 

de Cort y segons serà contengut en llur comissió».56 La proposta, sorgida en el si del braç 

eclesiàstic el dia 2 d’agost, generà oposició tant interna com externa: a tall d’exemple, el 

braç reial considerà que abans de discutir aquest aspecte calia resoldre qüestions més 

importants tot concloent «que per ara no se·n tracte».57 Setmanes més tard, el braç 

eclesiàstic tornava a plantejar la necessitat de trametre agents fiscalitzadors a la 

Diputació, bo i argumentant que els «officials y ministres de aquell tenen necessitat de 

reformatió e provisió en moltes coses molt urgents e necessàries». Tal i com havia passat 

a principis d’agost, la deliberació comptà amb el dissentiment de diversos membres del 

braç.58 En canvi, tot sembla indicar que el braç militar s’hauria sumat aquesta vegada a la 

iniciativa del braç eclesiàstic, ja que el mateix dia 8 de setembre acordà la tramesa de 

«persones eletes [...] per visitar e regonèxer lo General». Aquesta decisió es justificava 

perquè es considerava que la Diputació no estava «ab lo orde y stil deguts, y en lo General 

haver-se fetes y fer-se quiscun dia moltes coses indegudes e contra capítols e actes de 

Cort». Tot i així, diversos síndics interposaren dissentiments contra aquesta resolució –

argumentant que el futur capítol 15 del redreç ja havia proveït una Visita que s’havia 

d’encarregar de combatre la mala praxi dels oficials del General– i, pel que es desprèn de 

la documentació, la segona visita no arribà a celebrar-se.59 La solució a la qual arribaren 

els estaments passà per la promulgació d’un capítol del redreç –15/1542– que per primera 

vegada situava les visites fora del marc de la Cort General.60 

La darrera Cort del segle XVI que visqué la tramesa de comissaris encarregats de 

confeccionar el balanç del General i la discussió sobre el posterior enviament de 

visitadors a la Diputació fou la de 1547.61 En aquesta ocasió, els comissaris escollits foren 

els mateixos que durant la Cort de 1542: el dia 11 d’agost de 1547 se’ls entregaven les 

lletres de comissió i les instruccions pertinents i un mes més tard, això és, el 12 de 

                                                      
56 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1022-2, f. 44v. 
57 Ibid., f. 44r. Els membres del braç eclesiàstic que s’hi oposaren foren l’Abat de Sant Cugat, Francesc 
Solsona –procurador del bisbe de Barcelona–, Perot de Castellet –síndic del capítol de Tarragona–, 
Francesc Oliver –síndic del capítol de Tortosa– i Joan Benet Arnau –síndic del capítol d’Elna–. 
58 Ibid., ff. 88v-89v. En aquesta ocasió interposaren dissentiment Francesc Solsona, Francesc Soler –síndic 
del capítol de Lleida–, Francesc Oliver, Joan Benet Arnau, Miquel Puig –síndic del capítol de Barcelona–, 
Climent May –abat de Ripoll– i l’abat de Montserrat. 
59 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1023, ff. 89v-91r. Contra la deliberació del braç militar interposaren 
dissentiment Jeroni Xolli, Tomàs i Miquel de Boxadors, Marc Antoni i Francesc de Camós i Miquel de 
Claramunt. 
60 El capítol 15/1542 a Capítols dels drets..., op. Cit., ff. 124v-125r. També a infra, apèndix 1.1. 
61 Així ens ho recorda Jordi BUYREU, Institucions i conflictes..., op. Cit., p. 103. 
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setembre, els estaments ja escollien les persones encarregades d’estudiar el balanç tramès 

pels comissaris.62 Com bé hem dit, amb posterioritat a la qüestió de la confecció del 

balanç del General, els braços tornaren a discutir la necessitat de trametre una visita per 

corregir algunes de les actuacions dels oficials de la Diputació del General malgrat que 

la Cort de 1542 havia establert un procediment permanent de visita. El dia 23 de 

novembre, Bernat Saportella, donzell de la vegueria de Cervera, interposava un 

dissentiment en el si del braç militar per intentar frenar la tramesa de visitadors a la 

Diputació. Segons aquest membre de l’estament militar, calia oposar-se a la nova 

inspecció, tot recordant que cinc anys abans els braços ja havien establert un procediment 

ordinari de visita. Pel noble cerverí, «alguns volen procurar per sos interessos particulars 

y per descobrir los secrets de la casa de la Deputació volen se fassa la Visita, la qual apar 

ésser molt voluntària».63 No obstant el dissentiment interposat per Bernat Saportella, pocs 

dies després el braç militar escollia el duc de Cardona i l’almirall de Nàpols com a 

visitadors pel seu braç.64 Encara més, el mateix dia el braç eclesiàstic deliberava i 

aprovava l’elecció de tres agents fiscalitzadors pel seu braç: Joan de Tormo, bisbe de Vic, 

Joan de Margarit, bisbe de Girona i Carles de Cardona, abat de l’Estany. Els membres de 

l’estament eclesiàstic no qüestionaven l’acció dels oficials de la Diputació: de fet 

afirmaven que «[es té] crehensa que la administració del dit General és anada ab lo 

compliment que convé y los dits officials han molt bé fet sos officis». Tot i així, 

consideraven que la tramesa de visitadors era «cosa convenient y necessària» per tal de 

poder saber «los qui bé hauran regits sos officis» i «si alguns de ells no hauran fet lo que 

convé, sien redressats y tornats al vertader camí del qual no haurien [d’haver-se] desviat». 

De nou, la proposta comptà amb el dissentiment de diversos síndics del braç eclesiàstic i, 

de fet, no tenim constància documental que finalment la Visita fos efectuada.65  

En el decurs d’aquest epígraf, hem pogut observar com durant les convocatòries de 

Cort posteriors a 1528 els braços tendiren a bifurcar la seva acció fiscalitzadora vers la 

Diputació del General: el que per la historiografia especialitzada tradicionalment havia 

                                                      
62 Les lletres de comissió i instruccions a ACA, Generalitat, Sèrie N, 1029-1, ff. 26v-29r. La deliberació 
per l’elecció de la terna de persones encarregades d’estudiar el balanç tramès pels comissaris a ACA, 
Generalitat, Sèrie N, 1029-1, f. 59v. 
63 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1027, f. 117r. Al dissentiment de Saportella s’hi afegiren Pere Gort i Miquel 
Ciurana. 
64 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1027, f. 120v. 
65 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1029-1, ff. 102r-102v. Interposaren dissentiment a la resolució del braç 
eclesiàstic el procurador de l’església d’Urgell, el síndic del capítol d’Elna, Guillem Cassador, [Egidi] 
Bartomeu, Francesc Solsona –síndic del capítol de Barcelona– i Pere de Castellet –síndic del capítol de 
Tarragona.   
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estat identificat en línies generals com a «visites», pensem que hauria de concretar-se 

molt millor diferenciant entre comissions encarregades d’elaborar el balanç del General i 

visites –que tal vegada no se celebraren i que, amb el temps, acabarien esdevenint la 

comissió del redreç– encarregades de corregir la mala praxi dels oficials del General.66 

Mentre que a les Corts de 1431-1434 i 1519-1520 hem pogut observar una única 

comissió, la de la Visita, amb competències econòmiques, jurídiques i polítiques i 

capacitat per fer propostes legislatives –val a dir que aprovades sense gaires 

modificacions pel plenari de la Cort–, a partir de la Cort de 1533 la bifurcació de les 

comissions entre la vessant econòmica –comissió del balanç– i políticojurídica –visites, 

posteriorment anomenades comissió del redreç– fou un fet. Som del parer que podem 

copsar ací el procés de pèrdua progressiva del poder de les comissions advertit ja fa uns 

anys per Josep Capdeferro.67  

Molt probablement, l’aparició del primer intent d’una Visita desvinculada de la Cort a 

partir de 1542 es degué al fet que els estaments prengueren consciència del progressiu 

deteriorament del poder de les comissions: si aquestes acabaven per ser sistemes 

merament ornamentals -com de fet acabà succeint–, qui s’encarregaria d’estudiar, discutir 

i legislar sobre l’actuació d’una Diputació del General cada vegada més «emancipada»?68 

 

1.3 Buscant el remei a un sistema inoperant. De les Corts de 1542 a les de 1599 

 

Com hem dit, el primer intent d’instaurar un sistema de Visita actiu fora dels períodes 

de reunió de la Cort General tingué lloc l’any 1542. A partir d’aquest moment i fins l’any 

1585, els diputats entrants passaven a tenir la responsabilitat de fiscalitzar l’activitat dels 

seus predecessors «perquè los capítols e altres ordinacions de la Cort deuen ésser 

observats, així per deputats com per altres qualssevol oficials, e als no observant[s] a 

aquells dega ésser donada punició sufficient».69 Per assegurar-se que els consistorials de 

la Diputació farien efectiu el nou sistema de fiscalització, els braços introduïren una 

clàusula en el jurament que els obligava a garantir-ne l’observança. S’arribava doncs a 

                                                      
66 Tant Jordi Buyreu com Àngel Casals mesclen «visita» i «comissió» amb «confecció del balanç» en els 
seus treballs, molt probablement seguint les fonts que, cal dir-ho, tampoc són clarificadores a l’hora de 
diferenciar ambdós sistemes fiscalitzadors. Pel cas de Jordi Buyreu, un exemple a Institucions i conflictes, 
p. 103. Àngel Casals segueix també aquesta interpretació a L’Emperador i els catalans, pp. 255 i ss. 
67 Josep CAPDEFERRO I PLA, «Sessions plenàries...», art. Cit., pp. 314-324.  
68 Josep CAPDEFERRO I PLA, «Attès los dits diputats no eran sinó procuradors...: Relacions entre els braços 
i la Diputació del General durant la celebració de les Corts Catalanes de 1599», Ius Fugit, 10-11, 2001-
2002, pp. 849-870.  
69 Capítols dels drets..., op. Cit., f. 124v. Vid. Apèndix 1.1. 
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una solució novedosa, ja que la Cort intentava estendre el seu control més enllà del temps 

en el qual els braços es trobaven reunits.  

Tanmateix, el Capítol 15 del Redreç de 1542 no tingué els resultats que hom esperava. 

De fet, ja hem vist que durant la Cort de 1547 hi hagué veus dins dels estaments que 

advocaven per la tramesa d’una «Visita en Corts» malgrat que el nou sistema de 

fiscalització feia cinc anys que estava vigent. El gran problema del nou mecanisme residí 

en el fet de dipositar a les mans dels diputats i oïdors de comptes el control sobre l’acció 

dels seus predecessors. Així, aital solució no només comportà la pràctica inoperativitat 

de la Visita –com era d’esperar els consistorials mai no mostraren gaire interès en 

investigar-se els uns als altres, en un clar pacte implícit de no-agressió– sinó que, a més 

a més, afavorí l’aparició de noves irregularitats. 

Un dels casos més il·lustratius fou el protagonitzat per Joan de Queralt, que en el 

decurs del seu mandat com a diputat militar entre els anys 1584 i 1587, no dubtà a 

organitzar una Visita contra els assessors Francesc Serra i Joan Exerrat amb l’objectiu de 

substituir-los per membres més propers al seu partit polític. L’afer, que enfrontava dues 

faccions de polítics i juristes «al servei del rei» –d’una banda– i «de la terra» –de l’altra– 

causà tanta revolada que en el marc de les Corts de Montsó de 1585 Enric Serra, germà 

d’un dels assessors suara esmentats, presentà una suplicació als braços en la que es 

demanava la reparació dels greuges comesos pel partit de Queralt.70 Tot i així, aquest no 

és l’únic element que ens pot fer sospitar que els braços no acabaven d’estar del tot 

satisfets amb el sistema de fiscalització establert l’any 1542.  

L’existència d’un clima de malestar amb les actuacions de la Diputació es feu evident 

durant la Cort de Montsó de 1585. En aquest sentit, els braços semblen haver tingut molt 

clara la necessitat de redreçar les institucions de «la terra» tal i com es desprèn del 

dissentiment interposat pel síndic de Manresa, Antic Sala, el dia 16 de setembre de 1585: 

«Com una de les més importants coses que se deu tractar en estes Corts és lo Redrés del 

General, visitant aquell y reformant-lo. Per çò dissent a tots y sengles actes de la present 

Cort, axí que no·s pugue tractar ni per via de pensament ni altrament, sinó actes que 

                                                      
70 Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del Braç Militar, Generalitat de 
Catalunya - Departament de Justícia, Barcelona, 2003. Especialment les pp. 318-326. Encara que l’escrit 
presentat per Enric Serra acusava directament a tots els consistorials de la Diputació, és evident que qui 
portava la veu cantant pel que fa a actuacions favorables als interessos de la monarquia era Joan de Queralt, 
fet que ja destacà Miquel Pérez Latre en la seva tesi doctoral. En aquest sentit, cal no oblidar que el tercer 
en discòrdia que pretenia un dels llocs d’assessor de la Diputació no era altre que Francesc Ubac, jurista de 
perfil clarament regalista, tal i com ha evidenciat recentment Miquel PÉREZ LATRE, «“Dogmatizadores de 
malas doctrinas”. Els juristes i les institucions catalanes en un temps de conflicte (1563-1602)», Afers, fulls 
de recerca i pensament, 60, 2008, pp. 401-430. Molt especialment les pp. 420 i ss. 
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tochen [sic] al Redreç del General, nomenant persones per lo semblant».71 A més a més, 

la reforma del marc normatiu de la Diputació encara degué semblar més urgent als 

membres més proclius a la fiscalització de la Generalitat quan alguns dels parlamentaris 

demanaren una concòrdia entre la Diputació i els seus deutors.72 De totes maneres, el nou 

Redreç del General s’acabà aprovant tot i les disputes sorgides entre un braç militar que 

pretenia poder legislar sobre els assumptes tocants a l’administració de la General sense 

el vistiplau reial, i uns braços eclesiàstic i reial defensors de posicions clarament més 

regalistes.73 

Així, el Capítol 13 del Redreç de 1585 reformà integralment el sistema de la Visita del 

General, que a partir d’aquest moment es desvinculava del consistori dels diputats i oïdors 

de comptes per quedar en mans d’una divuitena dels braços.74 D’entre les divuit persones 

–convocades «ab pública crida [...] lo dia primer jurídich aprés del jurament dels nou[s] 

diputats»–, els diputats n’havien d’extreure tres a sort –prèvia insaculació dels divuit 

noms en una bossa– que juntament amb un assessor, un advocat fiscal i un notari 

quedaven responsabilitzades durant els sis mesos següents de «fer lo procés de la visita» 

i de proposar tant l’absolució com la condemna dels acusats. Fet això, la divuitena de la 

Visita disposava de tres mesos per decidir mitjançant votació secreta si s’optava per 

aplicar bé la condemna, bé l’absolució. D’altra banda, la legislació també estipulava les 

remuneracions que havien de rebre els visitadors: així, els tres visitadors instructors 

havien de rebre cinquanta lliures, els assessors i el notari cent ducats, i la resta de membres 

de la divuitena de la Visita deu lliures cadascun. 

És evident que el nou ordenament de la Visita introduït l’any 1585 suposà un 

trencament amb el sistema anterior –això és, el de 1542– i, de fet, l’operativitat del 

sistema fiscalitzador va créixer exponencialment.75 Tot plegat, emperò, va arribar a 

enutjar els sectors pròxims a la monarquia, sobretot arran de la Visita encetada l’any 1587 

                                                      
71 Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Annexos i índex: esborrany del procés familiar del 
Braç Reial, documentació complementària i índex, Generalitat de Catalunya – Departament de Justícia, 
Barcelona, 2010. Fem referència a la p. 230 
72 Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del Braç Eclesiàstic, Generalitat de 
Catalunya – Departament de Justícia, Barcelona, 2003. Citem la p. 329. 
73 Segons l’estament militar, els reis d’Aragó havien traslladat la jurisdicció en matèria del General als 
braços i, per tant, aquests no tenien l’obligació de presentar els Capítols del Redreç al monarca perquè hi 
donés el seu vistiplau. Després d’un cert estira-i-arronsa, el braç militar acabà cedint. Procés familiar del 
Braç Eclesiàstic..., op. Cit., pp. 588-591. 
74 El Capítol del Redreç 13/1585 a Capítols sobre lo redrés del General de Cathalunya y casa de la 
Diputació, fets en les Corts celebrades en Montçó per la S. C. R. Magestat del Rey don Philip nostre senyor, 
Any MDLXXXV, Barcelona, 1671, ff. 14v-15r. 
75 Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. Cit., pp. 36-42. 
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contra els diputats i oïdors de comptes que havien exercit llurs funcions el trienni de 1584-

1587 i molt especialment de resultes del procés contra l’ex-diputat militar Joan de 

Queralt. Malgrat el fet que aquest intentà emprar els seus contactes dins l’administració 

reial per aturar el procés endegat contra la seva actuació com a diputat militar76 –fins i tot 

arribà a fer empresonar a tres dels oficials de la Visita–, no va poder evitar la condemna 

imposada pels visitadors, que s’enfilà fins a les 13.000 lliures barcelonines. Tal i com ja 

exposà fa temps Miquel Pérez Latre, de ben segur que el procés i condemna posterior 

contra Joan de Queralt contribuïren a empitjorar un xic més les relacions entre Felip II i 

les institucions catalanes. De fet, tot plegat culminà el 6 de febrer de 1593 quan el 

monarca prudent decretà la suspensió dels Capítols 7, 13 i 34 del Redreç de 1585, això 

és, aquells que preveien l’ús de divuitenes en la presa de decisions de la Generalitat, les 

quals havien esdevingut un veritable maldecap per la monarquia d’ençà de la seva 

aprovació a la Cort 1585. La suspensió del redreç, acceptada pels consistorials del trienni 

de 1590-1593 –tret del diputat militar Joan Granollacs, que havia fugit el 21 d’abril de 

1592 davant la seva imminent captura ordenada pels ministres de Felip II– mitjançant la 

fórmula «sí excel·lentíssim senyor, que obeïm»,77 significà que el procediment de la 

Visita es tornés a regir per l’ordenament anterior, això és, el de 1542.  

 El nou sistema de la Visita havia durat, doncs, poc, tot just els vuit anys compresos 

entre l’assemblea de 1585 i la suspensió del redreç decretada l’any 1593. Tanmateix, ben 

aviat hom es mostrà insatisfet amb el nou estat de les coses. Així, la majoria dels membres 

del consistori de diputats i oïdors de comptes del trienni de 1593-1596, encapçalats pel 

diputat militar Onofre d’Alentorn, trameteren dues ambaixades a Madrid amb l’objectiu 

d’aixecar la suspensió del redreç.78 Encara que aquestes no reeixiren, serviren per 

demostrar el malestar d’una part important de la classe dirigent catalana, que manifestà 

                                                      
76 Els agents fiscalitzadors en blasmaven, entre altres, el paper clau que tingué en l’alteració de les 
Constitucions aprovades a la Cort de 1585 durant el seu procés d’estampació. Cfr. Miquel PÉREZ LATRE, 
«La Diputació del General i les torbacions polítiques de 1587-1593», a Història de la Generalitat..., op. 
Cit., pp. 163-178. Fem referència específica a les pp. 167 i ss. 
77 ACA, Generalitat, Sèrie G, 157, f. 1178v. També Miquel PÉREZ LATRE, Entre el rei i la terra. El poder 
polític a Catalunya al segle XVI, Eumo, Vic, 2003. Especialment les pp. 221-222 i 225-228. 
78 El consistori del trienni de 1593-1595 el conformaren: com a diputat eclesiàstic Miquel d’Agullana –
ardiaca d’Empordà i canonge de Girona–, com a diputat militar Onofre d’Alentorn i d’Oms –senyor de 
Seró–, com a diputat reial Francesc Bonet –doctor en drets i ciutadà de Barcelona, com a oïdor eclesiàstic 
Juli de Cordelles i Oms –doctor en drets, prior de Sant Pere de Maleses i canonge i cabiscol de Barcelona–
, com a oïdor militar Pere Ausiàs March –donzell de Cervera i senyor de Montcortès– i com a oïdor reial 
Bartomeu Piquer –mercader de Perpinyà. Cfr. Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat 
de Catalunya i dels seus presidents, 1518-1714, vol. II, Generalitat de Catalunya – Fundació Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 2003. Citem concretament la pàgina 142. El partit d’Onofre d’Alentorn estigué 
confirmat pel propi diputat militar i els tres oïdors de comptes, això és, Juli de Cordelles, Pere Ausiàs March 
i Bartomeu Piquer.   
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la distància existent entre els postulats de la terra –de tall constitucionalista– i els 

monàrquics – d’arrel «absolutista»–.79 No cal dir que la suspensió del redreç comportà 

nombrosos contratemps a l’administració de la Generalitat, entre ells el del ja mencionat 

retorn al sistema de la Visita de 1542. Pel partit d’Onofre d’Alentorn, la situació resultava 

dantesca, ja que es tornava a un mecanisme que hom havia pogut veure que era incapaç 

de corregir les disfuncions comeses pels oficials del General en l’exercici del seu càrrec, 

tot reblant el seu argument assegurant que abans de 1542 «no ere lícit[a] tal Visita, ans la 

acostumà de proveir la Cort General quant estava congregada y li pareixia ser 

necessària».80 

No ens hauria d’estranyar, doncs, que coincidint amb la Cort de Barcelona de 1599 els 

braços aprofitessin l’avinentesa per tornar a reformar la legislació tocant a la Visita del 

General. Felip III d’Àustria (1598-1621) acudí a l’assemblea mogut pel doble objectiu de 

jurar com a rei dels catalans i la possibilitat d’obtenir un donatiu ben sucós dels estaments 

que li permetés assuaujar les magres condicions econòmiques en les quals es trobava la 

Monarquia Hispànica. De la mateixa manera que a les Corts de 1585, hom sembla haver 

pogut constatar que l’aprovació del nou redreç de la Diputació era una de les principals 

preocupacions dels braços. Així, en el moment d’elegir els tres representants que li 

pertocaven a la novena del redreç, el braç militar els recordava que llur paper consistia en 

determinar «los capítols que convindrà fer y corregir» amb l’objectiu de «posar bona 

administració en los drets y jurisdictió de la Generalitat, Visita y las demés cosas que 

tocaran a dita Generalitat y redrés d·ella».81 En el fons hom pot arribar a copsar que, 

probablement, els braços començaven a estar cansats d’haver de tornar a insistir als 

membres de la Diputació més celeritat a l’hora de lliurar-los el balanç i els llibres de 

comptes perquè poguessin ésser examinats.82 Fins i tot, s’hagué d’enviar un manament 

als consistorials per recordar-los que, en el decurs de les Corts, la seva capacitat 

d’actuació era quasi nul·la, car la jurisdicció passava a les mans dels braços.83 

                                                      
79 Hem tractat aquesta qüestió a bastament a Ricard TORRA I PRAT, «Repressió institucional...», art. Cit. 
80 ACA, Generalitat, Sèrie N, 158, f. 141r. 
81 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1047, f. 53v. Ací, els membres de la comissió del redreç eren anomenats 
«visitadors de la Generalitat» fent una clara referència a l’origen de la comissió, que tal i com hem vist en 
l’epígraf anterior, foren les visites trameses durant les Corts de 1431-1434 i 1519-1520. 
82 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1044, f. 76r i ACA, Generalitat, Sèrie N, 1049, f. 42r. 
83 Malgrat que mentre durava la Cort la majoria d’atribucions jurisdiccionals del consistori de diputats i 
oïdors de comptes retornava a mans dels braços, els dirigents de la Diputació no dubtaren a proveir càrrecs 
sense consultar-ho amb els estaments. Quan els darrers s’assabentaren de la notícia, acordaren la tramesa 
d’un manament on s’instava als primers a respectar l’autoritat dels braços reunits en Corts. ACA, 
Generalitat, Sèrie N, 1049, ff. 36r-36v. Sobre aquesta qüestió vid. Josep CAPDEFERRO I PLA, «Attès los dits 
diputats...», art. Cit. 
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Com a resultat d’aquesta situació, els braços acordaren la promulgació d’una Visita 

del General amb unes prerrogatives amplíssimes, que en bona mesura recordaven a les de 

les primeres «Visites en Cort» celebrades, com hem vist, durant les assemblees de 1431-

1434 i 1519-1520. La normativa per la qual es regí aquest nou sistema de visita fou el 

Capítol 1 del Redreç de 1599,84 l’objectiu del qual no era altre que «reprimir los excessos 

y desordes fins assí [pels oficials del General] fets, y per donar bona a forma a que sien 

visitats com és rahó i convé». Així, coincidint amb un nou trienni a la Diputació, 

immediatament després del jurament dels nous consistorials s’havien de convocar les 

persones dels tres estaments presents a Barcelona «ab veu de pública crida», perquè 

acudissin a la Casa de la Diputació a exercir com a testimonis de l’extracció dels nou 

individus que havien de liderar la Visita. Els consistorials de l’organisme fiscalitzador 

havien de sorgir de la mateixa base electoral emprada per l’elecció dels membres de la 

Diputació –això és, els Llibres de l’Ànima del General–, tot ajuntant en una sola bossa 

els candidats a diputat i oïdor de comptes. Tanmateix, en quedaven exclosos els deutors 

del General –tant els principals com els partícips– i els oficials de la Diputació – tant els 

que es trobaven exercint durant el trienni en què es duia terme la Visita, com els que 

havien exercit llur càrrec durant el trienni anterior–.  

Feta l’extracció, els diputats i oïdors de comptes del General tenien la responsabilitat 

de comunicar als extrets la bona nova amb l’objectiu que el dia setze d’agost hom es 

trobés present a la Casa de la Diputació per prestar el jurament de rigor i escoltar la 

sentència d’excomunió pertinent. En el cas que el dia setze d’agost algun o alguns dels 

visitadors electes no s’haguessin presentat a la ciutat comtal, s’havia de procedir a fer una 

nova extracció, donant un termini de quinze dies als afortunats perquè acudissin a 

Barcelona a jurar el càrrec. Si era necessari, aquest procediment s’havia de repetir fins 

que les nou places de visitador quedessin ocupades. De totes maneres, si el dia setze 

d’agost la majoria dels visitadors havia jurat el càrrec, podien començar les gestions del 

consistori –sempre i quan hi hagués almenys un visitador de cada estament–. En aquest 

sentit, els visitadors havien d’escollir «a més veus» tres consistorials, un de cada 

estament, que havien d’ocupar-se de la instrucció dels processos. Semblantment, també 

a més veus havien d’escollir els oficials de la institució, això és, un assessor, un advocat 

                                                      
84 Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya, fets en las Corts celebrades 
en lo Monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Sereníssim Senyor Rey Don Felip II de 
Aragó y III de Castella, en lo any 1599, Rafel Figueró, Barcelona, 1704, pp. 4-10. També a l’apèndix 1.3. 
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fiscal,85 un procurador fiscal, un notari o escrivà «y los demés oficials que aparexerà 

necessarais per a millor fer y proseguir dita Visita». La terna d’instructors, juntament amb 

l’ajuda dels oficials suara esmentats, quedava responsabilitzada dels primers sis mesos de 

la Visita, dedicats a les fases de l’ofensa i defensa, de tres mesos cadascuna. Passat aquest 

termini, la resta de consistorials s’ajuntava amb els instructors per sentenciar les querelles, 

sobre les quals «no·s puga suplicar, recórrer ni apellar». El procediment havia de durar 

nou mesos que no podien ni allargar-se ni escurçar-se. Tanmateix, per garantir l’execució 

de les sentències, el Capítol del Redreç 1/1599 establia que «lo offici y càrrech de 

visitadors no sia finit, ni finesca fins que las sentèncias que·s faran en dita Visita sien en 

tot efecte executades»; per aconseguir tal objectiu, els agents fiscalitzadors podien 

demanar ajuda tant als oficials de la Diputació, com als oficials reials, que tenien 

l’obligació de prestar-la «sots pena de privació de sos oficis de la Deputació o General».86 

La legislació també preveia la possibilitat de recusar qualsevol dels jutges-visitadors «per 

suspecte»; fos aquest el cas, pertocava decidir sobre la qüestió a la resta de consistorials 

que no haguessin estat recusats, «entenent per llegítimes suspites les que de dret seran 

tingudes per tals per a remoure un iutge y no altres».  

Finalment, el Capítol 1 del Redreç de 1599 també estipulava els salaris tant dels 

visitadors, com dels oficials de la Visita. Així, els instructors de processos havien de rebre 

tres-centes lliures barcelonines, la resta de visitadors dues-centes, l’assessor i l’advocat 

fiscal cent cinquanta –ampliables a tres centes en funció dels treballs duts a terme durant 

la fiscalització– i l’escrivà major cent cinquanta ampliables a quatre-centes. La resta 

d’oficials de la institució havien d’ésser «remunerats i satisfets a àrbitre de dits visitadors 

o la major part de aquells, justa sa consciència». Per garantir el finançament de la 

institució, s’ordenava als diputats i oïdors de comptes que giressin al regent els comptes 

les quantitats «que per fer-se dita Visita ordenaran dits visitadors o la major part d·ells». 

A l’hora de valorar el resultat de les Corts de 1599, els coetanis n’oferiren una visió 

molt positiva: «an-se ordenades constitucions de molta importància, a consedit Sa 

Magestat tot lo que se li a demanat: la visita dels de la Audiència y la de la Diputació y 

lo nou red[d]rés de la Diputació, y an abolit lo vell, sò és, lo de 85, lo qual causà molts 

danys a la terra. Consedí’s tot de tal manera que no·y havie més que desiyar».87 El Capítol 

                                                      
85 Segons estipulava el Capítol, «de trenta anys de edat y sis anys de pràtica del present Principat». 
86 Entenem ací que els visitadors només tenien la capacitat de suspendre els oficials que tinguessin un càrrec 
dins l’organigrama de la Generalitat, ja que llur jurisdicció no s’estenia a l’àmbit reial. 
87 D’aquesta manera tant entusiasta en recollia els resultats el cavaller Frederic Despalau. Antoni SIMON I 
TARRÉS, Cavallers i ciutadans..., op. Cit., p. 172. 
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1 del Redreç de 1599 suposà, doncs, la institucionalització definitiva de la Visita del 

General de Catalunya. N’establí de manera nítida els aspectes processals, l’elecció dels 

dirigents, la planta, les prerrogatives, el finançament i en garantí la separació respecte 

l’organisme que havia de controlar, això és, la Diputació del General. Així mateix, l’ús 

de la base electoral de la Diputació ajudà a eixamplar les possibilitats dels membres de la 

classe dirigent d’ésser escollits en un dels àmbits jurisdiccionals de la Generalitat, fet que 

de ben segur ajudà a suavitzar les tensions faccionals que les darreres dècades del segle 

XVI havien tendit a incrementar-se.88 També garantí, en definitiva, que llur àmbit 

d’actuació fos tan ampli com el de les primeres visites en Corts, donant-los «poder de 

visitar i conèxer de tots los excessos y culpas que·s trobarà haver comesos los deputats, 

oydors, los assessors, advocat fiscal i demés oficials del General, tant residint dins la 

present ciutat de Barcelona, com fora d·ella». 

 

*   *   * 

 

Al llarg de les pàgines precedents hem volgut oferir una panoràmica global del procés 

d’institucionalització de la Visita del General, des dels seus orígens com a comissió dels 

braços a les Corts de 1431-1434 i 1519-1520, fins a la creació definitiva de la institució 

l’any 1599. En aquest sentit, hem pogut veure que durant les primeres «Visites en Corts» 

la fiscalització s’estengué en els àmbits econòmic i jurídicopolític. Amb l’arribada de la 

dècada dels anys trenta del cinc-cents l’acció fiscalitzadora de la Cort General vers la 

Diputació es bifurcà entre la comissió del balanç –àmbit econòmic– i la «visita» o 

comissió del redreç –àmbit políticojurídic–. Tanmateix, les tensions presents a l’interior 

dels braços comprometeren l’ús d’aquestes noves visites, motiu pel qual hom optà per 

situar-les en l’àmbit extraparlamentari mitjançant el Capítol 15 del Redreç de 1542. La 

solució, però, no fou l’esperada. Encarregar la fiscalització dels oficials de la Generalitat 

als diputats i oïdors de comptes lluny de sanejar-ne les irregularitats comportà la 

inoperància del sistema o, directament, l’aparició de noves corrupteles. Si bé les Corts de 

Montsó de 1585 intentaren revertir aquesta situació mitjançant el Capítol del Redreç 

13/1585, la suspensió d’aquest capítol –juntament amb els capítols 7 i 34–, decretada 

l’any 1593 per Felip II, suposà el retorn al sistema anterior. Això no impedí, però, que els 

                                                      
88 Xavier TORRES SANS, Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640), 
Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona – Quaderns Crema, Barcelona, 1993. Especialment les 
pp. 271-340. També del mateix autor Els bandolers (s. XVI-XVII), Eumo, Vic, 1991. 
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estaments acordessin un nou mecanisme a la Cort de Barcelona de 1599 que, de fet, 

suposà la institucionalització definitiva de la Visita. 

Com veurem, la creació de la Visita l’any 1599 significà l’establiment institució que 

hagué de prevaler durant tota la centúria de foc i de plom i que recorda les primeres visites 

en Corts. L’amplitud dels poders que els braços atorgaren a la Visita del General, la 

portaren a desenvolupar una acció que anava molt més enllà de la pràctica fiscalitzadora. 

Així, durant els propers capítols podrem observar que més enllà de la publicació i 

execució de les sentències, la Visita dugué a terme una acció política (i legislativa) que 

la portà a enfrontar-se recurrentment amb la institució que havia de fiscalitzar, això és, la 

Diputació del General.   
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Capítol 2. Els anys del creixement institucional, 1599-1640 
 

Els anys que van des de la finalització de les Corts Catalanes de 1599 fins a l’esclat de 

la Guerra dels Segadors (1640-1652) tradicionalment han estat explicats a partir de 

l’existència d’un conflicte in crescendo entre les forces centralitzadores d’una Monarquia 

Hispànica tanmateix «composta»1 en els seus orígens, i una classe dirigent catalana 

fortificada rere els baluards representats per les institucions «de la terra», principalment 

la Diputació del General de Catalunya i el Consell de Cent de Barcelona.2 D’una banda, 

la Catalunya de principis del segle XVII es trobava de ple al final d’un període de 

creixement de les seves bases humanes i econòmiques, fruit tant de la bonança econòmica 

del cinc-cents com de la necessitat d’omplir un país buit després de les turbulències 

experimentades durant la segona meitat del segle XV.3 D’altra banda, aquests símptomes 

d’esgotament econòmic semblen haver coincidit amb la necessitat cada vegada més 

imperiosa d’obtenir recursos monetaris per part d’una Monarquia Hispànica que reprenia 

una política exterior agressiva arreu del continent europeu. Tot plegat hauria portat al fet 

que durant els primers anys de la centúria de foc i de plom la Generalitat desenvolupés 

una política reactiva davant les accions de la monarquia en tres fronts, principalment: a 

nivell econòmic, la protesta contra la imposició dels quints; a nivell jurídicopolític les 

contrafaccions comeses per la monarquia arrel de l’activitat destinada a lluitar contra el 

fenomen del bandolerisme i l’aplicació de la vicerrègia l’any 1621; a nivell militar, la 

protesta, per la imposició dels allotjaments, especialment a partir de l’esclat de la Guerra 

Francoespanyola l’any 1635.4 

                                                      
1 Sobre el concepte de monarquies compostes, vegeu: Helmut G. KOENIGSBERGER, «Monarchies and 
Parliaments in Early Modern Europe. Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale», Theory and 
Society, vol. 5, nº2, 1978, pp. 121-217; qüestió d’altra banda ampliada per John H. ELLIOTT, «A Europe of 
composite monarchies», Past and Present, 137, 1992, pp. 48-71. 
2 Principalment: John H. ELLIOTT, La revolta catalana..., op. Cit. El marc interpretatiu plantejat per 
l’historiador anglès és semblantment observable en: Ernest BELENGUER I CEBRIÀ, «Pròleg: la Generalitat 
en la cruïlla dels conflictes jurisdiccionals (1578-1611)», a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. 
III, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996, pp. IX-XLVI; Xavier TORRES SANS, «Pròleg: Virreis i 
bandolers. Catalunya i la Generalitat a començaments del segle XVII (1611-1623)», a Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, vol. IV, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997, pp. IX-XXVII; Pere MOLAS 
RIBALTA, Joan Lluís PALOS, «De la defensa de les lleis al canvi de sobirania», Dietaris de la Generalitat 
de Catalunya, vol. V, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1999, pp. IX-XXXII.  
3 Vid. especialment Antoni SIMON I TARRÉS, La població catalana a l’Edat Moderna: deu estudis, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1996. Sobre la cristal·lització d’una nova classe dirigent 
de resultes d’aquest buit demogràfic i llurs conseqüències polítiques vegeu: Antoni SIMON I TARRÉS, Els 
orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1999. Fem referència a la p. 294. 
4 Xavier TORRES SANS, «Pròleg: Virreis i bandolers...», art. Cit., pp. XXI-XXVI. Sobre la qüestió de la 
vicerrègia i la seva aplicació, vid. Eva SERRA I PUIG, «Voluntat de sobirania en un context de canvi dinàstic 
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A la interpretació suara esmentada, els darrers anys s’hi han afegit noves aportacions 

fetes des del camp de la història del pensament polític, essent-ne els màxims exponents 

els casos d’Antoni Simon i Jesús Villanueva. Així, ambdós historiadors han demostrat el 

paper central que jugà la contraposició de dos pols polítics identificats amb les elits de 

Barcelona i Madrid el pensament polític de les quals s’hauria edificat a redós del 

constitucionalisme d’arrel pactista i de l’absolutisme d’aires bodinians, respectivament.5 

A més a més, Antoni Simon també ha destacat el paper proactiu de les institucions 

catalanes controlades per una classe dirigent cada vegada més allunyada dels centres de 

decisió de la Monarquia Hispànica malgrat alguns intents maldestres per crear una facció 

reialista al Principat.6 Tanmateix, els primers quaranta anys del segle XVII foren, en el 

cas de la Visita del General de Catalunya, anys d’assentament i creixement a nivell 

institucional. En aquest sentit, la institució fiscalitzadora sembla haver pogut abstreure’s 

en gran mesura del context d’enfrontament constant entre les institucions catalanes i la 

monarquia, al mateix temps que posava en acció tots els poders que li havien atorgat els 

braços reunits a la Cort de Barcelona de 1599.  

Hem vist com la Visita del General de Catalunya sorgí de la capacitat (i necessitat) 

que tingueren les Corts Catalanes del segle XVI d’articular un mecanisme fiscalitzador 

permanent sobre la Diputació del General a mesura que el segle avançava i les 

convocatòries de Cort cada vegada s’espaiaven més en el temps. Semblantment, hem vist 

com aquesta necessitat cristalitzà en la creació durant la Cort de 1599 de la Visita del 

General com a ens diferenciat tant de la pròpia Cort, com de la Diputació.  

En el decurs de les pàgines següents, ens ocuparem de situar la Visita en el seu context 

durant els primers quaranta anys del segle XVII –des de la finalització de la Cort de 1599 

fins l’esclat de la Guerra dels Segadors– per observar com la institució aconseguí fer-se 

un lloc dins del joc institucional de la Catalunya de l’època, malgrat comptar amb un 

hàndicap tant important com ho era el fet de l’existència de la discontinuïtat temporal 

entre visites. 

                                                      
(el debat de la vicerrègia, novembre de 1700-març de 1701», a Joaquim ALBAREDA (ED.), Una relació 
difícil. Catalunya i l’Espanya Moderna (segles XVII-XIX), Base, Barcelona, 2007, pp. 109-180. 
5 Antoni SIMON I TARRÉS, Els orígens ideològics..., op. Cit., pp. 294-295. Del mateix autor vegeu també, 
Pau Claris, líder d’una classe revolucionària, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2008. 
D’altra banda, Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta 
catalana de 1640, Tesi doctoral inèdita, UAB, 2002. Finalment, Antoni SIMON I TARRÉS, Construccions 
polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005. 
6 Antoni SIMON I TARRÉS, Els orígens ideològics..., op. Cit., p. 293. 
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En aquest sentit, podrem veure com al llarg de la primera meitat de la centúria de foc 

i de plom la Visita aconseguí assentar i alhora envigorir la seva posició gràcies en bona 

mesura a la gran amplitud de poders que li atorgà el Capítol 1 del Redreç de 1599. Aquest 

assentament i reforçament de la institució el podrem copsar a partir de nombrosos 

elements, els més rellevants dels quals referenciem a continuació: 1. Les relacions de 

conflictivitat i de cooperació entre la Visita i la resta d’institucions presents al Principat, 

tant amb les «institucions de la terra» –Diputació, Consell de Cent i Braç Militar–, com 

amb les institucions de l’àmbit jurisdiccional de la monarquia. 2. La capacitat de generar-

se un espai propi dins el joc de les institucions catalanes de l’època a partir de 

l’experiència viscuda i desenvolupada a cada nova Visita. 3. L’ús de les àmplies facultats 

atorgades per la Cort de 1599 per fer efectiva la fiscalització de la Diputació del General 

trienni rere trienni, així com la publicació de dos impresos el Llibre de la Visita de 16217 

i El llibre de les Galeres del General, dedicats respectivament als oficials barcelonins de 

la Generalitat i als oficials de l’esquadra de galeres creada a la Cort de 1599. 4. La presa 

de consciència pròpia com a institució plasmada en dos grans àmbits: la publicació 

d’almenys dues obres dedicades a exposar funcionament intern de la Visita i la creació 

d’un cerimonial i tradició pròpies a imatge de la Diputació. 

 

2.1 Acció jurídica i acció política durant els primers anys de vida de la institució, 

1599-1620 

 

Com hem vist, el Capítol 1 del Redreç de 1599 atorgà unes facultats molt àmplies a la 

Visita del General. Com a conseqüència de la solidesa de llur base jurídica, la institució 

es caracteritzà per una acció contundent que a voltes no fou ben rebuda per la resta 

d’actors polítics i jurídics catalans de l’època. De fet, les topades entre el consistori de la 

Visita i les altres institucions catalanes, especialment la Diputació, sovintejaren durant 

les primeres dècades del segle XVII. Així, ja en el decurs de la Visita realitzada durant 

els anys 1602 i 1603, els agents fiscalitzadors veieren com els diputats i oïdors de comptes 

qüestionaven la capacitat dels visitadors per proveir l’ofici de credencer dels salaris de la 

Reial Audiència un cop aquests havien decretat –a través de la sentència pertinent– que 

llur propietari original, Melcior Orpí, n’havia d’ésser desposseït, tot prohibint-li l’accés 

                                                      
7 Capítols resultants de las sentèncias..., op. Cit. 
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a qualsevol altre càrrec de la jurisdicció de la Generalitat a perpetuïtat.8 En aquest sentit 

i gràcies a la prerrogativa que els atorgava el Capítol del Redreç 39/1599, els diputats, 

juntament amb llurs assessors, havien elaborat un vot datat a 20 de setembre de 1603 en 

el qual no només afirmaven que la provisió de l’ofici havia de residir en el consistori dels 

diputats, no obstant allò disposat en la sentència feta pels agents fiscalitzadors, sinó que 

feia explícit que el Capítol 1 del Redreç de 1599 no podia situar-se per sobre de la 

legislació que atorgava als diputats la capacitat de proveir els oficis del General.9 De fet, 

tot plegat amagava un conflicte molt més transcendent entre ambdós consistoris, això és, 

el de determinar quins eren els límits del poder atorgat per la Cort als visitadors en virtut 

del Capítol 1 del Redreç de 1599. Durant les setmanes posteriors, la situació sembla haver 

dividit en dos blocs els principals juristes de la ciutat comtal, entre aquells que 

consideraven que les prerrogatives antigues de la Diputació havien de prevaler i aquells 

que entenien que el marge d’actuació atorgat als visitadors en virtut del Capítol 1/1599 

era privative en matèria d’execucions.10 L’acarament entre uns i altres sembla ser que 

entrà en vies de solució quan el dia 19 de novembre de 1603 els membres de la Reial 

Audiència entregaren un vot en virtut de jurisconsults en el qual confirmaren les tesis de 

la Diputació del General.11 

Tanmateix, les repercussions d’aquesta decisió traspassaren el marc del trienni de 

1602-1605 i quan el nou consistori de visitadors de 1605-1606 entrà en acció, es querellà 

contra els diputats del trienni anterior, tot acusant-los d’haver «fet torp y impediment als 

tunc visitadors del Genreal» en no permetre l’execució de la sentència contra Melcior 

                                                      
8 Melcior Orpí fou acusat i trobat culpable d’haver desviat diners destinats a pagar els salaris dels doctors 
de la Reial Audiència en benefici propi, així com d’haver robat un llibre de comptes de les estances de la 
Visita del General amb l’objectiu d’alterar-lo per dificultar la tasca fiscalitzadora dels visitadors. ACA, 
Generalitat, Sèrie VG, 26, camisa 73, ff. 4244r-4245v.  
9 El vot de 20 de setembre de 1603 a DGC, vol. III, pp. 801-802. El Capítol 39 del Redreç de 1599 facultava 
als diputats i oïdors de comptes la interpretació de qualssevol Capítols de Cort en el supòsit de dubte. Així, 
quan hom dubtava sobre l’articulat d’un o més capítols, els consistorials podien reunir als assessors de la 
institució per proferir-ne una interpretació dins d’un termini de vint-i-quatre hores; publicada la 
interpretació, l’escrivà major del General l’havia d’anotar en un llibre destinat a recollir totes les 
interpretacions de Capítols de Cort, «a fi y efecte que puga servir per altres mateixos o consemblants casos». 
Tanmateix, la interpretació també havia d’ésser «estreta en tot lo que puga y conforme a las paraules de dit 
Capítol, sense poder dar nova forma en cosa alguna». Si aquesta darrera condició no es complia i els 
dirigents de la Diputació s’excedien en la tasca interpretativa, el Capítol 39 preveia que poguessin ésser 
processats durant la següent Visita. Capítols per lo redrés..., op. Cit., pp. 67-68. Sobre els capítols del 
redreç vid. Oriol OLEART, «La creació del dret: els anomenats capítols del redreç del General de 
Catalunya», Pedralbes: Revista d’Història Moderna, 13-1, 1993, pp. 245-258. 
10 El vot dels juristes favorables a les tesis dels diputats a DGC, vol. III, pp. 802-803. El vot dels juristes 
representant el parer de la Visita a Ibídem, p. 803. 
11 Ibídem, p. 803. El vot el signaren el canceller Rovirola, Lluís de Peguera, Josep Benac, Jaume Pineda, 
Miquel de Salbà i Vallseca, Francesc Bonet, Joan Castelló, Josep Ferrer, Salvador Fontanet, Jeroni Torner, 
Jeroni Senjust i Joan Magarola. 
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Orpí. Així, pels nous agents fiscalitzadors, acceptar aital situació havia de comportar que 

«la jurisdictió y potestat de dits visitadors, tan àmpliament y ab tantes perrogatives y 

preheminèncias ab dit capítol primer de dites últimes Corts atribuïda, seria de ninguna 

subsistència, autoritat y consideració». Per tot plegat, d’una banda els visitadors 

anul·laren tant la declaració feta pels diputats i oïdors de comptes el dia 20 de setembre 

de 1603, com «tots y qualsevol proçehiments fets per dits deputats y ohydors per raó y en 

virtut de dita interpretació y declaració», mentre que d’altra banda els inhabilità per a 

exercir com a visitadors i/o habilitadors durant els dos triennis que havien de complir 

abans de poder tornar a ésser escollits com a dirigents de la Diputació.12 L’acció dels 

visitadors de 1605-1606 contra les activitats del consistori de diputats i oïdors de comptes 

del trienni de 1602-1605 no s’acabà ací, emperò: cansats del fet que els dirigents de la 

Generalitat paguessin les defenses dels seus predecessors quan aquests darrers eren 

visitats, en prohibiren la pràctica.13 

De manera anàloga als seus predecessors, el consistori de la Visita de 1605-1606 hagué 

d’afrontar nombrosos entrebancs jurisdiccionals disposats pels diputats del trienni de 

1605-1608. Així, poc després de començar llur activitat els dirigents de la Diputació 

interposaren tres dubtes que qüestionaven diferents àmbits competencials de la Visita.14 

En primer lloc, els diputats dubtaven fins a quin punt els visitadors instructors de 

processos sols, sense la participació de la resta dels consistorials, podien decretar la 

suspensió d’aquells oficials de la Generalitat que estaven essent investigats. Segonament, 

qüestionaven la legalitat d’unes suspensions que estaven causant notables contratemps en 

l’administració de les col·lectes foranes, les quals es trobaven «casi totes sens offitials». 

Finalment, els diputats dubtaven del fet que els visitadors gaudissin de la competència 

per jutjar aquelles causes que amb anterioritat ja havien estat obertes davant del tribunal 

de la Diputació. La presentació dels dubtes suara descrits, que no deixava d’ésser un nou 

intent per (de)limitar les competències de la institució fiscalitzadora, finalment es 

resolgué amb el vot de cinc doctors de la Reial Audiència, que actuaren en qualitat de 

jurisconsults. En el vot, es confirmava la capacitat de suspendre oficials per part dels 

visitadors instructors de processos, es donava validesa a totes les suspensions fetes fins 

                                                      
12 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 33, camisa «sentencias», ff. 115r-117v. 
13 Ibídem, ff. 180r-180v. 
14 Resumim ací situacions descrites amb profunditat a Ricard TORRA I PRAT, «El juego de las instituciones. 
Políticas de la Visita del General de Catalunya durante la primera mitad del siglo XVII», Tiempos 
Modernos: revista electrónica de historia moderna, 32, 2016, pp. 249-279. Molt especialment les pp. 254 
i ss.  
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aleshores i es recordava tant a diputats com a visitadors el fet que aquests darrers estaven 

capacitats per jutjar qualssevol fets ocorreguts dins de l’àmbit jurisdiccional del General, 

això sí, amb la condició que aquests haguessin tingut lloc durant el trienni sobre el qual 

la Visita desplegava la seva tasca fiscalitzadora.15 

Emperò les gestions contràries als interessos de la Visita del General dutes a terme 

pels diputats no s’aturaren ací. En efecte, el dia 15 de desembre de 1605 –última jornada 

dels tres mesos dedicats a la instrucció dels processos– els dirigents de la Diputació 

comunicaren als seus homònims de la Visita que havien decidit acceptar una suplicació 

presentada per la majoria dels acusats, l’objectiu de la qual no era altre sinó el fet 

d’anul·lar la publicació de les querelles celebrada aquell mateix dia, bo i adduint que el 

termini per a publicar-les havia expirat el dia 1 de desembre. Amb aquesta suplicació, els 

acusats perseguien l’objectiu d’esquivar les acusacions tot declarant com a contrafacció 

tots els procediments relacionats amb la instrucció de les querelles duts a terme pels 

visitadors entre els dies 1 i 15 de desembre; si s’acceptava el dia 1 de setembre com a 

data inicial del període de l’ofensa, els tres mesos que havia de durar segons el Capítol 1 

del Redreç de 1599 finien el dia 1 de desembre i, en definitiva, tots els procediments fets 

a partir d’aquesta data resultaven ésser invàlids –entre altres, la suara esmentada 

publicació de les querelles.16 

Davant d’aquesta situació, els visitadors decidiren elevar una consulta a alguns dels 

membres de la Reial Audiència a finals del mes de Gener de 1606. Després de comunicar 

les seves intencions tant al virrei com al canceller i obtenir el vistiplau oportú, els 

visitadors aconseguiren que els doctors Jeroni Astor, Josep Benac, Jaume Pineda, Jeroni 

Senjust, Jaume Magarola, Francesc Mitjavila i Franquesa i Francesc Ferruch es reunissin 

amb els assessors de la Visita per discernir si el fet d’haver començat la fase de l’ofensa 

el dia 15 de Setembre havia d’entendre’s com una contrafacció o, contràriament, era una 

acció plenament legal.17 El vot dels membres de la Reial Audiència es feu esperar fins a 

mitjans del mes de març –concretament, el dietari de la Visita recull que el vot fou 

entregat als consistorials el dia 16 de març–. Segons els juristes, el Capítol 1 del Redreç 

de 1599 estipulava que «no·y ha dia cert ni senyalat del qual comensen y hajen de 

comensar a córrer los tres mesos de la offensa» i posaven èmfasi en el fet que els 

                                                      
15 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, f. 157v. En aquesta ocasió, els membres de la Reial Audiència que 
actuaren com a jurisconsults foren Jaume Agullana, Jeroni Torner, Jeroni Astor, Jaume Pineda i Jeroni 
Senjust. 
16 Ibídem, ff. 167v-169r. També trobem notícies sobre aquest fet a DGC, vol. III, pp. 527-529. 
17 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 153r-153v. 
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visitadors havien emprat els dies compresos entre el 31 d’agost i el 15 de setembre en fer 

les gestions oportunes per iniciar el procediment fiscalitzador amb garanties. Per tot 

plegat, els doctors eren del parer que «los dits senyors visitadors, senyalant lo dia de setze 

de setembre per a que començassen de aquell dia a córrer los tres mesos de la offensa, 

continuant-la fins a setze de dezembre mil sicents y sinch no han contrafet al dit capítol 

primer, lo qual temps aprés de començat a córrer vol lo dit capítol sie continuo e 

imporrogable» tot concloent que «no poden ni dehuen dits senyors diputats oposar-se ni 

pretendre contrafactió de dit capítol primer».18 

Cal dir però, que quan els membres de l’Audiència entregaren el vot favorable als 

interessos de la Visita, el principal motiu de disputa entre diputats i visitadors ja n’era un 

altre. El dia 27 de gener de 1606 Baptista Cassador, exactor del General, havia intentat la 

captura d’un dels visitadors, Joan Coronat, amb el pretext d’ésser deutor del General. 

Tanmateix, la motivació real de la detenció era una altra: Baptista Cassador tenia ordre 

expressa de part dels diputats per fer prendre a Joan Coronat perquè els visitadors havien 

enviat lletres citatòries –citacions judicials– voluntàries a qualcuns dels oficials del 

General del trienni vigent perquè declaressin en algunes de les querelles. Concretament, 

els diputats estaven especialment ofesos perquè els visitadors havien presentat una 

d’aquestes lletres citatòries a Galceran de Peguera, diputat militar, i perquè ho havien fet 

dins del propi consistori de la Diputació. Conscients que tot plegat havia enutjat els 

membres de la Diputació, els visitadors optaren per trametre’ls una ambaixada de to 

conciliador, disculpant-se per haver comès l’error d’entregar lletres citatòries dins la Casa 

de la Diputació i remarcant que aquestes no obligaven a comparèixer a ningú, sinó que 

tenien un caràcter totalment voluntari.19 

Lluny d’acceptar les excuses dels visitadors, els diputats enviaren una nova ambaixada 

el dia 11 de febrer en la qual exigien dues coses: en primer lloc, volien que es retirés la 

lletra citatòria contra Galceran de Peguera; pels diputats –que havien consultat 

prèviament el parer d’una junta de juristes– els visitadors no podien citar a declarar a 

Peguera ni voluntàriament ni forçosa, ja que la seva condició de diputat militar l’eximia 

                                                      
18 Ibídem, ff. 183r-183v. El vot dels membres de la Reial Audiència sembla ser que donà seguretat jurídica 
al desenvolupament dels terminis de la Visita, ja que d’aleshores ençà els visitadors sempre començaren 
l’ofensa a cada 15 de setembre –excepte el cas concret de la Visita iniciada l’abril de 1654, que de resultes 
de l’allargament del trienni de 1650-1654 motivat per les reformes en el sistema insaculatori introduïdes 
per Felip IV veié alterats llurs terminis–. En aquest sentit, la Visita del General s’inicià el dia 25 de maig 
de 1654, tal i com ho acordaren els visitadors en una deliberació datada a 29 d’abril del mateix any. Cfr. 
ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 10r-10v. 
19 Ibídem, ff. 151r-151v. 
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d’haver-se de personar davant de qualsevol tribunal. A més a més, amenaçaven als 

visitadors que en el supòsit que no es retirés la citació contra Galceran de Peguera, se’ls 

farien manaments tal i com era costum quan algun tribunal intentava citar a declarar un 

diputat o oïdor de comptes del General. Fins i tot, els diputats s’atreviren a demanar als 

visitadors que evitessin fer comparèixer altres oficials del General –el regent els comptes, 

l’exactor, l’ajudant del racional i el guarda del portal de Sant Antoni– perquè l’assumpte 

ja s’estava investigant portes endins.20  

L’ambaixada de la Diputació fou resposta pels visitadors el dia 21 de febrer. En el cas 

de la citació de Galceran de Peguera, els visitadors recordaven als diputats que el noble 

català havia estat citat en condició no pas de diputat militar, sinó d’encarregat dels ploms 

del General –ofici que havia gaudit durant el trienni de 1602-1605–, càrrec que era 

«subjecte a la Visita, ab obligatió real en útil del General». A més a més, els visitadors 

recordaven que la fiscalització havia estat motivada perquè «se han donades querelas de 

tots los officis que·s preté ésser estar mal provehits en favor de deutes y coniuntas 

persones dels dits ólim deputats y oydors contra forma dels capítols de Cort y dany 

evident del General» i l’ofici d’encarregat dels ploms del General estava afectat per aital 

situació. D’altra banda, als visitadors els causava «molta maravella» la petició dels 

diputats instant-los a evitar que se citessin oficials del General en els interrogatoris del 

procés fiscalitzador, així com observaven atònits el paper que jugaven els diputats volent 

«prendrer tant a pit las deffensas dels querelats, com ninguna Constitutió ni Capítol de 

Cort los don tal poder ni·ls fasse superintendents als visitadors, ans bé, los obliga que·ls 

donen tot consell, favor y aiuda, instats y requirits per dits visitadors, de hont resulta que 

cessant la requisitió tot lo que han pretès y pretenen és contra dit capítol de Cort [1/1599]» 

Ras i curt, els visitadors estaven acusant els diputats d’erigir-se com a defensors dels 

acusats per la Visita. A més a més, recordaven que la presentació de l’ambaixada 

contradeia un vot fet per una comissió mixta entre visitadors, diputats i deu dels doctors 

de la Reial Audiència que havia acordat que els visitadors «poden conèxer de las 

inseculations y provisions de officis, en quant en aquelles se trobarà dol, delicte o dany 

del General o contrafactió de capítol de Cort». Comptat i debatut, els visitadors 

demanaven als diputats:  

 

                                                      
20 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 155r-155v. Pel que fa al vot dels juristes convocats per la Diputació: 
DGC, vol. III, p. 530. 
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«que no vullan posar les mans en lo que no·ls toca ni perturbar lur jurisdictió ab tanta 
plenitud per lo capítol de Cort [...] a ells comesa, sinó que·ls donen tot consell, favor 
y aiuda quant ne seran requests».21 

 

Tot i la contundència de l’escrit presentat pels visitadors, els diputats no donaren el 

braç a tòrcer. Pocs dies després, presentaren lletres «ab un terme inusitat y extravagant» 

a diversos oficials de la Visita perquè retiressin la citació judicial a Galceran de Peguera, 

fet que motivà la convocatòria de tres representants dels tres estaments per demanar-los 

consell. Els escollits –el sagristà Junyent, Bernat de Pinós i Julià de Navel– decidiren que 

les tensions originades entre ambdós consistoris per la citació de Galceran de Peguera, 

havien generat una situació que s’havia de resoldre mitjançant la intercessió d’alguns dels 

juristes de la Reial Audiència, tot evitant enfrontaments innecessaris entre la Visita i la 

Diputació. Així, els visitadors enviaren una ambaixada en aquest sentit als diputats perquè 

l’estudiessin.22 

Aquesta nova proposta per part de la Visita fou contestada pels diputats el dia 8 de 

març de 1606. L’ambaixada de la Diputació, liderada per l’assessor Miquel Palmerola, 

l’advocat fiscal Josep Quintana, l’escrivà major Pere Pau Vidal i el procurador fiscal Pere 

Mas acusava als visitadors d’haver provocat l’incident entre ambdós consistoris. Segons 

els diputats, en el moment que Galceran de Peguera havia rebut les citacions per declarar, 

la Diputació s’havia vist obligada a actuar «per conservar les prerrogatives, usos y stils 

de aquella Casa». A més a més, els diputats creien que no calia traspassar la resolució de 

l’assumpte a la Reial Audiència, bàsicament per dos motius: en primer lloc, pels membres 

de la Diputació l’assumpte no estava a l’alçada de «persones tan graves y de qualitat» 

com els doctors del tribunal reial, ja que pels diputats només havien d’ésser convocats 

com a consulendos; segonament, els diputats creien que si s’acceptava l’arbitratge de la 

Reial Audiència, es faria un greuge comparatiu vers els juristes que els diputats haurien 

convocat el dia 31 de Gener per tractar l’assumpte. Hom pot veure ací l’actitud cínica 

dels dirigents de la Generalitat, que molt probablement declinaven l’oferta d’arbitratge 

feta pels visitadors per no recollir un nou revés firmat pels doctors de la Reial Audiència. 

Finalment, des de la Diputació es demanava novament als visitadors que retiressin les 

                                                      
21 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 173v-175v. 
22 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 177v-178v. 
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citacions contra Galceran de Peguera i que s’esborrés dels registres de la institució 

qualsevol rastre de la polèmica, prometent actuar de la mateixa manera.23 

A tot plegat s’hi afegí el dia 14 de març una ambaixada de part del Braç Militar, 

conformada per Francesc d’Erill, Lluís de Gualbes i Magí Grau, en la qual es demanava 

als visitadors que retiressin la citació contra Galceran de Peguera, adduint que contravenia 

els costums de la Diputació i sobretot era «tocar-los la nina dels ulls [...] perquè era donar 

ànimo i ezidero a que altres tribunals no se atrevescan ha fer coses semblants». En 

definitiva, se’ls pregava no obrir la caixa dels trons, ja que si ara s’acceptava que el 

tribunal de la Visita cités a declarar com a acusat a un membre de la Diputació, qui podia 

assegurar que en un futur pròxim no fos cridat per un tribunal reial?24 El mateix dia, els 

diputats també reberen una ambaixada de part del Braç Militar, demanant-los que 

continuessin les gestions per evitar la compareixença del diputat militar.25 

Lluny de resoldre’s, l’assumpte sembla haver-se enverinat cada vegada més els darrers 

dies de març. En aquest sentit, el dia 20 els visitadors reberen una ambaixada de part dels 

diputats en la qual se’ls instava a revocar els procediments fets contra Galceran de 

Peguera en un termini de vint-i-quatre hores; en cas contrari, els diputats procedirien 

contra els béns dels visitadors per valor de dos-cents ducats. La decisió dels dirigents de 

la Diputació comportà que els seus homòlegs de la Visita del General convoquessin 

novament un grup d’assessors perquè els aconsellessin sobre quines accions calia 

emprendre.26 La resposta dels visitadors a l’ambaixada del dia 20 es donà l’endemà 

mateix. Guiats pel consell dels assessors externs, els visitadors decidiren enviar tres 

ambaixades destinades al Braç Eclesiàstic, al Braç Militar i al Consell de Cent, al mateix 

temps que preparaven manaments contra els diputats i els assessors jurídics responsables 

de l’ambaixada del dia anterior, en els quals se’ls advertia que si no es retirava, els 

signants podien incórrer en una pena de desinsaculació dels Llibres de l’Ànima. Val a dir 

que els estaments es mostraren disposats a fer d’intermediaris entre visitadors i diputats 

per evitar que les tensions derivessin en mals majors.27 En aquest sentit, el dia 21 la 

Diputació rebé les ambaixades de part del Braç Eclesiàstic i del Braç Militar que 

                                                      
23 Ibídem, ff. 179v-180r. El Dietari de la Generalitat també recull aquesta notícia, si bé és datada a 2 de 
març. Això ens fa dubtar entre si és la mateixa ambaixada que es tracta al Dietari de la Visita o bé una de 
prèvia que els visitadors no haurien anotat al seu registre. DGC, vol. III, p. 532.  
24 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 183v-184r. 
25 DGC, vol. III, p. 533. 
26 Els doctors escollits foren Miquel de Ribes, Miquel Rollan, Francesc Tristany i Pau Mohet. ACA, 
Generalitat, Sèrie VG, 240, f. 187. 
27 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 188r-189v. 
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s’oferiren a fer d’intermediaris en el conflicte, situació que els diputats acceptaren de bon 

grat tot prometent una treva coincidint amb l’arribada de la Setmana Santa.28 

A inicis del mes d’abril, sembla ser que el Braç Militar i el Braç Eclesiàstic eren les 

corporacions que portaven la veu cantant en l’assumpte de la citació de Galceran de Pinós. 

El dia 7, els visitadors reberen una ambaixada de part d’aquests dos braços reunits al 

palau episcopal de Barcelona en la qual els demanaven si els consistorials estaven 

disposats a deixar la resolució del conflicte a les mans d’ambdós braços, o si pel contrari, 

només volien comunicar-los l’estat dels fets. L’ambaixada fou resposta pels visitadors 

poc després: primerament, qüestionaven que el Braç Militar i el Braç Eclesiàstic 

tinguessin el poder de decidir la resolució del conflicte entre la Visita i la Diputació. En 

segon lloc, els visitadors creien que els diputats no tenien la capacitat per atorgar el poder 

de decisió d’aquest afer a ambdós estaments i, en tot cas, si aquesta era la solució, s’havia 

de nomenar una junta de braços nova en la qual hi assistissin les persones més notables 

que en aquells moments es trobessin a Barcelona, i que els participants en cap cas haurien 

d’haver pres cap posició en l’afer prèviament.29 Les posicions sembla, doncs, que 

continuaven enrocades. 

Tot i així, pocs dies després la situació començà a virar, precisament, de la mà dels 

braços. Aquests presentaren als visitadors una proposta mitjançant una ambaixada 

formalitzada el dia 15 d’abril, en la qual se suggeria una solució de consens: d’una banda, 

diputats i visitadors havien de comprometre’s a revocar tots els procediments relacionats 

amb l’afer de Galceran de Peguera. A canvi, els visitadors podien continuar investigant 

al diputat militar i el resultat d’aquest procediment hauria de ser sentenciat en la propera 

visita, això és, la que se celebrà entre 1608 i 1609.30 Dos dies més tard, els visitadors 

acceptaven la proposta i el dia 21 comunicaven als diputats que retiraven tots els 

procediments fets en relació a l’afer de Galceran de Peguera: l’acarament, finalment, 

s’havia resolt.31 Els visitadors havien hagut de pagar un preu relativament alt, ja que amb 

la renúncia a presentar una querella contra el diputat militar es creava un precedent entorn 

la figura dels oficials majors de la Diputació del General. Tot i així, s’aconseguiren dues 

fites importants: d’una banda evitar un enfrontament obert entre ambdós consistoris que 

                                                      
28 DGC, vol. III, p. 534. 
29 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 190r-191r. Cal dir que alguns dels visitadors no s’adheriren al parer 
de la majoria. Francesc de Marimon i Miquel Astor no volien “saber ningunas cosas d·estas” mentre que 
Francesc Corts creia que els tres estaments no tenien el poder de decidir res. 
30 Ibídem, ff. 193r-193v. 
31 Ibídem, ff. 194r-194v. L’ambaixada dels visitadors als diputats a DGC, vol. III, p. 536. 
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podia haver tingut un final incert i, de l’altra, la fiscalització posterior de Galceran de 

Peguera pels delictes comesos quan fou l’encarregat dels Ploms del General.32 

 

*   *   * 

 

En aquest breu repàs fet a les primeres visites realitzades després de la Cort de 

Barcelona de 1599 hem pogut evidenciar la pugna existent entre diputats i oïdors de 

comptes i visitadors per determinar els límits jurisdiccionals dels darrers. Tot i que, com 

hem vist, la Visita hagué de fer algunes concessions, al final del mandat dels visitadors 

que havien començat llur tasca l’agost de 1605 s’havia aconseguit edificar una base 

jurídica ben sòlida de cara a les properes inspeccions. D’una banda, els visitadors havien 

aconseguit fer prevaler llur pretensió d’iniciar els procediments fiscalitzadors el dia 15 de 

setembre. D’altra banda, gràcies a l’enfrontament entre consistoris ocasionat per les 

lletres de citació presentades a Galceran de Peguera, els visitadors eren ara conscients que 

l’única frontera que els separava d’actuar vers qualssevol dels oficials de la Diputació –

fos quina fos la seva dignitat–, era el temps.33 Tanmateix, Aquesta situació varià 

sensiblement a partir de la fiscalització realitzada els anys 1608 i 1609. En efecte, a partir 

d’aquesta data, hom pogué constatar com ja no es tractava tant de discutir les atribucions 

que el Capítol del Redreç 1/1599 havia atorgat als visitadors, sinó d’impedir mitjançant 

pràctiques més o menys barroeres, que la Visita pogués desenvolupar amb normalitat 

llurs procediments. 

Com dèiem, el primer dels intents d’alterar els procediments de la Visita del General 

tingué lloc durant la fiscalització iniciada l’agost de 1608.34 Malgrat que durant els 

primers mesos d’aquesta inspecció tot feia preveure’n un desenllaç plàcid, tot canvià amb 

la detenció d’Àngel Juallar, abat de Sant Martí del Canigó i visitador instructor pel braç 

                                                      
32 Galceran de Peguera fou processat a la querella nº3 de la Visita iniciada a l’agost de 1608. En l´índex del 
dietari es resumeixen les motivacions de la querella: «Per aver fet pendre més plom que era menester per a 
plomar la roba que·s despatxa en la bolla y General, atenent més a son propi benefici y utilitat que a la de 
la Generalitat, contra la obligatió del jurament per ell prestat. Y per aver fet los ploms més pessats del que 
tenian obligatió, conforme desliberacions del consistori de la casa de la Diputació y contra disposició de 
diversas sentèncias fetas y proferides en les altres Visites del General». ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34. 
L’índex de les sentències el podem trobar a l’inici del volum, que resta sense foliar. 
33 Ricard TORRA I PRAT, «El juego de las instituciones...», art. Cit., p. 260. 
34 Resumim allò exposat recentment a Ricard TORRA I PRAT, «El juego de las instituciones...», art. Cit., pp. 
261-270. Foren visitadors Jaume Bergadà, canonge de Vic, Jaume Saconomina, canonge de Girona, Àngel 
Juallar, abat de Sant Martí del Canigó, pel braç eclesiàstic; Llorenç Descatllar, Joan Gabriel Babot i Jaume 
Pau de Belloc i Vilanova, pel braç militar; Jeroni Montsó, ciutadà honrat de Lleida, Joan Francesc Rossell, 
doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, i Joan Rafel Ferrer, ciutadà honrat de Girona, pel braç reial. 
ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, s/f. 
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eclesiàstic, ordenada per Bartomeu de Montagut –abat de Banyoles–, Francesc de Pons –

abat de Ripoll– i Francesc Senjust –abat d’Arles–.35 D’una banda acusat d’homicidi pels 

tres abats benedictins, i d’altra banda d’haver acordat la venda del monestir de Sant Martí 

del Canigó amb els jesuïtes de Perpinyà pel jurista doblat a cronista Jeroni Pujades,36 tot 

fa pensar que tal i com apuntaren llurs companys de consistori, el motiu real de  

 
«la dita captura del dit abbat Juallar feta és [buscada] y procurada per algunas personas 
gravament quereladas en dita visita per veure si ab apellido de dita captura poran 
conseguir lo hèxcit obtat de la impunició de dits delictes y excesos, lo que se argueix 
manifestament en la occasió que és estada dita captura excecutada en persona de dit 
Jaullar, volent prevenir que al temps de votar les sentències proferidoras no·s trobàs 
present dit Juallar, visitador».37  

 

Les setmanes posteriors a la captura de l’abat de Sant Martí del Canigó es 

caracteritzaren per un deteriorament progressiu de les relacions entre els consistoris de la 

Visita i de la Diputació del General. Així, mentre el primer decidí emprendre mesures 

contra els abats d’Arles, Ripoll i Banyoles obrint-los un procés de torb al General38 i 

encarregà al sotsveguer de Girona que patrullés les afores del monestir de Sant Salvador 

de Breda, on Juallar restava captiu, amb l’objectiu d’evitar-ne un possible trasllat fora del 

Principat,39 els segons, molt influïts pel parer d’una Junta de Braços favorable als 

interessos dels abats, acabaren declarant als propis visitadors com a torbants del 

General.40 L’afer, que acabà traspassant l’àmbit de les relacions entre les dues principals 

institucions de la jurisdicció del General i, fins i tot, empantanegà al Nunci d’Espanya, 

Decio Carafa, no entrà en vies de solució fins a finals del mes de maig de 1609.41 En 

                                                      
35 Ibídem, 31-XII-1608. 
36 Dietari de Jeroni Pujades, vol. II, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1975. Fem referència 
a la p. 82. La versió de Jeroni Pujades però, sembla contradir el contingut d’una consulta del Consell 
d’Aragó datada a 2 d’agost de 1608, segons la qual foren els ministres del rei els que proposaren el traspàs 
de Sant Martí del Canigó als jesuïtes de Perpinyà a proposta del bisbe d’Elna. Segons la Consulta, Juallar 
no rebia cap compensació econòmica, sinó que havia d’ésser promogut a una altra abadia. ACA, Consell 
d’Aragó, lligall 268, 2-VIII-1608. Pel que fa a l’acusació dels abats, un resum a la carta entregada per l’abat 
de Ripoll als diputats de la Generalitat, DGC, vol. III, p. 908. 
37 DGC, vol. III, p. 897-898. 
38 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, 13-I-1609. 
39 La notícia de l’aixecament d’un sometent per part del sotsveguer de Girona a instància dels visitadors 
caigué com una autèntica bomba entre l’opinió pública barcelonina. L’escàndol fou tant notori que els 
agents fiscalitzadors fins i tot hagueren de trametre una ambaixada al lloctinent general desmentint les 
informacions que circulaven per la ciutat comtal. ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, 5-I-1609. 
40 DGC, vol. III, pp. 913 i ss. El procediment de torb era el mecanisme mitjançant el qual la Diputació del 
General, com a dipositària de la jurisdicció del General, podia processar judicialment a aquella persona o 
persones que n’haguessin pertorbat la jurisdicció. Cfr., Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía..., op. 
Cit., pp. 55-57. 
41 Mitjançant una missiva datada a 13 de gener de 1609, el Nunci d’Espanya ordenava als abats d’Arles, 
Banyoles i Ripoll aturar qualssevol actes relacionats amb l’afer de la detenció d’Àngel Juallar. La lletra, 
posada en coneixement dels diputats el dia 26 de gener, sembla que tingué una influència notable a l’hora 
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efecte, a la Diputació, l’assessor Miquel Carreras entregà un vot en el qual considerava 

que els procediments fets pels visitadors arrel de la detenció d’Àngel Juallar no podien 

ésser considerats torb al General.42 És a partir d’aquest moment que les fonts tant 

d’aquesta institució, com de la Visita del General mostren un silenci total respecte l’afer, 

silenci que hauríem d’interpretar-lo com la voluntat d’ambdues institucions per finalitzar 

unes hostilitats que durant els primers mesos de 1609 havien mediatitzat tant la vida 

pública catalana com la de la capital de la monarquia: així, el dia 20 de Maig de 1609 el 

Consell d’Aragó entregava un escrit al rei en el qual l’aconsellava aturar momentàniament 

les gestions per lliurar el monestir de Sant Martí del Canigó als jesuïtes de Perpinyà 

«porque se haze muy grande instancia por parte del Principado de Cataluña y de los 

Presidentes de la dicha orden en que no se de lugar a ello».43 

Una situació semblant a la suara descrita però amb actors diferents és la que visqueren 

els visitadors de la fiscalització que tingué lloc durant els anys 1617 i 1618,44 els quals 

s’enfrontaren amb els membres de la Reial Audiència de Catalunya. El motiu? Els doctors 

del Reial Consell s’havien fet ressò del fet que els visitadors tenien la intenció de jutjar 

als diputats del trienni de 1614-1617 per no haver-se oposat a diverses contrafaccions 

comeses per la jurisdicció reial. Una de les sentències fetes pels visitadors contra els 

diputats ens permet il·lustrar millor el cas. Així, sabem que els fets que havien motivat la 

investigació dels agents fiscalitzadors tenien relació amb el pagament que els diputats i 

oïdors de comptes del trienni de 1614-1617 havien hagut de realitzar a Francesc Planes, 

diputat local de Perpinyà, per rescabalar-lo de la composició que hagué d’entregar a la 

Reial Audiència per evitar un judici en motiu de la mort d’un mercader francès anomenat 

Guillem Toló, ocorreguda quan Planes anà a reconèixer uns possibles fraus comesos, 

precisament, per Toló. Tot pareix indicar que lluny d’emparar el diputat local, el 

consistori de diputats i oïdors de comptes del General hauria optat per no denunciar la 

                                                      
de fer virar el parer del consistori, que finalment declarà com a turbants de la jurisdicció de la Generalitat 
als tres benedictins. La carta del Nunci a DGC, vol. III, p. 912. 
42 Carreras entregava aquest vot el dia 26 de Maig. ÍbÍdem, p. 934. 
43 ACA, Consell d’Aragó, lligall 268, doc. 47 (20-V-1609). Per una consulta posterior, sabem que l’any 
1621 els membres del col·legi dels jesuïtes de Perpinyà encara no havien aconseguit el control sobre el 
Monestir de Sant Martí del Canigó; de fet, suplicaven a la corona que els fes la mercè d’eximir-los del 
pagament de 1.000 reals per poder extreure un reial despatx de la Cancelleria d’Aragó que els atorgava 
drets sobre béns immobles per valor 60.000 reals. ACA, Consell d’Aragó, lligall 271, doc. 18, (18-XII-
1621). 
44 Foren visitadors Francesc d’Oluja –comanador de l’orde de Sant Joan–, Jaume Saconomina –canonge de 
Girona– i Francesc Senjust –abat d’Arles–, pel braç eclesiàstic; Jaume Rossell –donzell–, Francesc de 
Cruïlles i Sitjar i Pere Pau de Ribes –donzell–, pel braç militar; Joaquim Mora –doctor en medicina–, Jaume 
Aimeric –doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona– i Rafel Masdemont –burgès de Perpinyà–, pel braç 
reial. 
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clara contrafacció que suposava que un tribunal reial perseguís un oficial de la Generalitat 

per qüestions emergents durant l’exercici de la seva jurisdicció.45 Així doncs, els 

visitadors es consideraven competents per investigar un cas que demostrava fins a quin 

punt els dirigents de la Diputació havien estat «negligents y molt descuydats en acudir a 

la deguda conservació de la auctoritat y jurisdicció, perrogatives, utilitat y benefici del 

General». 

Tanmateix, pels jutges de la magistratura superior de l’administració reial a Catalunya 

els visitadors estaven lesionant les regalies amb la seva investigació, motiu que podia 

ésser considerat suficient per emprendre accions legals contra ells: no ho havien fet «per 

urbanitat» i perquè pretenien que els visitadors els «aportassen lo procés y proceïments 

de dit negoci allí en consell, que·ls volian vèurer». L’advertència dels membres de la Reial 

Audiència motivà que els visitadors acudissin al consistori dels diputats i els oïdors de 

comptes a buscar empara institucional, ja que segons els agents fiscalitzadors només 

havien complert amb les seves obligacions. De fet, hi havia quelcom més: els visitadors 

havien nomenat a un tal Joan Benet Sacarés, notari reial, perquè prengués testimoniatge 

a algunes persones fora de Barcelona entorn de la querella que els membres de 

l’Audiència volien conèixer, mentre que aquests darrers havien enviat a Narcís Dalmau, 

comissari reial, perquè ho impedís. A ulls dels visitadors tot plegat era molt clar: s’estava 

cometent torb a la Visita.46  

Els esdeveniments encara no s’havien complicat del tot, però. El dia 12 de desembre, 

els diputats rebien una ambaixada dels visitadors en la qual aquests darrers els 

comunicaven que el visitador Jaume Aimeric havia estat fet pres per ordre del lloctinent 

general. Els visitadors consideraven que la captura de llur company s’explicava per les 

gestions que els visitadors estaven duent a terme en la querella de les contrafaccions, 

mentre que aquell mateix dia el virrei convocava als diputats i els feia saber que la captura 

d’Aimeric havia estat motivada perquè l’empresonat havia malparlat públicament dels 

oficials reials.47 Diferents versions, res de nou doncs! Davant aquest fet, els diputats 

acceptaren crear una comissió conformada pels assessors de la Diputació i els de la Visita 

encarregada de buscar una solució a la polèmica.  

L’endemà mateix, la diputació rebé dues ambaixades de les institucions de la terra: 

tant el Consell de Cent com el Braç Militar, instaven als diputats a continuar amb la 

                                                      
45 DGC, vol. IV, pp. 732-733. 
46 DGC, vol. IV, pp. 319-320. La primera notícia sobre aquest afer datada a 10-XII-1617.  
47 Ibídem, p. 322. Concretament dels oficials de la Batllia General. 
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defensa de Jaume Aimeric «persona, com tot lo món sab, de tant bonas parts y doctrina y 

modèstia» i, de fet, la ciutat fins i tot s’oferí a sufragar les despeses de menjar i aigua que 

Aimeric tingués mentre estigués tancat a la presó reial.48 Amb renovades energies i 

després de la reunió dels juristes de la Visita i de la Diputació, el dia 14 de desembre els 

diputats enviaren una ambaixada al duc d’Alburquerque demanant-li l’alliberament del 

visitador, tot exposant-li que la presència d’aquest era imprescindible pel correcte 

desenvolupament de la Visita. El lloctinent respongué que intentaria satisfer les demandes 

de l’ambaixada, això sí, sempre tenint en compte els interessos de la monarquia. De fet, 

l’endemà mateix, dia 15 de desembre, Jaume Aimeric era alliberat de les presons reials49. 

Caldria preguntar-se, doncs, per quin o quins motius havia estat fet pres. Podria ser que 

tornéssim a estar davant d’un intent d’impedir el funcionament normal de la Visita? Tot 

pareix indicar que, efectivament, fou així. Com veurem més endavant,50 normalment els 

visitadors utilitzaven els dies immediatament anteriors al 15 de desembre per ultimar els 

detalls que havien de portar a la publicació de les querelles instruïdes per la Visita. 

Curiosament, Jaume Aimeric fou empresonat el dia 12 de desembre en circumstàncies 

poc clares i fou alliberat tres dies més tard, coincidint amb el darrer dia de la fase 

d’instrucció de les querelles. Molt probablement la detenció de l’agent fiscalitzador es 

dugué a terme per distreure tant els visitadors com els oficials de la Visita de les tasques 

de publicació de les querelles, amb l’objectiu últim d’alterar el resultat d’algunes de les 

sentències. Almenys aquest fou el cas de la querella dirigida contra els diputats i oïdors 

de comptes per l’afer Planes: tot i que els visitadors consideraren que les actuacions dels 

dirigents de la Diputació «eren dignes de punició y càstich», la instrucció feta pel 

procurador fiscal de la Visita no els permetia condemnar-los en ferm, en estar mancada 

dels requisits fonamentals.51 

 

2.2 Redreçant la Diputació. El paper de la Visita durant els anys vint del segle XVII 

 

Josep Capdeferro ha identificat recentment la progressiva evolució que es donà en les 

sentències promulgades per les successives visites durant els vint anys que seguiren a la 

Cort de 1599. En aquest sentit, l’historiador del dret explica que mentre que a les primeres 

                                                      
48 Ibídem, p. 324. 
49 Ibídem, pp. 324-325. 
50 Vegeu capítol 6. 
51 DGC, vol. IV, p. 733. 
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fiscalitzacions les sentències s’haurien acompanyat de suggerències i consells dirigits a 

corregir les disfuncions menors comeses pels oficials de la Diputació en l’exercici de llurs 

oficis, a mesura que avançà la segona dècada del segle XVII les sentències foren cada 

vegada més punyents, fent cada vegada més incidència en aquells elements que els 

diputats havien de modificar per ajustar les seves actuacions a dret.52 Poc a poc, doncs, 

els agents fiscalitzadors haurien anat atribuint-se la capacitat de fer com els seus 

avantpassats del segles XV i XVI, això és, redreçar el General. A tall d’exemple, més 

enllà de les sentències fetes contra els oficials del trienni de 1614-1617 i de les condemnes 

imposades, els visitadors de 1617-1618 asseguraven que «ab ditas sentèncias [hem] 

declarat haserca de alguns redressos y reformas concernents al bé y útil del General» i 

encarregaven als membres de la Diputació que «en quant sie possible guarden y manen 

guardar dites sentències, en quant ha vostres senyories los està encarregat y·ls toca ja per 

la obligació de son càrrech».53  

La culminació d’aquest procés tingué lloc, de fet, durant la inspecció següent, això 

és, la celebrada durant els anys 1620 i 1621. Anem, però, a pams. Els primers mesos 

d’acció d’aquesta Visita no semblen mostrar unes característiques diferents a les d’altres 

processos; és més, el diàleg entre visitadors i diputats sembla haver estat cordial, almenys 

pel que fa a les notícies presents als Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Tot plegat 

però, començà a torçar-se a partir de la mort de Felip III i el procés de dol que s’inicià a 

continuació. En tant que institució separada de la Diputació, els visitadors volgueren lluir 

dol –pràctica duta a terme, sense anar més lluny, per la resta d’oficials del General o els 

membres del Consell Barceloní– i, en aquest sentit, iniciaren els tràmits perquè el regent 

els comptes els girés les quantitats necessàries per comprar els vestits. Si bé els diputats 

no es negaren en cap moment a lliurar els doblers –com hem vist el Capítol 1 del Redreç 

de 1599 els obligava a satisfer les necessitats pecuniàries dels visitadors bo i vetllant pel 

correcte funcionament de la Visita–, portes endins començaven a estar preocupats per les 

elevades despeses que estava generant la Visita d’aquell trienni. De fet, uns mesos 

després, els diputats, cansats de tant dispendi, convocaren els jutges del Reial Consell per 

demanar-los si havien d’assumir la darrera exigència econòmica dels visitadors, xifrada 

en 2.000 lliures barcelonines. El vot dels juristes fou clar: els diputats estaven obligats 

per Capítols de Cort a satisfer les demandes dels visitadors, però al mateix temps els 

                                                      
52 Josep CAPDEFERRO, «El vigor de les institucions...», art. Cit., pp. 57-60.  
53 DGC, vol. IV, p. 731 
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recomanaven convocar als Braços per informar-los de les despeses excessives de la 

Visita, xifrades a l’entorn de les 23.000 lliures.54 

Tanmateix, el malestar dels diputats es convertí en enfrontament obert quan, el 21 de 

juliol de 1621 Josep Ramon, advocat fiscal de la Visita, entregava als consistorials de la 

Diputació dos impresos dedicats respectivament als oficials barcelonins de la Diputació 

del General55 i al personal encarregat de l’administració de les Galeres del General.56 Pocs 

dies després, els assessors de la Diputació signaren un vot en el que desgranaven tots 

aquells actes il·lícits comesos pels visitadors, entre els quals destacava la publicació dels 

polèmics impresos. Segons el parer dels juristes, els diputats s’havien d’oposar a la 

publicació de les obres perquè aquestes atemptaven no només contra la jurisdicció de la 

Diputació del General, sinó també contra la jurisdicció de les pròpies Corts Catalanes.57 

Sembla ser que, al llarg de tot l’estiu de 1621, es mantingué l’enfrontament entre ambdós 

consistoris, potenciat per la voluntat dels visitadors d’encausar els diputats del trienni 

vigent, fet que sobrepassava notòriament llurs competències jurisdiccionals.  

Davant de tot plegat, a inicis del mes de setembre, els diputats decidiren entregar als 

visitadors una escriptura en la qual es preveia la revocació de totes les accions fetes pels 

visitadors contràries als interessos de la Diputació –entre altres, la ja esmentada 

publicació dels impresos, l’intent d’encausar els diputats del trienni vigent i la continuació 

de la Visita més enllà dels nou mesos prefixats pel Capítol del Redreç 1/1599–.58 Tot 

constatant que les posicions seguien enrocades, a principis d’octubre els doctors de la 

Reial Audiència es reuniren per arbitrar el conflicte entre visitadors i diputats. De les 

reunions dels jurisconsults se’n derivà un vot que, a grans trets, preveia el següent: 

primerament, pel que fa als impresos promulgats pels visitadors, si bé lloaren l’objectiu 

del dedicat als oficials barcelonins de la Diputació –manant que fos observat «puis de les 

sentències nigun official podie al·legar ignorància, estant en dit libre refferides»–, 

                                                      
54 DGC, vol. IV, pp. 483-485.  
55 Capítols resultants de las sentèntias fetas per los molt illustres senyors visitadors del General de 
Cathalunya acerca dels càrrechs dels officials de la Casa de la Deputació y General de Barcelona y altres 
publicades en lo any MDCXXI, Jeroni Margarit, Barcelona, 1621. Hem emprat l’exemplar present a 
Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), Fons Antic, 07 B-58/4/8. 
56 Capitols y desliberations resultants de las sentèntias fetas per los Molt Illustres Senyors Visitadors del 
General de Cathalunya acerca dels càrrechs dels officials de la Squadra de las Galeras de Cathalunya y 
altras subjectes a la present visita: publicadas en lo any MDCXXI, Jeroni Margarit, Barcelona, 1621. Hem 
emprat l’exemplar disponible a Biblioteca de Catalunya (BC), 11-II-35. 
57 «Majorment que ab dites ordinacions y deliberacions no sols se han usurpada la jurisdicció dels senyors 
deputats, però encara de la Cort General, pus se troba ordenat y deliberat que algunes coses se serven 
perpètuament que és propri de la Cort General». Ibídem, p. 499. 
58 Ibídem, pp. 504-507.  
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ordenaren que el dedicat als oficials de les Galeres «sie hagut per no fet» atenent al fet 

que els capítols resultaven ésser ordinacions fetes pels visitadors;59 en segon lloc, es 

considerava que els agents fiscalitzadors havien actuat amb correcció durant la Visita, 

sense sobrepassar llur àmbit jurisdiccional; finalment, els doctors demanaven que tota la 

polèmica jurídica generada entre els dos consistoris al llarg de l’estiu no tingués cap tipus 

de validesa, per evitar que cap de les dues parts la pogués utilitzar a posteriori.60  

A l’hora de valorar la publicació dels impresos de 1621, Josep Capdeferro n’ha lloat 

el fet que suposaren una tasca ingent de compilació, selecció i ordenació de les normes 

dirigides als oficials de la Diputació, la qualitat del treball dut a terme pels visitadors i 

l’encert que suposà la decisió de fer imprimir les obres enlloc de confiar en la secular 

còpia manual, més cara i ineficient.61 D’altra banda, Capdeferro ha emfasitzat la voluntat 

dels visitadors d’establir un veritable «redreç encobert» de la Diputació mitjançant la 

publicació de les obres suara esmentades. Des del nostre punt de vista, aquesta darrera 

hipòtesi no només és factible, sinó que pensem que els orígens de la Visita com a comissió 

delegada dels braços reunits en Cort –a bastament explicats al primer capítol d’aquest 

estudi– la confirmen plenament. Amb llurs accions, els visitadors de 1620-1621 lluny de 

desplegar una «missió innovadora del dret»,62 dugueren fins a les darreres conseqüències 

una tradició fiscalitzadora sorgida i desenvolupada en el decurs de les Corts dels segles 

XV i XVI. Finalment, fora oportú recordar que ambdues obres aparegueren en el context 

del traspàs de Felip III i l’arribada d’un nou monarca, Felip IV, al tron hispànic. En aquest 

sentit, és molt probable que els visitadors confeccionessin els dos impresos amb l’objectiu 

de presentar als braços reunits en unes hipotètiques Corts la tasca duta a terme per la 

Visita del General des l’any 1599 o, qui sap, si fins i tot amb l’esperança que els 

suggeriments normatius fets als impresos acabessin conformant nous Capítols del Redreç. 

 

 

 

                                                      
59 Això sí, convidaven als diputats a prendre’n nota: «attès que en aquell y ha moltes cosas que parexen 
convenients, que los senyors diputats ne fassen les ordinacions que més los aparexerà convenir per lo 
benefici del General». 
60 Ibídem, pp. 513-514. Signaren el vot els doctors Josep Ferrer, Jeroni Astor, Joan Magarola, Pedro Soler, 
Francesc Bonet, el regent Joan Gallego, Miquel Sala, Francesc Mitjavila i Franquesa, Francesc Ferrús, 
Montserrat Ramon, Josep Roca i Baltasar Morell. 
61 Josep CAPDEFERRO I PLA, «El vigor de les institucions...» art. Cit., pp. 66-67. 
62 Ibídem, pp. 62-64. 
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2.3 Disputes jurisdiccionals enmig d’unes Corts inacabades, 1626-1632 

 

Avui en dia, gairebé ningú posa en dubte el paper cabdal que tingueren les Corts 

Catalanes a l’hora de generar la legislació que havia de regir el Principat durant l’època 

moderna. Malgrat que les convocatòries tendiren a espaiar-se cada vegada més, els 

coetanis eren plenament conscients que les reformes a llur sistema polític, jurídic, 

econòmic i, fins i tot, social passaven obligatòriament per la reunió dels braços amb el 

rei.63 De la mateixa manera, la monarquia no ignorava pas el fet que si volia treure 

quelcom profitós del Principat –principalment un donatiu econòmic– tot plegat havia de 

passar forçosament per la convocatòria de l’assemblea catalana. Així doncs, l’any 1626, 

cinc anys després d’haver accedit al tron, Felip IV estava disposat a viatjar a Catalunya 

per complir amb les seves obligacions com a rei dels catalans –encara no havia jurat les 

Constitucions–, així com per rebre un donatiu generós de part dels seus súbdits que li 

permetés continuar amb la seva política europea.   

La reunió no serví però, de gran cosa. Com que les Corts mai foren concloses amb 

acord, ni s’actualitzà la legislació vigent ni el rei aconseguí el donatiu que necessitava. 

De fet, ben aviat hom s’adonà que les coses no funcionarien. La convocatòria de 1626 

començà amb mal peu ja que la decisió reial de celebrar la reunió a Lleida en comptes de 

Barcelona, on tradicionalment s’havien celebrat les darreres Corts Catalanes, enfurismà 

la ciutat comtal. Tot i que ben aviat la monarquia hagué de fer marxa enrere i traslladar 

les sessions a Barcelona –un cop evidenciat que era logísticament impossible dur a terme 

la reunió a la capital de les terres de ponent–, no es pogué evitar que l’ambient fos un xic 

enrarit. Els catalans i la monarquia parlaven dos idiomes totalment diferents: mentre els 

primers començaven a tractar sobre constitucions relacionades amb temes d’importància 

cabdal com ara l’observança, els quints o la inquisició, el Comte-Duc d’Olivares 

preparava el terreny per presentar el seu pla de la Unión de Armas. I fou precisament 

degut a la distància en el que pretenien uns i altres que l’any 1626 no es clogué la 

convocatòria: ni la Monarquia estigué disposada a acceptar les demandes dels braços, ni 

els estaments volgueren fer-se càrrec d’una proposta de donatiu tal vegada exagerada, 

                                                      
63 Sobre la importància de les Corts Catalanes com a generadores de dret, vid. Ricard TORRA I PRAT, «Mites 
o realitats...», art. Cit. D’altra banda, Eva Serra ha recollit en un article imprescindible la bibliografia 
actualitzada sobre les Corts Catalanes. Eva SERRA I PUIG, «Butlletí bibliogràfic sobre les Corts Catalanes», 
Arxiu de textos catalans antics, 26, 2007, pp. 663-738. 
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presentada pel Comte-Duc com a moneda de canvi de la contribució militar catalana 

prevista a la Unión de Armas.64  

Les sessions es reprengueren sis anys més tard, l’any 1632. En aquest cas, les Corts 

estigueren marcades des d’un bon principi per l’afer del dret a cobertura dels consellers 

de Barcelona. Tot i que foren obertes el dia 18 de maig, a principis del mes de juny els 

ministres reials ja tenien clar que encara que Barcelona retirés el dissentiment general que 

havia interposat per defensar la seva posició –això és, que davant del monarca els 

consellers sempre s’havien cobert, tal i com ho feien els grandes d’Espanya– les 

constitucions que els braços estaven elaborant eren totalment inadmissibles des del punt 

de vista de la monarquia. En paraules del Comte d’Oñate, les Corts tenien el projecte 

implícit de transformar el Principat «reduciéndose casi a una República libre y 

encomendada a la Rl. protección de VM».65 John H. Elliott fins i tot apunta la possibilitat 

que més enllà del dissentiment interposat per la demanda del dret de cobertura dels 

consellers barcelonins, hi hauria hagut tota una sèrie de persones que haurien restat 

satisfetes amb la paralització de l’activitat a les Corts, ja que d’aquesta manera s’aplaçava 

la reforma de les provisions de càrrecs de la Diputació, encallada des de l’any 1626. Els 

ministres reials sospitaven que algunes persones influents de Barcelona preferien fer 

fracassar les Corts abans que acceptar introduir reformes a la Diputació. Fins i tot, alguns 

dels síndics del braç reial presents a les Corts també ho creien. En aquest sentit, Alexandre 

Calaf, síndic de Lleida, assegurava que «ja tinc escrit com les Corts van morint sense que 

persona alguna les ajudi, ans bé moltes les voldrien veure acabades per no veure redreç 

del general i moltes altres persones interessades, i així tinc per cert expiraran».66 Com 

molt bé explica John H. Elliott, l’actitud immobilista de Madrid tampoc ajudà a resoldre 

la situació i les Corts passaren a estar prorrogades indefinidament a partir de la tardor de 

1632.67 De totes maneres, malgrat que les Corts no arribaren a bon port, deixaren 

documentació escrita prou interessant que ens permet acostar-nos a la realitat institucional 

del moment i fins i tot a la pròpia Visita.68  

                                                      
64 Hem seguit bàsicament el relat dels fets contingut a John H. ELLIOTT, La revolta catalana..., op. Cit., pp. 
229-260. L’historiador anglès explica prou detalladament que la percepció que tenien els ministres reials 
de la població del Principat era totalment esbiaixada: creien que Catalunya comptava amb prop d’un milió 
d’habitants, quan realment les xifres més optimistes posen en dubte que s’arribés al mig milió. Per això la 
monarquia havia demanat un donatiu de més de 4 milions de lliures barcelonines, a pagar en 15 anys, a raó 
de 250.000 ducats castellans l’any. Per seguir aquesta polèmica, vegeu les pp. 249-255. 
65 Ibídem, pp. 288-292. La cita d’Oñate l’extraiem de la p. 292. 
66 Citat per John H. Elliott a La revolta catalana..., op. Cit., p. 296.  
67 Ibídem, p. 296-297. 
68 Recentment Josep Capdeferro n’ha destacat el valor a «Sessions plenàries versus...», art. Cit. 
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De fet, cal dir que les Corts Catalanes de 1626-1632 discutiren diversos temes 

relacionats amb la Visita del General, alguns de forma directa, altres de forma indirecta. 

Sense anar més lluny, el dia 29 de juliol de 1632 l’estament militar sol·licità que la resta 

de braços debatessin la resolució de la querella nº33 de la Visita iniciada l’any 1626. En 

aquesta, s’acusava las diputats i oïdors de comptes del General d’haver usat els diners 

provinents del dret de les galeres per realitzar pagaments extraordinaris a diversos oficials 

i, si bé en un primer moment els visitadors havien condemnat els oficials del General a 

retornar totes les quantitats indegudament rebudes, davant la insistència tant de la 

Diputació com del Consell de Cent decidiren encomanar-ne la resolució a la Cort.69 En 

aquest sentit, el braç militar proposà dues mesures: que s’enviés un manament als diputats 

i oïdors de comptes perquè en avant no tornessin a fer aquest tipus de pagaments i, en 

segon lloc, que s’escrivís als visitadors que publicaren la sentència perquè promulguessin 

el decret d’execució en un termini màxim de quinze dies.70 Tot i així, no sabem si les 

propostes fetes pels militars foren escoltades per la resta de braços, ja que no n’hem trobat 

cap més notícia. Sigui com sigui, hom pot constatar que malgrat l’existència d’una Visita 

institucionalitzada des de 1599, un cop reunides, les Corts continuaven amb la seva 

activitat fiscalitzadora envers la Generalitat.  

Tal i com havia succeït en les assemblees del segle XVI, els braços i la Diputació aviat 

s’enfrontaren per diversos motius, entre altres pels concerts que feien els successius 

consistoris de diputats i oïdors de comptes amb els deutors del General. Ja durant la Visita 

iniciada l’any 1600, es conformaren querelles contra els diputats i oïdors de comptes per 

aquest motiu i, de fet, les acusacions per aquestes pràctiques foren una constant mentre 

la Visita existí.71 Lluny d’entrar en vies de solució, el problema hauria anat a més, ja que 

en un escrit presentat per Francesc Pujol, síndic de Figueres, en representació de la 

                                                      
69 La resolució d’entregar la cognició de l’execució de la sentència a la Cort a ACA, Generalitat, Sèrie G, 
6, 1, 2, ff. 88r-89v. La querella nº33 es troba reproduïda a Summari compendiós y substancial dels 
procehiments, sentèncias y provisions de la Visita del General de Cathalunya, feta contra los deputats, 
oydors y officials del dit General que són estats en lo trienni del any 1623 fins en lo del any 1626, per a 
major effectuació y observança de aquellas, a utilitat y benefici de dit General, Jeroni Margarit, Barcelona, 
1628. Fem referència als ff. 53r-60v. Hem emprat l’exemplar conservat a BUB, Fons Antic, 07 B-62/4/20. 
70 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1058b, f. 747v. 
71 Vid. infra, Capítol 7.1.3. Així, la Visita de 1605-1606 condemnà els diputats i oïdors de comptes del 
trienni de 1602-1605 per haver permès que el diputat militar, Hug de Tamarit, rebés el sou de diputat tot i 
ésser deutor del General en motiu de l’arrendament de la bolla de Tarragona de 1581 signat pel seu 
progenitor, Francesc de Tamarit. ACA, Generalitat, Sèrie VG, 33, ff. 33r-35r. Un altre exemple fou el cas 
de la Visita de 1608-1609, en el marc de la querella nº22 s’acusava als consistorials d’haver «executat a 
uns debitors ab excessiu rigor, y disimulat ab altres per amistats o altres respectes, ab gran dany del General, 
per no ésser-se pogudes arrendar ni assegurar algunes bolles, per no trobar-se qui vulla fer fermansa, per lo 
rigor de ditas exequcions». ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34. 
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divuitena de Corts encarregada dels assumptes de la Casa de la Diputació es deia que els 

diputats i els oïdors «fan differents concerts y concedexen dilations de temps molt 

llargues a differents debitors del dit General que tenen patrimoni y hazienda bastant per 

pagar de present lo que deuen, y dits concerts o acientos fan a efecte de que dits debitors 

pugan concórrer en la extractió present de diputats y oydors». La divuitena alertava que 

fins i tot, alguns dels deutors «estan condemnats a pagar ab sentència proferida en acte de 

Visita».72 La resposta de les Corts no es feu esperar. En un escrit del braç militar al braç 

reial, se suggeria que es donessin instruccions a la divuitena de la Casa de la Diputació 

perquè aquesta manés als diputats i oïdors de comptes que no fessin concerts amb els 

deutors i que, en el cas d’haver-ne fet durant el temps que la divuitena de Corts 

encarregada de la Diputació havia residit a la Casa de la Diputació, aquests fossin 

revocats. 

De fet, durant la convocatòria de 1626-1632, la Cort maldà per aconseguir imposar 

llurs directives a la Generalitat. Mentre que els estaments tenien molt clara la constitució 

del seu poder, sembla ser que els consistorials de la Diputació no n’estaven gaire al 

corrent –o no volien estar-ne–. Seguint Víctor Ferro, la majoria era ben conscient que la 

naturalesa que unia ambdues institucions era la mateixa que la que lliga «un mandant amb 

el seu mandatari». Dit d’una altra manera: la Diputació estava subordinada a la Cort 

General perquè la primera era un ens delegat de la segona –de fet, en els seus orígens els 

diputats eren directament escollits pels braços reunits en Corts coincidint amb cadascuna 

de les convocatòries–. Tot plegat atorgava a la Cort reunida la capacitat de «reassumir 

l’exercici de les atribucions normals de la Diputació, la qual sols conservava durant la 

celebració de la Cort General aquelles que els Braços li volguessin deixar exercitar». En 

aquest sentit, la Cort podia reclamar per a si mateixa prerrogatives tals com la d’insacular 

i proveir les places vacants de la Generalitat, com de fet s’havia fet en diverses 

convocatòries anteriors. Però l’any 1632 els diputats i oïdors de comptes decidiren proveir 

les vacants dels oficis de la Generalitat sense donar-ne notícia als Braços.73 Evidentment, 

la Cort es feu ressò immediatament de l’actitud dels consistorials i reclamà als diputats 

que mentre els braços estiguessin reunits, les atribucions en matèria d’insaculacions li 

                                                      
72 AHCB, Corts, 1B.XVI-85, f. 229r. 
73 Víctor FERRO, El Dret Públic Català..., op. Cit., pp. 222-224. Sobre la polèmica de les insaculacions 
durant la Cort de 1632 també seguim a Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía..., op. Cit., pp. 133-
135. També DGC, vol. V, pp. 426 i ss. 
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pertocaven en exclusiva.74 La situació es complicà definitivament quan la monarquia 

decidí treure partit de les tensions entre Braços i diputats i entregà als primers un escrit 

on el cardenal-infant els donava «permís» per supervisar la insaculació de la Diputació 

per aquella vegada. L’escrit –no cal dir-ho– enervà els estaments i generà una polèmica 

debatuda en un seguit de memorials confeccionats pels advocats de la monarquia i dels 

braços, respectivament. En el fons, s’estaven enfrontant dues concepcions jurídiques 

sobre els orígens del poder jurisdiccional de la Generalitat: la reial, defensada 

principalment per Felip Vinyes i que interpretava que la Diputació representava el conjunt 

format pels Braços i el Rei, i la interpretació defensada pels advocats dels Braços, que 

considerava que el rei Martí l’Humà havia lliurat el control de la Generalitat als estaments 

i, des d’aquell moment, la institució només representava el regne en nom dels tres 

estaments reunits en Corts, en cap cas, el conjunt conformat per aquests darrers i el rei.75  

Finalment, els Braços aconseguiren imposar la seva postura tant als diputats com a la 

monarquia: el dia 17 de juliol s’extreien els habilitadors que havien de cobrir les vacants 

existents en les bosses de la Diputació, operació que es feu sota el control de la divuitena 

de Corts encarregada de controlar l’activitat de la Casa de la Diputació i el dia 22 

s’extreien els nous diputats i oïdors de comptes.76 Aquest fet, però, no evità que el dia 24 

del mateix mes els Braços haguessin d’enviar una nova ambaixada als diputats, en la qual 

se’ls reclamava el retorn del pagament de més de 680 lliures barcelonines que els 

consistorials s’havien repartit en motiu de la cerimònia d’insaculació que no havien fet!77 

                                                      
74 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1085b, ff. 541r i 544r-544v. Els Braços deliberaren la qüestió els dies 4 i 5 
de juny de 1632 i comunicaren la seva resolució als diputats el dia 8 del mateix mes. La transcrivim a 
continuació: «Com en virtut de capítols de Cort, ús y styl, inconcussament observats, celebrant-se la Cort 
General, no estiga en facultat vostra procehir a provisions algunes de officis, axí de la present ciutat, com fora 
d’ella, ni a inseculacions de deputats ni oÿdors, ans ipso iure sia devolut a dita Cort General, la qual, havent entès 
que, no obstant lo sobredit, haurien procehit a la provisió de alguns officis y intentaríeu de voler fer la inseculació 
pròxima, al que és just se provehesca de remey opportú. Per tant, ab tenor de las presents, vos diem y manam, 
sots pena de privació de vostres salaris y altres, a dita Cort ben vistas que, per ara y fins altra cosa sia provehida 
per dita Cort General, per via directa ni indirecta, no procehiau a fer insiculació ni provisió alguna de officis del 
General, com és de assessor, advocat fiscal y altres, tant dels de la present ciutat com fora de aquella y, en cas 
que durant la celebració de las presents Corts, hajau procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que 
no crehem, per ser estada feta dita provisió axí intempestivament, com contra capítols de Cort, ús y styl 
inconcussament observat, dites provisions casseu y annul·leu e revoqueu y altrament totes y sengles coses en 
orde del demuntdit per vos, durant dita Cort fetas, torneu en son prístino estat y de la manera que estaven ans de 
la celebració de la present Cort General, ni de béns de la Generalitat en rahó de conferèncias o juntas de advocats 
per dita causa gasteu pecúnies algunes, com aqueixa sia la voluntat de dita Cort abdicant-vos acerca de dites 
coses tot poder de fer lo contrari». DGC, vol. V, pp. 426-427. Josep Capdeferro ha destacat la voluntat 
emancipadora de la Diputació del General respecte la Cort: Cfr. Josep CAPDEFERRO I PLA, «Attès los dits 
diputats...», art. Cit.; «Sessions plenàries versus...», art. Cit., pp. 312-313. 
75 Antoni SIMON I TARRÉS, Els orígens ideològics..., op. Cit., pp. 137-140. 
76 DGC, vol. V, pp. 433-435. 
77 La cerimònia havia estat tutelada per la divuitena de Corts encarregada de la Casa de la Diputació. Tot i 
així, sembla ser que els diputats i oïdors de comptes haurien acordat repartir diners entre els oficials de la 
Diputació del General en motiu d’aquesta talment com si l’haguessin comandat ells mateixos. Aquesta 
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Com ja havia passat durant el trienni de 1620-1623, el procés d’habilitació i insaculació 

tornava a estar al centre de la tempesta política.78 Les competències adquirides pels 

diputats a partir de la Cort de 1599 en aquesta matèria convertiren tot el procés en un 

«botí» massa preciós perquè hom hi renunciés de bones a primeres. Més enllà dels guanys 

econòmics concrets –tant els membres de la Diputació com els habilitadors rebien diners 

per aquestes tasques– el procés dotava als uns i als altres d’una notable influència política 

ben llaminera. Molt probablement fou aquesta voluntat d’exercir influència política la 

que en darrer terme originà tant les tensions entre visitadors i diputats l’any 1623 com les 

tensions de l’estiu de 1632 entre les Corts i la Diputació, malgrat les diferències evidents 

entre ambdós casos. 

Solucionat aquest afer, la Cort i el poder reial tornaren a topar poc temps després, 

aquest cop per la provisió de càrrecs de la Visita del General. El canvi de consistorials a 

la Diputació –realitzat l’1 d’agost de 1632– havia calmat les relacions entre aquesta 

institució i els Braços reunits en Corts, sobretot perquè els nous membres de la Generalitat 

mostraren una actitud molt més conciliadora que els seus predecessors. Aquest canvi en 

les relacions implicà que els Braços seguissin de molt més a prop els moviments dels 

diputats i, en certa mesura, fins i tot que els dirigissin. En aquest sentit, el dia 2 d’Agost 

la Cort convidava als diputats a realitzar la cerimònia d’extracció dels visitadors, la qual 

se celebrà aquell mateix dia; dues setmanes després –el 16 d’agost– els visitadors juraven 

i prenien possessió dels seus càrrecs.79  

Com veurem més endavant, un cop els visitadors havien jurat el seu càrrec dedicaven 

els seus esforços a organitzar el procés de fiscalització.80 Un dels moments més 

importants d’aquest procés s’esdevenia quan els nou consistorials escollien els càrrecs 

que els havien d’ajudar a desenvolupar les tasques de la Visita. Normalment aquest procés 

es feia de mutu acord («a més veus») entre tots els consistorials, tot i que es podien assajar 

altres mètodes, sempre que tots els visitadors així ho acordessin. Malgrat la flexibilitat 

del sistema, el consistori de visitadors que havia jurat el dia 16 d’agost no aconseguí 

                                                      
actitud molestà notablement els Braços tal i com es desprèn de l’ambaixada recollida a DGC, vol. V, p. 
435. 
78 Sobre aquesta qüestió vegeu Josep CAPDEFERRO I PLA, Ciència i experiència..., op. Cit., pp. 168 i ss.  
79 AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 315v. També a DGC, vol. V, pp. 440-441. Foren extrets visitadors les 
persones següents: pel Braç Eclesiàstic, Pere Joan Desgüell –Abat de Sant Pere de Roda i “elet” d’Arles–, 
Pere Joan Damians –canonge de Vic– i Tomàs Antic Oliveres –canonge de Vic–; pel Braç Militar Joan 
Tarragó –Donzell de Barcelona–, Pere Joan de Vilaseca –Donzell de Guissona– i Onofre de Pons –Donzell 
de la vegueria de Balaguer–; pel Braç Reial Rafel Montaner –burgès de Cervera–, Llorenç Font –mercader 
de Girona– i Josep de Vilaplana –ciutadà honrat de Lleida–. Quan al jurament dels visitadors, DGC, vol. 
V, pp. 442-443. 
80 Vid. infra, Capítol 6. 
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arribar a un acord. Per aquest motiu, Pere Joan Desgüell –abat de Sant Pere de Rodes i 

visitador pel braç eclesiàstic– s’havia dirigit a la Cort per manifestar el seu 

descontentament respecte el procés d’elecció dels oficis de la Visita. D’una banda, 

Desgüell considerava que s’havia elegit un nombre massa elevat de càrrecs i que d’això 

se n’havia de derivar, per força, un dispendi de l’erari del General; d’altra banda, l’abat 

de Sant Pere de Rodes considerava que estant la Cort General reunida, qui havia 

d’encarregar-se de la Visita era la pròpia Cort, tal i com es desprenia dels processos de 

Cort anteriors que havien coincidit amb visites.81 

L’acció de Desgüell motivà una resposta contundent per part dels seus companys de 

consistori, que el dia 23 d’agost enviaren una ambaixada als Braços amb la voluntat de 

desmentir-ne les acusacions. La versió de la resta de consistorials de la Visita contrasta 

notablement amb la donada per Desgüell: segons aquests, el conflicte s’hauria originat a 

l’hora de triar els càrrecs de la Visita. De mutu acord, els visitadors haurien decidit 

escollir els oficis de la Visita seguint el mateix procediment emprat per llurs predecessors, 

això és, que cadascú posés en un paper els candidats que considerés més aptes i que els 

més votats fossin finalment els escollits. En aquest moment, Desgüell hauria copsat que 

els seus candidats i els de la resta de visitadors no coincidien. Segons els seus companys, 

l’abat:  

 
«havia declarat son ánimo dels officis que volia per no concórrer ab sa voluntat los 
demés visitadors, fent-li contradictió y obstacle a la electió que sa mercè havia feta de 
dits officis, dehent que no podia aconseguir lo que havia menester per sos intents, que 
són estats ben coneguts no nàxer del bon zel del benefici de la cosa pública axí per lo 
que està deduhit eo per ser públich y notori haver-se governat dit Abat en dita 
declaratió de son ánimo per particulars comoditats e interessos de altres persones».  
 
 

De fet, hauria estat després de l’elecció que Desgüell hauria acusat als seus companys 

d’escollir massa oficials. Tanmateix, a ulls dels visitadors aquesta era una acusació poc 

fonamentada, sobretot «si se ha de crèurer la veu del poble que està publicant tantas 

culpas, desordas y excessos dels que han de ésser visitats» situació que fins i tot podia 

comportar que el nombre total d’oficials necessaris per dur a terme la fiscalització 

augmentés. En definitiva, per la resta de consistorials, Pere Joan Desgüell s’havia queixat 

a la Cort «sols per a vindicar pròpias passions e interessos, y no ha de servir sinó per a 

                                                      
81 AHCB, Corts, 1B.XVI-84, ff. 336v-337v. «Y si VS mana regonèxer los processos de las Corts se trobarà 
que las visitas se son fetas en temps de convocatió de Corts per la Cort juntada».  
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posar impediment e obstacle en que no·s fassa justítia en esta Visita y dexen de restar 

punits y castigats los desordes y excessos comesos per los officials del General».82 

Les explicacions d’uns i altres captaren l’interès dels Braços, que el mateix dia 

deliberaven que es trametés una ambaixada als visitadors. Els estaments volien que 

presentessin un document que mostrés tant l’estat de la Visita, com dels oficials que els 

consistorials havien escollit, amb l’objectiu d’ésser estudiats; mentrestant, es prohibia que 

els visitadors rebessin diners.83 La resposta dels consistorials –sense l’abat Desgüell– fou 

presentada davant els estaments el dia 26 d’agost de 1632. Segons l’escrit, que recollia 

tots els actes duts a terme pel consistori de la Visita fins aquell moment, el dia 17 s’hauria 

pactat que l’elecció dels oficis seguís el mateix sistema que l’emprat per la Visita iniciada 

l’agost de l’any 1629. En aquest sentit, el dia 18 s’encarregà a dos visitadors, Joan Tarragó 

i Llorenç Font, que elaboressin una llista de noms proposables pels oficis. El dia 19 

d’agost es presentà la llista a tots els consistorials i els visitadors deliberaren que cadascú 

digués qui li semblava més oportú per cada càrrec; segons l’escrit, fou en aquest moment 

quan l’abat Desgüell presentà a la resta de consistorials un memorial que contenia el 

mètode utilitzat per proveir els càrrecs de la Visita iniciada l’any 1614 –en la qual 

Desgüell participà també com a visitador–. Davant el gir de la situació, hom decidí 

posposar la decisió sobre la provisió dels oficis. El dia 20 d’agost, en veure que l’abat de 

Sant Pere de Rodes no volia participar del pacte contret per la resta dels consistorials, li 

proposaren per escrit que triés una part dels oficials a llur arbitri. Tanmateix, el següent 

jorn Desgüell es presentà davant del consistori i féu nominació de tots els oficials per, 

acte seguit, marxar i no tornar-hi a aparèixer, obviant totes les crides que li dirigiren la 

resta dels seus companys. Veient la situació a la qual s’havia arribat, aquests darrers 

optaren per fer també ells nominació dels oficis. A més a més, l’escrit presentat a la Cort 

exposava amb claredat que els visitadors tenien pensat gastar no més de 8.000 lliures en 

la Visita i, fins i tot, remarcaven que el nombre total d’oficials era el mateix que el de la 

inspecció anterior.84 

Arribats a aquest punt, la situació es complicà. Tal i com havia succeït anteriorment 

amb el debat entre la Cort i la Diputació del General referent a les insaculacions d’aquesta 

darrera, la monarquia intentà amonestar els Braços per haver volgut controlar l’actuació 

                                                      
82 AHCB, Corts, 1B.XVI-84, ff. 334r-334v. 
83 AHCB, Corts, 1B.XVI-84, ff. 338r-339v. 
84 AHCB, Corts, 1B.XVI-84, ff. 343v-345r. La Visita de 1632-1633 acabà gastant a l’entorn de les 14.000 
lliures barcelonines. Vid. infra, taula 9.17. 
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de la Visita. A través de la documentació conservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 

hem pogut resseguir el debat que generà entre els ministres reials la intervenció dels 

Braços en els afers de la Visita. Segons una consulta del Consell d’Aragó datada a 29 

d’agost de 1632,85 el secretari reial Juan Lorenzo Villanueva havia posat el crit al cel quan 

s’assabentà que «los Braços, agora de nuevo, continuando la pretensión que solos sin 

decreto del Rey pueden disponer libremente de todo lo que toca aministración del 

General, han mandado a los visitadores […] no procedan en la Visita, y han mandado a 

los deputados presentes y officiales del General no les obedescan». Villanueva creia que 

els estaments havien utilitzat la polèmica suscitada entorn les provisions de càrrecs de la 

Visita per significar-se novament davant del poder reial. El secretari creia que «estos 

procedimientos son de mal exemplo» i, en definitiva, calia «reprimir estas actiones». El 

llenguatge emprat per Villanueva demostra fins a quin punt la situació entre estaments i 

monarquia era tensa. La Junta de Cortes estudià el cas i en un escrit dirigit al Cardenal 

Infant exposava les «razones que concurren para que se haga demostración contra los 3 

brazos de las presentes Cortes por haver hecho solos, sin licencia de Vuestra Alteza 

(cabeza dellas), mandatos a los Visitadores de la Diputación, impidiendo su exercicio». 

Encara més: considerava que «parece de conformidad» que els Braços havien «delinquido 

en esto», ja que, segons els ministres reials, havien usurpat una jurisdicció «que no les 

toca» sense la llicència del monarca i reblava assegurant que «son los particulares que 

votaron en esto dignos de castigo». 

La Junta aconsellava al Cardenal-Infant procedir de la forma següent: 1- En primer 

lloc, li proposaven que enviés un manament a cadascun dels tres Braços ordenant-los que 

revoquessin les gestions fetes en aquest afer per ésser nul·les i contra les disposicions dels 

capítols de les constitucions. 2- En el cas que «desso se originase replicar», la monarquia 

s’hauria de plantejar com imposar el seu parer, ja fos per via de regalia, ja fos per via del 

judicium in curia datum.86 Tanmateix, tot sembla indicar que no calgué arribar a tals 

extrems. Encara que el dia 1 de setembre els Braços reberen una cèdula de part de Ferran 

d’Àustria en la qual se’ls instava a revocar i anul·lar «ditas deliberations ab tot lo d·elles 

seguit, de manera que no puguen ésser tretas a conseqüència»,87 la sang no arribà al riu. 

Molt probablement l’assumpte s’esllanguí com ho feren les Corts. La documentació així 

                                                      
85 ACA, Consell d’Aragó, lligall 282, doc. nº29, (29-VIII-1632). 
86 Ibídem. La figura del iuditium in curia datum, permetia als monarques exercir com a jutges suprems en 
el marc de la Cort General. Cfr. Josep Maria PONS GURI, Recull d’estudis d’història jurídica catalana, vol. 
IV, Fundació Noguera, Barcelona, 2006, pp. 13-15. 
87 ÍbÍdem i també a AHCB, Corts, 1B.XVI-84, ff. 349v-350r. 
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ens ho indica: l’última notícia relacionada amb aquest afer data a 30 de setembre de 1632. 

Aquest dia Pere Joan Desgüell presentà una suplicació davant la Cort en la qual s’instava 

els Braços a actuar contra els seus companys visitadors perquè haurien rebut diners per 

començar la Visita, situació que obviava les indicacions donades el dia 23 d’agost pels 

Braços. Així doncs, malgrat tot, la Visita de 1632-1633 tirava endavant.88  

Resumint, la Visita del General de Catalunya estigué present en els debats de les Corts 

Catalanes de 1626-1632 i ho feu tant de manera implícita com explícita. El paper creixent 

de la institució durant les primeres dècades del segle XVII s’evidencià aquesta vegada a 

partir del fet que Corts, Diputació i Monarquia consideraren la institució fiscalitzadora 

com un interlocutor perfectament assentat dins del sistema políticoinstitucional català. 

Semblantment, el debat sorgit de resultes de l’enfrontament entre l’abat Desgüell i la resta 

de visitadors, traslladà l’actualitat de la Visita altra vegada a l’interior de la Cort General, 

tal i com havia succeït durant el segles XV i XVI. Finalment, no cal perdre de vista, 

emperò, que la legislació tocant a la Visita no es modificà durant les Corts de 1626-1632. 

La finalització de la reunió sense acord entre monarquia i Braços, condemnà la institució 

fiscalitzadora a regir-se amb el mateix ordenament jurídic fins l’any 1702. 

 

2.4 La presa de consciència. Entre el cerimonial i el Summari compendiós de 1628 

  

El procés d’assentament institucional de la Visita del General de Catalunya durant la 

primera meitat del segle XVII fou, com hem vist, progressiu. La majoria d’evidències que 

en tenim estan relacionades bé amb les tensions derivades de les topades amb les altres 

institucions del panorama polític català de l’època, bé amb l’edició de publicacions 

firmades pels visitadors. Més enllà d’aquests elements, el paper cada vegada més 

important de la Visita també el podem copsar en almenys tres situacions: en primer lloc, 

a partir de la participació de l’ens fiscalitzador en la vida pública del Principat. En aquest 

sentit, la Visita tendí a participar en aquells actes que reunien públicament les altres 

institucions, molt especialment durant les celebracions de les Justes organitzades per la 

Confraria de Sant Jordi, la festivitat de Sant Jordi organitzada per la Diputació o, 

                                                      
88 AHCB, Corts, 1B.XVI-84, ff. 370r-370v. Aquesta visita sentencià un total de cent seixanta-dues 
querelles, setanta-vuit de les quals acabaren amb condemna, setanta-nou amb absolució i cinc foren 
traslladades al consistori dels diputats i oïdors de comptes perquè fossin estudiades de nou. ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 8, 1, 2.  
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senzillament en motiu de la vinguda d’algun personatge rellevant.89 Segonament, cal 

destacar la importància d’un cerimonial cada vegada més elaborat. Les cerimònies 

dedicades a l’extracció dels visitadors, el seu jurament, però també en el moment de 

publicar les querelles i, sobretot, les sentències de les visites, ens demostren com n’eren 

de transcendentals aquestes operacions per les institucions d’època moderna de cara a 

oferir una imatge pública poderosa i alhora solemne.90 Finalment, un darrer element que 

ens demostra l’assentament i enfortiment de la Visita del General de Catalunya durant els 

primers quaranta anys de la centúria de foc i de plom és la publicació de dues obres 

dedicades a l’obra de govern de la Visita de 1626-1627 i el funcionament intern de la 

institució durant la fiscalització de 1635-1636. En el decurs de les pàgines següents, ens 

ocuparem d’analitzar el cerimonial de la Visita per passar a analitzar, posteriorment, els 

impresos dedicats a la institució fiscalitzadora. 

 

2.4.1 El cerimonial: l’extracció dels visitadors, el  jurament i la publicació de les 

sentències 

 

L’extracció dels Visitadors era celebrada normalment cada 2 d’Agost –sempre i quan 

aquest no s’escaigués en festiu–, coincidint amb l’inici d’un nou trienni a la Diputació i 

solia tenir lloc al Pati dels Tarongers. La millor font documental per resseguir-la són els 

Dietaris de la Generalitat de Catalunya. El procés, se solia iniciar el dia anterior a 

l’extracció, quan els diputats realitzaven una crida bo i convocant una Junta de Braços 

pel següent jorn, ja que els representants dels estaments havien de participar en l’acte.91 

Així, el dia 2 d’agost, diputats i Junta de Braços es reunien a la Casa de la Diputació per 

realitzar la cerimònia d’extracció. Normalment, els Braços estaven compostos en forma 

de novena –això és, tres membres de cada Braç– que tal vegada també servien de 

                                                      
89 A tall d’exemple, els visitadors que iniciaren llur tasca l’agost de 1635, acudiren a dues justes 
organitzades per la Confraria de Sant Jordi: la del «desafiu» i la diada de «Sant Sebastià». ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 6, 4, ff.150 i 170r-172r. Els visitadors també participaren en les celebracions públiques fetes pel 
Consell barceloní i la Diputació en motiu de la vinguda del Duc de Mòdena. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 
5, ff. 28r-31r. 
90 Per resseguir la importància dels cerimonials, vegeu, per exemple, Maria Antonietta VISCEGLIA, La città 
rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Viella, Roma, 2002. Pel que fa a un enfocament més 
centrat en el cas català, Ignasi FERNÁNDEZ TERRICABRAS, “El virrey en la procesión. Poder del Rey y poder 
de la tierra en el ceremonial de Cataluña (1601-1608)”, a El mundo de los virreyes en las Monarquías de 
España y Portugal, Iberoamericana, Madrid, 2012, pp. 443-465.      
91 «En aquest die, se feu crida de Brassos per a dilluns a tres de agost, per ser lo die de demà diumenge, per 
fer extracció de visitadors del General, com en registre». Hem utilitzat precisament aquest trienni per 
il·lustrar la casuística en cas que el dia 2 d’agost escaigués en festiu. DGC, vol. IV, p. 425.  
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testimonis.92 Un cop disposats els assistents, es passava a realitzar l’extracció dels 

visitadors, que, tal i com passava en la dels càrrecs de la Diputació, s’encarregava a un 

xiquet.93 S’extreien, per escrupolós ordre, primer els tres visitadors eclesiàstics, 

seguidament els tres visitadors militars i, en darrer terme, els tres visitadors reials. 

Finalment, un cop elegits els visitadors, s’encarregava als porters del General que anessin 

a comunicar la bona nova als escollits, en el cas de trobar-se dins la ciutat de Barcelona, 

de paraula; en el cas de trobar-se fora, a través d’un correu.94 

L’altra gran cerimònia de la Visita, el jurament dels visitadors, es feia poc després de 

llur extracció, concretament, uns quinze dies després, tal i com preveia el Capítol 1 del 

Redreç del 1599. En aquest cas, i a diferència del moment de l’extracció, tenim més d’una 

font per fer-nos una idea força aproximada de com funcionava tot plegat, ja que les trobem 

explicades almenys en tres llocs diferents: els Dietaris de la Generalitat de Catalunya, 

els Dietaris de la Visita i, finalment, de manera parcial, en el Llibre del Cerimonial de la 

Diputació.95 Seguint precisament aquestes fonts, podem copsar quins poders intervenien 

en el Jurament dels visitadors: bàsicament la Diputació –a través dels diputats, oïdors de 

comptes i altres oficials–, el poder eclesiàstic –a través del Vicari General–, el poder reial 

–a través del Veguer– i, molt probablement, els Braços, a partir dels testimonis presents 

en l’acte. Tot plegat, era regit per un protocol estricte que es mantingué inamovible al 

llarg del temps, malgrat no estar exempt de les tensions típiques entre els estaments a 

l’hora de determinar l’ordre dels seients.96  

Anem doncs, a veure com s’organitzava l’acte a partir del cas concret de la cerimònia 

realitzada el dia 16 d’Agost de 1686.97 Normalment, en primer terme, els visitadors 

acudien a la Casa de la Diputació, a mig matí, entrant per la zona coneguda com a 

«Consistori Vell», on els rebien els assessors i l’advocat fiscal del General.98 Mentrestant, 

                                                      
92 «En aquest die se tingué junta de Brassos per fer extracció de visitadors com és acostumat, la qual, en 
pressència de dits Brassos y de nou testimonis per sas senyories anomenats dels tres estaments, fonch feta  
dita extracció en la forma que disposan los capítols de Cort» DGC, vol. IV, p. 425. Normalment, la 
descripció també inclou les persones que exerciren de testimonis. 
93 «E axí, en pressència d’ells, fonch feta dita extracció en la forma acostumada per un minyó, de la manera 
que·s sol fer la extracció de deputats y oÿdors». DGC, vol. IV, p. 425. 
94 «Als quals manaren avisar per los porters de la present casa, çò és, als de dins d’esta ciutat, y als de fora 
feren lletres, anant aquelles per propis». DGC, vol. IV, p. 425. 
95 ACA, Generalitat, Sèrie G, 71, 1, f. 59v. 
96 Aquest fet es donà, sobretot, a partir de la segona meitat del segle XVII. 
97 Hem triat aquesta data a l’atzar entre totes aquelles notícies presents als Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya que ens proporcionen una descripció detallada dels fets. Altres anys on podem trobar una 
descripció acurada dels fets són 1644, 1650, 1659, 1677, 1680 o 1683. De fet, utilitzarem en algun moment 
notícies d’aquests altres triennis per complementar el de 1686. 
98 «En aquest die entre las nou y las deu de la matinada són vinguts en la present casa de la Deputació los 
molt il·lustres senyors visitadors novament extrets als dos del corrent per la visita dels senyors deputats y 
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els diputats es preparaven per rebre’ls a l’anomenada «Sala dels Reis», que prèviament 

havia estat abillada per a l’ocasió.99 Seguidament, els diputats sortien a rebre els 

visitadors, que havien estat conduïts a la Sala dels Reis pels altres oficials de la Diputació 

i, abans de seure per començar la cerimònia, ambdós consistoris departien una estona.100 

Com diuen les fonts, un cop fetes les cortesies de rigor, els presents a la cerimònia es 

disposaven ordenadament. Seguint el Llibre del Cerimonial, els visitadors i els diputats 

havien de seure tal i com s’asseien quan hi havia Juntes de Braços, això és, en tres fileres, 

havent-hi en cada filera només els membres del mateix estament i per l’ordre següent: 

primer els eclesiàstics, seguits dels militars i, finalment, els membres del Braç reial. La 

disposició de l’espai venia determinada per la tauleta situada al centre de la sala, 

anomenada juratori. Darrera del juratori se situaven els diputats i oïdors, i darrera 

d’aquests, els altres oficials de la Diputació. Presidia l’acte el diputat eclesiàstic, en tant 

que president de la Diputació. A la dreta d’aquest se situaven el veguer i el vicari general 

i, posteriorment a aquests dos, els visitadors, d’espatlles cap a la paret que donava al 

Carrer de Sant Honorat.101 Un cop disposats els participants, l’escrivà major del General 

es disposava a fer la lectura del Capítol 1 del Redreç de 1599 i, poc després, els visitadors, 

un per un, juraven llur càrrec: els eclesiàstics amb la mà al pit, els militars i reials posant 

la mà en el juratori. A la figura nº2.1 hem recreat a grans trets la disposició dels assistents 

a la cerimònia. Cal dir, però, que es fa difícil precisar amb exactitud la posició dels 

visitadors, ja que a les fonts no queda clara la seva orientació respecte els diputats. 

Finalment, els visitadors escoltaven la sentència d’excomunicació que els era llegida pel 

Vicari General.102 A continuació, i dins de la mateixa cerimònia del jurament, es passava 

                                                      
oÿdors de comptes del trienni proppassat de 1683 y demés officials, conforma disposa lo capítol 1 del nou 
redrés de las Corts del any 1599. Y essent arribats y estant junts en lo aposiento a hont fan la residènsia los 
magnífics assessors y advocat fiscal del General ordinaris de la present  casa de la Deputació». DGC, vol. 
VIII, p. 828. 
99 «Fas nota que la primera cosa que se ha de fer, que·s posen en la Sala dels Reys los Banchs vanovats a 
forma de brasos, en una tauleta petita davant dels diputats». ACA, Generalitat, Sèrie G, 71, 1, f. 59v. 
100 «...los molt il·lustres senyors deputats, [...] y oÿdors, eixint de llur consistori són vinguts a la sala dels 
Reys de la present casa de la Deputació a hont se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors per al 
effecte sobredit, los quals arribats en la presència de ses senyories y fetas las degudas cortesias...». DGC, 
vol. VIII, p. 828. 
101 «...y los diputats agen de çeure a forma de braços tots arenglats sens estar entremesclats, y los vesitadors 
axi matex, tres eclesiàstics, tres melitars, tres reals. Y lo veguer te destar al costat del diputat eclesiastich y 
lo vicari general al costat del veguer y lo vesitador eclesiàstic major dells tres eclesiàstichs». ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 71, 1, f. 59v. També a DGC, vol. IV, p. 828. 
102 «Lo escrivà major del General ab alta e intel·ligible veu llegí lo capítol 1 del nou redrés, lo qual llegit, 
los  dits senyors visitadors han prestat lo acostumat jurament y sagrament y homenatge en mà y poder de 
sa excel·lència, ço és, los eclesiàstics posant-se la mà en los pits y los militars y reals alsant-se per son ordre 
y posant-se la mà en lo juratori, devant de sa senyoria. Y després de prestat dit jurament, lo molt reverend 
official y vicari general los publicà la sentència de excomunicació, estant los dits senyors visitadors 
enpeus». DGC, vol. IV, p. 828. Val a dir que el Llibre del Cerimonial difereix lleugerament del testimoni 
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a fer l’extracció dels visitadors encarregats de la instrucció dels processos. El procediment 

consistia en introduir en un recipient de plata, els noms dels tres visitadors de cada Braç 

–primer els eclesiàstics, després els militars i, finalment, els reials– i un minyó n’extreia 

un a l’atzar que passava a ésser visitador-instructor pel seu Braç.103 Fet això, la cerimònia 

es donava per acabada: ambdós consistoris s’acomiadaven i els visitadors feien cap a llur 

lloc de residència, on passaven a atendre els primers assumptes de la visita. 

 

         FIGURA Nº2.1. INTERPRETACIÓ DE LA CERIMÒNIA DEL JURAMENT 

 
1- Juratori, 2- Diputat Eclesiàstic, 3- Oïdor Eclesiàstic, 4- Diputat Militar, 5- Oïdor Militar, 6-
Diputat Reial, 7- Oïdor Reial, 8- Oficials del General, 9- Veguer, 10- Vicari General, 11- 
Visitadors Eclesiàstics, 12- Visitadors Militars, 13- Visitadors Reials, 14- Testimonis. 

 

Un dels moments culminants durant els nou mesos que durava el procés de la Visita 

s’esqueia quan els visitadors publicaven les sentències dels processos que havien jutjat. 

                                                      
dels Dietaris quan afirma que els visitadors també havien de prestar sagrament i homenatge al Veguer. 
ACA, Generalitat, Sèrie G, 71, 1, f. 59v.  
103 «E poc aprés fonc procehit a extractio dels tres jutges dels processos en dit consistori, ço es posant los 
tres noms dels visitadors eclesiàstics en tres rodolins ab lo bassí de plata, [com] se fa la extractió de deputats. 
Fonc extret per un minyó lo nom de fra Pere Joan Desgüell [...] E axí mateix aprés fonc posats los noms 
dels tres señors militars [...] E axí mateix foren posats los noms dels tres reals en dita bassina...». ACA, 
Generalitat, Sèrie VG, 50. Document sense foliar, porta per títol “Dissabte, a 16 d’Agost 1614”. 
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La importància de la diada ens l’indiquen tant l’expectació que generava, com el fet que 

el consistori es traslladava des del seu centre d’operacions convencional a la Sala dels 

Reis de la Casa de la Diputació.104 

Tot plegat s’iniciava quan els visitadors, acompanyats dels oficials de la Visita es 

preparaven per partir del consistori a l’entorn de les deu del matí. Un cop preparats, 

visitadors i oficials sortien de les seves dependències en forma de processó, això és, els 

nou visitadors al capdavant –dividits en tres files de tres visitadors cadascuna, alternant-

se un eclesiàstic, un militar i un reial– seguits de l’assessor, l’advocat fiscal i el procurador 

fiscal, l’escrivà major i els seus ajudants, els portalers i, finalment, els porters reials.105 

Arribats a la Sala dels Reis, que prèviament havia estat preparada per a l’ocasió, els 

visitadors s’asseien en uns bancs situats al voltant d’un bufet «ab son tapet, cobrimesa, 

tinter y campaneta de plata». Al centre de la bancada se situaven els visitadors 

eclesiàstics, mentre que els militars i els reials se situaven uns al costat dret dels 

eclesiàstics i els altres al costat esquerra. L’assessor, l’escrivà major i els seus ajudants se 

situaven al costat dels visitadors militars, mentre que l’advocat fiscal i el procurador fiscal 

s’asseien a l’esquerra dels visitadors reials. Finalment, els porters i els portalers quedaven 

dempeus106. Un cop situats i en presència dels testimonis que assistien a l’acte, l’escrivà 

major de la Visita s’aixecava i «ab alta e intelligible veu» llegia les sentències, que 

                                                      
104 En trobem un exemple a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 180v-182r. Extraurem la informació 
d’aquest cas en concret. 
105 «En aquest dia, los senyors visitadors del General de Catalunya [...] acompanyats dels assessor, advocat 
fiscal, scrivà major, procurador fiscal, ajudants de scrivà major, portalers y porters de la present visita, cerca 
de les deu hores abans del mig dia, des de la instàntia del consistori de dita visita [...] anant dits senyors 
visitadors en esta forma, çò és, a la primera filera devant lo senyor ardiacha y canonge Pere Pau Rabassa, 
president de dit consistori en lo mig, lo senyor Joan de Melgar, del stament militar a mà dreta, y lo senyor 
doctor en arts y medicina Hieronym Roig a mà squerra; en la segona filera lo senyor degà y canonge don 
Galceran de Rossell y Gassol a mà dreta, lo senyor Pere Axada del stament real a mà squerra; en la tercera 
filera lo senyor canonge Joseph Hieronym Besora a mà dreta y lo senyor doctor en drets Joan Martí Rull a 
mà squerra e, després de dits senyors visitadors, seguien ab altra filera lo doctor Aleix Tristany, assessor, 
en lo mig, lo doctor Narcís Peralta, advocat fiscal, a mà dreta, y lo doctor en arts y medicina Ramon Roig 
a mà squerra, e, immediatament ab altra filera seguien Francesch Pastor, notari de Barcelona, scrivà major 
de dita visita en mig, y los tres ajudants de scrivà major a son costa y tras de dits scrivà major y ajudants 
seguien los sis portalers y, finalment, los tres porters reals, se conferiren en la Sala dels Reys de dita casa». 
En aquesta cerimònia faltaren dos dels visitadors: l’un –Pere Monell i de Solanell– havia mort mesos enrere; 
l’altre –Joan Soler– es trobava indispost. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 180r-182v.   
106 «Se conferiren en la Sala dels Reys de dita casa, ahont estava posat un bufet ab son tapet, cobrimesa, 
tinter y campaneta de plata, y al entorn de dit bufet banchs vanovats, y se assentaren en esta forma: so és, 
dit senyor ardiacha Rabassa, president, al enfront enmig del dit bufet, a la mà dreta dit senyor degà Rossell 
y a la mà squerra dit senyor canonge Besora. Y a la mà dreta al costat del senyor degà estava lo senyor Joan 
de Melgar, y al seu costat lo dit senyor Axada, y a la mà squerra al costat de dit senyor canonge Besora 
estava dit senyor doctor Roig y al seu costat dit senyor doctor Rull, e, després de dits senyors visitadors, 
estaven assentats so és a la part dreta al costat de dit senyor Axada dit Magnífich assessor, y al seu costat 
dit scrivà major y després los tres ajudants, e, a la part squerra al costat de dit senyor doctor Rull estava dit 
magnífich advocat fiscal y al seu costat lo Procurador fiscal, los portalers, emperò y porters estigueren 
depeus y descubert lo cap». Ibídem. 
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d’aquesta manera passaven a ésser públiques.107 Finalitzada la lectura, els consistorials i 

els oficials de la Visita tornaven al seu consistori seguint el mateix ordre que havien 

utilitzat durant l’anada. 

 

2.4.2  La voluntat d’establir uns estàndards procedimentals. Del Summari compendiós 

de 1628 al Directori de la Visita 1636 

 

El dia 16 d’agost de 1626 jurava un nou consistori de la Visita.108 Liderat per Pau 

Claris,109 aquest es caracteritzà per consolidar encara més la posició de la Visita del 

General dins del marc institucional català de la primera meitat del segle XVII. Lluny de 

buscar la reafirmació de la institució a través de la contraposició o senzillament, la 

confrontació oberta bé amb la Diputació, bé amb les altres institucions del Principat, els 

consistorials liderats pel canonge d’Urgell i futur president de la Generalitat de Catalunya 

optaren per una solució novadora: la publicació impresa de les seves accions al capdavant 

de la Visita del General. En una deliberació datada a dia 22 de febrer de 1628, els 

visitadors ordenaven l’estampació del sumari de la inspecció iniciada l’any 1626.110 

El Summari consta d’un total de 136 pàgines dividides en un total de dotze rúbriques 

o capítols que ordenen la informació per àmbits temàtics. Els resumim a continuació: 

1- La primera rúbrica estava dedicada als preparatoris de la Visita. A grans trets, 

aquí es desenvolupava una nova proposta de visites foranes ideat per l’equip de 

Pau Claris, que tenia com a objectiu principal la reducció de les despeses de la 

institució: amb el nou sistema, que prescindia dels oficials enviats al territori i 

involucrava el personal ordinari de la Diputació –principalment els diputats 

                                                      
107 En aquesta ocasió, els testimonis més destacats foren els següents: Josep Rovira i Boldó (canonge de la 
seu de Barcelona), Pedro de Raguer (de Barcelona), Pere Montserrat i Rufet (doctor en drets) i Jeroni de 
Navel (ciutadà honrat de Barcelona), els quals es trobaven acompanyats de «molts altres persones en 
multitut copiosa». 
108 Foren visitadors: pel Braç Eclesiàstic Pau Claris, Benet Fontanella (substituït per Onofre Coromina) i 
Josep Serralta; pel Braç Militar Joan de Peguera, Francesc Soler i Josep Jover; pel Braç Reial Cristòfor 
Fumàs i Desplà, Miquel Hispano (o Spano) i Mateu Guimerà (substituït per Vicens Hortolà). DGC, vol. V, 
pp. 144-146. Els altres càrrecs foren: escrivà major de la Visita, Pere Joan Fita; assessor, Miquel Josep 
Montaner; advocat fiscal, Francesc Claris; procurador fiscal, Antoni Càrcer; ajudant de l’assessor, Miquel 
Astor; ajudant de l’advocat fiscal, Pau Jordi Boquet; ajudants de l’escrivà major, Antoni Estalella i Jacint 
Parejà; calculadors, Jaume Magrinyà, Jeroni Lucià, Segimon Damians, Joan Pau Montaner, Pere Joan 
Florensa i Onofre Aquiles; portalers, Jaume Martí, Pere Joan Plà, Josep Amat, Domingo Sirvent, Miquel 
Honorat, Llorenç Forcada i Jaume Garba; porters reials, Jaume Camps, Macià Milà i Gispert Moracuch; 
escombrador, Joan Huguet. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 5v-6r. També a Annex 2. 
109 Sobre el canonge d’Urgell veure principalment Antoni SIMON I TARRÉS, Pau Claris, líder..., op. Cit., 
especialment el Capítol 3, dedicat als orígens famíliars i la trajectòria política del canonge d’Urgell. 
110 Summari compendiós y substancial..., op. Cit. 
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locals–, els visitadors volien estalviar-se el sou d’un total de setze oficials. Dins 

d’aquesta mateixa rúbrica, els visitadors també aprofitaven l’avinentesa per 

comunicar als diputats que malgrat haver ordenat una inspecció dels llibres de 

comptes de les botigues de teles de Barcelona, aquesta no havia servit de res, 

perquè els comerciants bé no tenien els llibres, bé els havien fet desaparèixer –

amb l’objectiu d’evitar ser acusats d’haver comès fraus al General–. En aquest 

sentit, aconsellaven als diputats que fessin noves ordinacions per evitar aitals 

actituds.111 

2- La segona rúbrica, titulada «De las querelas y alguns advertiments notables 

que·s representan per als senyors Deputats y Oydors en gran benefici del 

General», recollia reflexions i consells dels visitadors fruit de la seva experiència 

fiscalitzadora sobre qüestions concernents al funcionament de la Diputació. Per 

exemple, els visitadors aconsellaven proveir els càrrecs encarregats de controlar 

la fiscalitat relacionada amb els drets del General amb persones de la màxima 

confiança per evitar possibles fraus. També s’hi enumeren els fraus més 

corrents112 –com ara solucionar les faltes d’assistència que cometien alguns 

oficials del General113 o la necessitat que els sobrecollidors exercissin tasques 

de fiscalització del territori coincidint amb l’exercici dels seus càrrecs–.114 

3- La tercera rúbrica estava dedicada a explicar les tipologies de sentències de la 

Visita efectuada els anys 1626 i 1627, diferenciant entre aquelles sentències 

condemnatòries, aquelles absolutòries i aquelles que havien estat trameses al 

consistori dels diputats perquè s’estudiessin de bell antuvi. Quant a les 

condemnatòries, els agents fiscalitzadors feien una altra distinció entre aquelles 

sentències que contenien penes pecuniàries i/o suspensions d’oficis –alguns 

exemples de les quals s’anotaren a la quarta rúbrica–115 i aquelles que llur 

aplicació significava exonerar el General de pagar quantitats monetàries en 

                                                      
111 Summari, compendios y substancial..., op. Cit., ff. 3v-6r. 
112 Ibídem, ff. 7r i ss. 
113 Ibídem, ff. 9r-10r. 
114 Ibídem, ff. 11r-12r. En aquest sentit, els visitadors denunciaven que la fiscalització del territori que se’ls 
encomanava moltes vegades era endebades, ja que la majoria de vegades els fets denunciats no es podien 
fonamentar en les querelles per falta d’informació o perquè els testimonis no recordaven els fets amb 
claredat.  
115 Ibídem, ff. 15r-27v. 
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endavant,116 alguns exemples de les quals es recolliren a la cinquena rúbrica de 

l’imprès.117 

4- Les rúbriques 6, 7 i 8, recollien el benefici econòmic que podia arribar a obtenir 

el General si s’aplicava la totalitat de les sentències de les querelles fetes per la 

Visita dels anys 1626 i 1627. En total, la suma de les quantitats obtingudes per 

les sentències –17.418 lliures, 8 sous i 7 diners– i les quantitats que el General 

havia d’estalviar-se de pagar un cop revisats els seus comptes –79.700 lliures– 

era de 97.118 lliures, 8 sous i 7 diners.118 

5- La novena rúbrica estava dedicada a emfasitzar els principals beneficis aportats 

per la Visita liderada per Pau Claris, que pels consitorials n’eren tres: 1- Les 

sentències havien permès corregir els «delictes, culpes, faltes, excessos i 

desordes» dels oficials del General i, encara més important, havien de resultar 

una font de prevenció respecte comportaments disfuncionals de cara al futur. 2- 

L’aplicació de les sentències havia aportat i/o havia d’aportar un total de 17.418 

lliures, 8 sous i 7 diners «efectius» a les arques del General. 3- Finalment, 

l’aplicació de les sentències referents a despeses lluïbles havia de comportar al 

General un estalvi de 79.700 lliures.119 

6- En desè capítol del Summari, titulat «De la executió de las sentèntias de la 

present visita y auctoritat y jurisdictió del consistori supremo de aquella», els 

visitadors aprofitaven per reflexionar entorn de l’aplicació de les execucions de 

les sentències fetes per la Visita del General. Així, els consistorials eren del parer 

que sempre que fos possible, l’execució de les sentències restés en mans dels 

agents fiscalitzadors, ja que l’experiència havia demostrat que les ocasions en 

les que se n’havia delegat l’aplicació als diputats, no s’havien executat. D’altra 

banda, recordaven als diputats que no tenien cap tipus de potestat jurisdiccional 

que els permetés conèixer els casos tractats al consistori de la Visita, bo i 

                                                      
116 Ibídem, ff. 14v-15r. 
117 Ibídem, ff. 27v-32r. 
118 Ibídem, ff. 32r-35v. En el cas de les quantitats que el General deixaria de pagar per sentències de la 
Visita que haurien revisat els seus comptes, cal tenir en compte que totes les quantitats semblen ésser 
multiplicades per un factor 20. Probablement, ens trobem davant de crèdits i deutes de la institució a 20 
anys vista –el Summari parla de despeses lluïbles– fets erròniament? Ja amortitzats?. Si la nostra proposta 
fos vàlida, el General realment s’estalviaria de pagar unes 3.985 lliures anuals. 
119 Ibídem, ff. 35v-37r. 
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advertint-los que en cas d’excedir-se, els visitadors tenien la capacitat de 

condemnar-los.120 

7- Titulada «Del fruyt y utilitat molt gran que resulta y ha de resultar in perpetuum 

a la Generalitat per rahó del present summari de dita Visita y de la impressió de 

aquell», l’onzena rúbrica estava dedicada a justificar la funcionalitat del 

Summari. A través de la publicació de l’imprès tant l’observança com l’abast de 

les sentències de la Visita havien d’augmentar, asseguraven els agents 

fiscalitzadors. De fet, eren partidaris del fet que «se·n fessen molts volumens» 

per repartir-los tant entre l’oficialitat de la Generalitat, com entre «moltas 

personas dels staments, zelosas del bé de la Generalitat». En definitiva, tal i com 

hem explicat anteriorment, els visitadors buscaven sense embuts situar la Visita 

de ple en el marc institucional del Principat amb la publicació del Summari, tot 

plegat en plena sintonia amb la tendència –indicada per Josep Capdeferro– del 

progressiu envigoriment institucional per part de la Visita del General.121 

8- La darrera de les rúbriques del Summari de 1628, recollia íntegrament quatre 

sentències de visita. Les tres primeres corresponien a les sentències de les 

querelles 41 i 165,122 31123 i 33124 de la fiscalització de 1626-1627. La darrera 

feia referència a una sentència promulgada pels visitadors de 1608-1609, 

                                                      
120 Ibídem, ff. 37r-38v. Cal afegir que els visitadors escollits l’any 1626 predicaren amb l’exemple i no 
dissolgueren el consistori fins a finals de l’any 1628 –molt temps després de la finalització de la seva 
inspecció– amb l’únic objectiu d’aconseguir fer executar tantes sentències com fos possible. De totes 
maneres, no pogueren assolir completament llur objectiu i mitjançant una deliberació datada a 12 de 
Desembre de 1628 encarregaren l’execució de les sentències encara pendents als diputats, entregant-los 
memorials amb els noms dels condemnats i els delictes comesos i les quantitats a demanar en l’execució. 
ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 86r-86v. 
121 Summari compendiós y substancial..., op. Cit., ff. 39r-39v i Josep CAPDEFERRO I PLA, «El vigor de les 
institucions...», pp. 57-60.  
122 Summari compendiós y substancial..., op. Cit., ff. 39v-50r. Conegudes com a «querelles dels plusos», 
foren motivades per les quantitats ingents de diner que gastaren diputats i oïdors de comptes durant els 
treballs relacionats amb el procés insaculatori a la Diputació. 
123 Ibídem, ff. 50r-53r. En el cas de la querella nº31, les irregularitats comeses pels diputats del trienni de 
1623-1626 tenien a veure amb el repartiment de remuneracions als oficials de la Diputació tot i tenir-ho 
explícitament prohibit. 
124 Ibídem, ff. 53r- 57v. La motivació de la querella nº33 estava relacionada amb el repartiment de diners 
entre els oficials de la Diputació provinents del dret de Galeres. Aquest impost, aprovat a les Corts de 1599, 
tenia com a objectiu construir i mantenir l’esquadra de Galeres del General i els diners recaptats en cap cas 
podien ésser destinats a altres finalitats. Sobre les Galeres del General vegeu principalment: Santiago de 
LLOBET MASACHS, «La Pèrdua de les Galeres de Catalunya l’any 1623», Butlletí de la Reial Acadèmia de 
les Bones Lletres de Barcelona, 42, 1990, pp. 117-160; Eva SERRA I PUIG, «Les galeres de la Generalitat: 
només una política defensiva?», a Actes del III Congrés d’Història Marítima de Catalunya. Museu Marítim 
de Barcelona, Barcelona, 22, 23 i 24 de novembre de 2006, Actes en format CD-ROM, p. 4. 
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dirigida contra els diputats del trienni de 1605-1608 per haver-se interposat en 

afers de la Visita.125 

 

El Summari de 1628 es caracteritza doncs per ésser un text legal que resumeix de forma 

clara i concisa l’acció que dugué el tribunal de la Visita dels anys 1626 i 1627. Mitjançant 

l’imprès, els consistorials tractaren de justificar les seves actituds i decisions al capdavant 

de l’ens fiscalitzador, al mateix temps que aprofitaren per fer-ne una defensa aferrissada, 

aportant dades objectives que al seu entendre demostraven la importància que podia 

arribar a tenir la institució pel correcte funcionament de la jurisdicció del General. D’altra 

banda, seguint la dinàmica de visites anteriors, aprofitaren les planes de l’imprès per 

recomanar als diputats diverses actuacions encaminades a millorar la gestió de la «cosa 

pública». A més a més, ho feren dedicant-hi una de les rúbriques del Summari, la segona. 

Tot plegat resultava ésser una novetat, ja que anteriorment els visitadors havien fet 

aquests «consells» –exoneracions i manaments, per ser més exactes– a través de les 

sentències de la Visita, cosa que implicava que la transmissió de la informació fos molt 

més anàrquica, degut a la mancança d’un epígraf que condensés tots els consells de 

manera seriada.126 

Tanmateix, en relació al Summari caldria preguntar-se tres qüestions, al nostre 

entendre, fonamentals: per què els visitadors de la Visita realitzada entre els anys 1626 i 

1627 decidiren publicar aquest imprès? Quin o quins eren els seus objectius? I, per què 

ho feren en aquest moment? 

Segons el dietari de la Visita, els consistorials liderats per Pau Claris ordenaren la 

redacció i impressió del Summari per millorar l’efectivitat i l’observança de les sentències 

de les visites.127 Així mateix, ja hem vist que ben probablement varen decidir imprimir-

lo i fer-lo circular entre els membres de la classe dirigent catalana de l’època, amb 

l’objectiu de divulgar els treballs duts a terme per la institució fiscalització rere 

fiscalització. Finalment, pensem que és necessari contextualitzar el moment històric en el 

qual es publicà el Summari. Com bé sabem, les Corts de 1626 restaven inconcluses i hom 

esperava que es reprenguessin tard o d’hora, com de fet succeí l’any 1632. Des del nostre 

                                                      
125 Ibídem, ff. 57v-64v. Entre altres càrrecs, els visitadors acusaren als diputats de voler-se erigir com a 
«visitadors dels visitadors» i imposaren fortes sancions tals com la revocació de tots els procediments fets 
pel consistori dels diputats i oïdors de comptes i penes d’inhabilitació per exercir càrrecs a l’administració 
del General de fins a nou anys. 
126 Els impresos de 1621 –molt especialment el dedicat als oficials de les Galeres del General–, també 
semblen haver estat encaminats cap aquesta direcció. 
127 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 62v-63r. 
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punt de vista, en el cas d’haver pogut presentar als braços un text tant ambiciós com el 

Summari de 1628, per força hauria hagut de permetre a tots els parlamentaris conèixer de 

forma fefaent la tasca desenvolupada per la institució fiscalitzadora. Finalment, tampoc 

devien ser alienes a la decisió final d’imprimir el Summari les dificultats que trobaren els 

visitadors a l’hora d’aplicar les sentències corresponents als diputats i oïdors de comptes 

del trienni de 1623-1626 per l’anomenat assumpte “dels plusos” –querelles nº41 i 165–, 

per l’execució de la querella nº33 i l’execució de la querella referent a Salvi Ombert.128 

Aturem-nos-hi doncs, una mica. 

El dia 8 de maig de 1627, els diputats entregaven una suplicació als visitadors de part 

de Pere Dalmau, Joan Coll, Jaume Camps i Josep Gamis que el dia anterior havia estat 

refusada per no estar «ab la urbanitat i decènsia qual convenia a la auctoritat y 

preheminèntia del Concistori de la Visita».129 A grans trets, la suplicació demanava als 

visitadors que retiressin les querelles nº41 i 165 fetes contra diputats i habilitadors del 

trienni de 1623-1626 referents als «plusos» –concretem, sobressous– que havien cobrat 

en motiu de diverses reunions relacionades amb el procés d’habilitació i insaculació dels 

candidats a esdevenir diputats i oïdors de comptes del General. Els suplicants 

consideraven que no se’ls podia condemnar per haver cobrat uns diners que «no estan 

prohibits […] per Capítols de Cort» i que els diputats haurien acostumat a repartir entre 

els participants en aquella tasca. Ras i curt, acusaven els agents fiscalitzadors «[d’]arbitrar 

dita sentèntia directament en contra ab la potestat y auctoritat de aqueix consistori [de la 

Diputació]». Lluny d’acceptar els arguments dels suplicants, els visitadors respongueren 

a la súplica dient que en cap cas es volia actuar en contra de les Constitucions i Capítols 

de Cort, sinó que precisament era a partir d’aquests que s’instruí la querella. A més a més, 

                                                      
128 Almenys pel que fa a les querelles 21, 41 i 165, sabem que les dificultats comencaren molt abans –7-8 i 
15 de Maig de 1627– de la decisió de confeccionar i imprimir el Summari –6 de Juliol de 1627–. En el cas 
de Salvi Ombert, per la querella nº21 se l’havia trobat culpable d’haver estat insaculat a la bossa de diputat 
reial per Barcelona en el decurs del trienni de 1623-1626 de forma incorrecta i, per aquest fet, els visitadors 
l’havien sentenciat a ésser desinseculat en les habilitacions que havien de tenir lloc durant el trienni de 
1626-1629. Malgrat la sentència dels agents fiscalitzadors, els diputats i oïdors no el desinsecularen i, a 
més a més, el deixaren participar com a habilitador de les insaculacions, fet que motivà les protestes irades 
del consistori liderat per Pau Claris. Els diputats, lluny d’acceptar les protestes dels visitadors, els 
recordaren que dos vots dels anys 1617 i 1623 en els quals havien pres part important diferents membres 
del Reial Consell explicitaven que en matèria d’insaculacions els visitadors no tenien jurisdicció per 
«conèxer contra los insiculats de la Validitat o, invaliditat de sas insaculations, sino que esta conexensa 
toca als Deputats y Oydors de Cathalunya de consell de sos assessors». Finalment, però, Ombert fou 
desinsaculat, tal i com recullen els Llibres de l’Ànima.  ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 43v-47r, 47v-
50r i 54r-55r. La desinsaculació de Salvi Ombert a Eva SERRA (COORD.), Els llibres de l’ànima de la 
Diputació del General de Catalunya (1493-1714), vol. 1, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015, p. 
405. 
129 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 40r-40v. Els noms dels suplicants els coneixem gràcies a un escrit 
dels diputats recollit a DGC, vol. V, pp. 1532-1533. 



Els anys del creixement institucional, 1599-1640 

93 
 

aprofitaren l’avinentesa per recordar que la legislació de la Visita, compresa al Capítol 1 

del Redreç de 1599 els atorgava la jurisdicció necessària per fiscalitzar actuacions 

semblants i que si acceptessin «dita pretentió [la suplicació] seria manifest torp i 

impediment de la exequtió de dita Visita, ab notòria contrafactió de dit Capítol Primer».130 

Les motivacions de les querelles dels plusos eren múltiples. En primer lloc, s’acusava 

als diputats del trienni de 1623-1626 d’haver repartit confitures entre presones que no 

havien participat realment en els treballs de les insaculacions. Segonament, a part de les 

quantitats de confitura repartides, els diputats també eren acusats d’haver repartit 

pagaments extraordinaris entre els participants en els treballs d’insaculació –allò que els 

visitadors anomenaven «plusos», pagaments que entre 1624 i 1626 havien costat un total 

de 8.704 lliures.131 Pel que fa a la defensa dels acusats, es basava en dos arguments: d’una 

banda, afirmaven que els habilitadors els havien coaccionat, obligant-los a actuar 

d’aquesta manera, argument que els visitadors qüestionaren bo i recordant-los que no 

havien protestat per aquest fet quan suposadament hauria succeït; d’altra banda, els 

acusats intentaren resguardar-se darrera el mur del costum, assegurant que el repartiment 

de plusos era quelcom que s’havia practicat en diversos triennis, argument que els 

visitadors rebatiren recordant que el costum servia per excusar dol i culpa, però en cap 

cas permetia excusar la restitució de la cosa indegudament cobrada.132 Per tot plegat, els 

visitadors condemnaven als acusats a restituir completament les 8.704 lliures, tot i que 

depenent dels càrrecs que havien gaudit s’estipulaven uns o altres mecanismes per fer 

efectiu el cobrament.133 

Els dies 12 i 15 de maig de 1627, els visitadors continuaren fent gestions per fer 

executar les querelles 41 i 165.134 I segons sembla, els acusats continuaren enviant 

                                                      
130 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 40v-42r. Pere Dalmau, era canonge de la catedral de Barcelona. 
DGC, vol. V, p. 1530. 
131 Summari compendiós y substancial..., op. Cit., ff. 39v-45r. 
132 Ibídem, ff. 45v-46v. 
133 Ibídem, ff. 47r. El sistema de cobrament era el següent: Als diputats i oïdors se’ls condemnà a restituir 
les 260 lliures que cadascun d’ells rebé per aquestes actuacions (f. 47r). Els oficials mecànics de la 
Diputació s’havien d’anotar com a deutors del General en un termini màxim de vuit dies; l’encarregat de 
fer-ho era el racional, que en cas de no complir la seva tasca podia ésser condemnat a un any de suspensió 
del seu ofici (ff. 47r-47v). L’exactor del General quedava encarregat de l’execució dels deutors en cas que 
aquests no haguessin pagat els seus deutes en el termini màxim d’un any. Si d’aquesta manera tampoc 
s’aconseguia executar els deutes, els diputats condemnats se n’havien de fer responsables (ff. 47v-48r). En 
el cas dels assessors, advocat fiscal, oficials de la Casa de la Diputació i oficials de la Bolla i General que 
encara estiguessin desenvolupant llurs oficis, se’ls havia d’inscriure com a deutors, tot i que els seus deutes 
s’havien de cobrar restant-los petites quantitats del seu salari. Els que ja no eren oficials del General també 
se’ls havia d’inscriure com a deutors (ff. 48r-48v). Finalment, en el cas dels habilitadors i promovedors de 
les insaculacions, també se’ls havia d’inscriure com a deutors del General (ff. 48v-49r). 
134 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 42r-42v i 43r. 
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suplicacions als diputats que, de totes maneres, no evitaren que fossin inscrits com a 

deutors del General en execució de les sentències emeses pels visitadors.135 Un cop 

esgotada la via dels diputats –aquests refusaren continuar acceptant arguments dels 

suplicants poc després que els doctors en dret Joan Martí Rull i Rafel Puig els ho 

suggerissin en un vot entregat a finals de març de 1628–,136 els sentenciats forçaren a la 

desesperada un vot dels doctors de la Reial Audiència mitjançant el qual pretenien que 

s’anul·lessin tots els procediments de la Visita per un error de forma a l’hora de firmar 

les pòlisses i instruir les querelles; En la suplicació, els condemnats també acusaven als 

visitadors d’haver-se repartit salaris extraordinaris de forma irregular.137 A tot plegat, els 

doctors del Reial Consell respongueren mitjançant un vot datat a 21 de juliol de 1629 en 

el que asseguraven que en virtut del Capítol 1 del Redreç de 1599 no es podien declarar 

nuls els actes, procediments, sentències i execucions emeses pels visitadors. No obstant, 

deixaven la porta oberta a emprendre accions contra els visitadors per haver-se atribuït 

retribucions extraordinàries.138 

L’èxit dels visitadors a l’hora de fer complir l’execució de les querelles 41 i 165 

contrasta amb el fracàs obtingut en el cas de la querella nº33.139 Recordem que la 

motivació de la querella raïa en el fet que alguns oficials de la Diputació havien estat 

pagats per tasques extraordinàries amb diners provinents del dret de Galeres. Els 

visitadors, basant-se en els Capítols 2 i 4 de les Corts de 1452 argumentaven que els 

oficials del General no podien rebre cap tipus de retribució per haver-se encarregat de 

                                                      
135 Així es recull en un vot entregat pels advocats Joan Martí Rull i Rafel Puig als diputats el dia 29 de Març 
de 1628. En el vot, els juristes recomanen als diputats no acceptar més les suplicacions dels sentenciats ja 
que els diputats «no sols no deuen impedir la execució de les sentències de aquells [els visitadors], però 
encara tenen obligació de prestar-los ajuda y costat per a què sian ab tot effecte executades, segons la 
disposició del capítol primer del dit nou redrés». DGC, vol. V, p. 1530. La notícia de l’entrega del vot dels 
juristes als diputats a DGC, vol. V, pp. 229-230.   
136 DGC, vol. V, pp. 1532-1533. 
137 Segons els suplicants, els visitadors havien substituït un dels instructors de processos, Miquel Hispano 
(o Spano) per Cristòfor Fumàs –ja que el primer havia renunciat a ésser visitador instructor–, i tot plegat 
sense fer una nova cerimònia d’extracció de visitadors instructors de processos, element que, sempre segons 
ells, invalidava la resta d’accions empreses durant el decurs de la Visita, ja que Fumàs havia signat com a 
instructor de processos. DGC, vol. V, pp. 1547-1548. 
138 DGC, vol. V, pp. 1549-1550. Els membres que signaren el vot foren: el regent Miquel Sala, Jeroni 
Guerau, Miquel Àngel Llorens, Miquel Carreres i Ramon Rubí de Marimon. A més a més, el dia anterior, 
els mateixos doctors de la Reial Audiència i alguns altres juristes havien emès un vot que confirmava que 
els deutors del General no podien ésser habilitadors. Aquest fet donava força a les sentències executades 
dels visitadors, ja que els condemnats com a deutors passaven a estar incapacitats per exercir càrrecs 
relacionats amb l’administració del General fins que no eixuguessin els seus deutes. Aquest vot fou firmat 
pel regent Miquel Sala, Joan Magarola i Jaume Mir de la Reial Audiència i els juristes Joan Pere Fontanella, 
Jeroni Astor, Antoni Vinyola i Bernat Sala. DGC, vol. V, pp. 1548-1549.  
139 Vid. supra, Capítol 2.3. 
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tasques extraordinàries –això és, no previstes en els seus càrrecs–.140 A més a més, aquests 

capítols havien estat ratificats per les Ordinacions del General fetes estampar pels 

diputats, oïdors de comptes i visitadors de l’any 1572. I, finalment, per sentència de Visita 

sobre la querella 242 promulgada l’any 1621 es prohibia als oficials del General que 

desenvolupessin una tasca relacionada amb l’Esquadra de Galeres del General, cobrar cap 

sou extraordinari.141 Els acusats al·legaren que el Capítol 20 de les Corts de Montsó de 

1553 permetia als diputats lliurar remuneracions fonamentades als oficials del General, 

element que derogava en bona mesura els capítols 2 i 4 de les Corts de 1452. Tot i així, 

els visitadors no acceptaren les al·legacions, argumentant que perquè un capítol derogués 

un altre capítol ho havia de mencionar explícitament, cosa que no succeïa en el cas del 

capítol 20 de les Corts de 1553. Per tant, els capítols 2 i 4 de 1452 tenien plena vigència. 

En definitiva, els visitadors trobaren culpables als diputats del delicte de pagar quantitats 

extraordinàries no permeses als oficials del General i els condemnaren a retornar-les a la 

hisenda pública.142  

Tanmateix, El dia 1 de juliol de 1627 els visitadors rebien una ambaixada per part de 

la Diputació en la qual es denunciava que la querella nº33 havia estat fonamentada en una 

acusació general, cosa que podia comportar que la seva sentència acabés afectant a 

persones que poc tenien a veure amb els delictes comesos. Dos dies més tard, el Consell 

de Cent també s’afegia al parer dels diputats, tot vetllant pels interessos d’aquells acusats 

que formaven part del govern municipal. Tot plegat motivà que els visitadors decidissin 

suspendre el decret d’execució de la querella per tal d’estudiar-la millor i, de fet, no fou 

fins al cap de set mesos que tornaren a plantejar-ne l’execució.143 En aquest sentit, el dia 

7 de febrer de 1628 els visitadors enviaven dues ambaixades, l’una a la Diputació i l’altra 

al Consell de Cent on demanaven a diputats i consellers que els exposessin llurs 

observacions entorn la querella nº33, ja que tenien la intenció de confeccionar els decrets 

d’execució a curt termini.144  

La resposta dels diputats, recollida al Dietari de la Visita el mateix 7 de febrer i al 

Dietari de la Generalitat el dia 8, exposava els agravis que l’execució de la sentència havia 

de generar a la Diputació: en primer lloc, els diputats argumentaven que si se’ls 

                                                      
140 Els Capítols de Cort 2/1452 i 4/1452 a Libre dels Quatre Senyals..., op. Cit., pp. 294-296 i 298-299, 
respectivament. 
141 Summari compendiós y substancial..., op. Cit., ff. 53r-55r. 
142 Ibídem, ff. 55r-57v. 
143 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 57r-57v, 59r-59v i 62r-62v. 
144 Ibídem, ff. 72r-72v. 
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manllevava la llibertat a l’hora de remunerar els treballs fets al si del General, ningú 

voldria fer-los. Segonament, els diputats pensaven que limitar la llibertat de la Diputació 

a l’hora de fer pagaments era limitar el seu radi d’acció i això suposava tocar la seva 

autoritat institucional. Finalment, els diputats feien notar que totes les deliberacions en 

matèria de remuneracions s’havien fet un cop escoltat el consell dels assessors, i que en 

el cas d’executar la sentència feta pels visitadors, es podia crear un precedent perillós, ja 

que cap consistori podria sentir-se tranquil –tot i obrar sota consell dels seus assessors 

jurídics– davant la possibilitat d’una Visita posterior que condemnés les seves 

actuacions.145 Per la seva banda, els consellers varen respondre el dia 8 de febrer aportant 

com a principal argument per «moderar» la sentència dels visitadors, el fet que aquesta 

era una querella «general» que no especificava culpables concrets, cosa que havia 

comportat que els sentenciats no haguessin pogut defensar-se correctament.146  

Tot sembla indicar que l’assumpte encara cuejava a finals de 1628. Malgrat que els 

visitadors encarregaren l’execució de les sentències pendents als diputats el dia 12 de 

desembre, el Consell de Cent enviava una nova ambaixada als visitadors el dia 15 del 

mateix mes, on se’ls aconsellava actuar de forma justa pel que fa a l’execució de la 

sentència de la querella nº33. De fet, els consellers comunicaven als visitadors que alguns 

dels sentenciats eren ciutadans de Barcelona i que, com a tals, només podien ésser 

perseguits pel propi consell. Davant de la insistència dels consellers, els agents 

fiscalitzadors acceptaren reunir-se amb els afectats per la sentència per buscar-hi una 

solució. El mateix dia, els diputats enviaren una ambaixada als visitadors proposant-los 

una altra solució: tenint en compte la més que probable represa de les Corts de 1626, no 

fora escaient que la decisió sobre l’execució de la sentència quedés a mans dels braços 

reunits a l’assemblea? Aquesta última proposta sembla que acabà de convèncer els 

visitadors que, davant la insistència d’uns i altres, finalment acordaren traslladar 

l’execució de la sentència a la Comissió del Redreç de les Corts Catalanes.147  

                                                      
145 Ibídem, ff. 74r-75v i DGC, vol. V, pp. 218-219. Els diputats també reiteraven l’argument ja clàssic del 
costum: com que diversos consistoris havien pagat retribucions pels treballs extraordinaris en matèria de 
Galeres, els condemnats també estaven legitimats a fer-ho. 
146 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 73r-73v i 76r. A més a més, els consellers argumentaven que 
l’execució de la sentència havia de comportar un greuge comparatiu, ja que tot i que l’acusació era general, 
només es culpabilitzava als oficials de la Diputació residents a Barcelona.  
147 Ibídem, ff. 86v-89v. Cal dir que en les sessions de les Corts que s’havien desenvolupat durant la 
primavera de 1626, el gremi dels sobrerers de Barcelona hi havia presentat una suplicació perquè es 
derogués l’impost de les Galeres del General. El motiu era que d’ençà el mes de juliol de 1623 –moment 
en el qual les dues darreres galeres de la flota havien estat capturades pels corsaris de Barbaria– no hi havia 
cap tipus de naviu navegant i en aquest sentit, la legislació aprovada a les Corts de 1599 preveia que «per 
qualsevol causes lo General dexave de mantenir ditas Galeras, que dits drets novament imposats per la 
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Així doncs, a diferència de les querelles dels «plusos», en el cas de la querella nº33 els 

visitadors hagueren d’acabar resignant-se als desitjos dels diputats i els consellers. Molt 

probablement l’actitud dels agents fiscalitzadors s’explica pel front comú que 

desenvoluparen diputats i consellers: enfrontar-se a la Diputació no era el mateix que 

enfrontar-se al tàndem conformat per diputats i consellers que, no cal oblidar-ho, era 

capaç de plantar cara de forma eficaç fins i tot davant la mateixa monarquia.148 

 

*    *    * 

 

El Directori de 1636, promogut pels agents fiscalitzadors que havien iniciat la seva 

tasca l’any 1635 s’insereix de ple en la dinàmica dels escrits que versen sobre la Visita. 

De fet, i a diferència del Summari de 1628, aquest nou imprès gairebé se’ns presenta com 

un manual on s’explica el funcionament de la institució i les responsabilitats dels seus 

càrrecs. L’escrit, que molt probablement estigué influenciat pel Summari de 1628,149 

nasqué amb l’objectiu de recollir els procediments típics que els visitadors havien anat 

realitzant des de la primera Visita (la de 1600) de forma resumida i estandaritzada, per tal 

d’evitar que a cada nova inspecció els consistorials haguessin de revisar tots els dietaris 

de les visites passades, tot cercant la forma de procedir en cada moment.150  

El Directori de 1636 s’esctructura en tres parts. La primera, titulada «Principi de la 

Visita», està dedicada als preparatius previs al començament de la inspecció 

fiscalitzadora. Recull, entre altres, els procediments de l’elecció dels visitadors 

encarregats d’instruir els processos, el procés d’elecció dels oficials de la Visita o la forma 

amb la qual es feia saber a tots els indrets del Principat l’inici de la fiscalització. La segona 

part, anomenada «Forma del judiciari», recull la manera com havia de desenvolupar-se 

la Visita durant els nou mesos que estava activa, tot explicant a bastament les tres fases 

                                                      
sustentació d·elles, ipso facto fossan extints». ACA, Generalitat, Sèrie N, 1058a, f. 230r. Els diputats 
presentaren un imprès defensant llurs postulats, recollit a ACA, Generalitat, Sèrie N, 1508a, ff. 231r-234r. 
148 José SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-
1659), Barcelona, 1956. Concretament, vegeu la p. 24. 
149 Exposem aquesta sospita perquè la còpia que hem utilitzat del Summari de 1628 sabem que va pertànyer 
a Josep Jeroni Besora, el qual exercí com a president de la Visita iniciada l’any 1635. Així, la primera 
pàgina conté la inscripció manuscrita «és del canonge Joseph Hierm. Besora».   
150 Així ho expressen a l’escrit preliminar: “Ha paregut ab molt justes causes als senyors visitadors de la 
Visita de aquest any 1636 fer y ordenar un directori per a les coses més necessàries per la bona expedició 
de les visites que vindran [...] per a que no·s ocupe lo temps en cercar dietaris de dites Visites”. Directori 
de la Visita del General de Catalunya y breu sumari de sentèncias de las Visitas fetas desde lo any 1599 
fins la última feta en lo any 1635, que importan dispositió en lo esdevenidor en benefici del General, Gabriel 
Nogués, Barcelona, 1636. Hem emprat l’exemplar disponible a BUB, Fons antic, 07 B-59/6/28. 
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que la componien: l’ofensa, la defensa i la publicació de les sentències. Finalment, la 

tercera part del Directori de 1636 analitza les obligacions dels càrrecs de la Visita, 

recollint les principals tasques que havien de dur a terme visitadors, assessor i advocat 

fiscal, ajudants d’assessor i advocat fiscal, procurador fiscal, escrivà major i calculadors 

mentre durava la inspecció.  

Quant a la planta de la institució prevista a l’imprès cal destacar-ne dos elements. 

Primerament, els visitadors decidiren que era millor prescindir de les visites foranes 

perquè s’hi gastaven «cerca de sinch milia lliures» i «ha mostrat la experiència ser de 

molt poch profit».151 Aital afirmació ens resulta sorprenent, sobretot si tenim en compte 

que els consistorials d’aquesta Visita en concret utilitzaren aquest sistema.152 En segon 

terme, els visitadors establiren una quantitat d’oficials menor que la que s’havia tendit a 

usar en les visites anteriors. En bona mesura aquesta situació s’explica per la supressió 

de les inspeccions foranes, fet que reduïa notablement la nòmina d’oficials de la 

institució. Així, segons l’imprès havien de restar com a oficials un assessor i el seu 

ajudant, un advocat fiscal i el seu ajudant, un procurador fiscal, un escrivà major i dos 

ajudants, tres calculadors, dos porters reials, quatre portalers i un escombrador –en total 

18 oficials–. S’especificava clarament que «los demés oficials, com són encenedor de 

foch, candaler, esparter y fuster podran escusar-se per ser supèrfluos».153 De totes 

maneres, els consistorials de la Visita iniciada l’any 1635 no predicaren pas amb 

l’exemple quan nomenaren ni més ni menys que un total de 41 oficials!154 

Des del nostre punt de vista, el Directori de 1636 té una importància cabdal dins del 

procés d’assentament de la institució fiscalitzadora. En bona mesura n’és un dels 

moments culminants perquè la publicació ens evidencia la presa de consciència sobre 

l’ofici de visitador assolida pels consistorials de 1635-1636. Hom devia ésser conscient 

que existia el problema de la manca d’un instrument que guiés els passos de cada nou 

consistori de la Visita i, per aquest motiu, es decidí publicar l’imprès. D’altra banda, cal 

destacar-ne la quantitat prou elevada del tiratge: gràcies a una deliberació recollida al 

Dietari de la Visita sabem que s’ordenà la impressió d’un total de dues-centes còpies.155 

L’elevat nombre de còpies només s’entén si convenim que els visitadors pensaren bé en 

                                                      
151 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., p. 8. 
152 El dietari de la Visita iniciada l’agost de 1635 recull el nomenament dels oficials encarregats de realitzar 
la visita forana. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 7v-9r. 
153 Directori de la Visita (1636)..., pp. 7-9. 
154 Vegeu l’Ànnex 3. 
155 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 195r-195v. 
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repartir-les entre persones que no formaven part de l’àmbit de la institució, bé que cada 

vegada que hi hagués un canvi de consistori se’n dstribuïssin exemplars nous. De totes 

maneres, la importància i transversalitat de l’obra feu que els visitadors el reeditessin 

l’any 1672, mentre que igualment obrà el consistori de la Diputació l’any 1698.156  

Juntament amb el Directori de 1636, els visitadors publicaren una selecció de les 

sentències de Visita fetes contra càrrecs de la Generalitat entre 1599 i 1636. Aquest 

imprès, que comença just després de l’última pàgina del directori, també tenia com a 

principal objectiu facilitar la tasca a les futures inspeccions: ordenant les sentències 

promulgades els darrers trenta-sis anys, es volia evitar que els futurs consistoris de 

visitadors perdessin el temps buscant-les en els volums de dietaris i processos de les 

Visites anteriors. L’estructura d’aquest imprès és semblant a la del Llibre de la Visita de 

1621: s’ordenen les sentències pel seu àmbit d’actuació, això és, segons el càrrec de la 

Generalitat al qual afectaven, però a diferència de l’imprès publicat l’any 1621, aquí 

només es recullen els dictàmens de les sentències de la Visita. No s’al·ludeix a cap altre 

tipus de documents i/o legislació i el que és més significatiu: no tenim constància que tot 

plegat generés cap tipus de queixa formal per part dels diputats i oïdors de comptes, cosa 

que molt probablement ens estaria confirmant que l’imprès que verdaderament molestà a 

la Diputació de l’any 1621 fou el dedicat a les Galeres del General; i ho fou perquè no es 

basà en cap normativa existent, sinó que foren els visitadors qui n’elaboraren les normes 

de bell antuvi. 

 

*    *    * 

 

A punt d’entrar en la dècada de 1640 –la qual havia d’alterar substancialment la vida 

política, econòmica i social del Principat–, la Visita del General de Catalunya havia 

assolit un grau de desenvolupament i de maduresa sense precedents. La institució havia 

aconseguit fer-se un lloc dins de l’univers polític català altmodern fruit de la perseverança 

dels diferents consistoris, i no sense l’oposició a voltes insistent de la resta d’actors 

polítics. La participació de la Visita en les celebracions públiques i la posició ferma i 

                                                      
156 Una primera reedició del Directori de 1636 adequada als temps «moderns» i a la qual s’ajuntà el Llibre 
de la Visita de 1621 –«fent de dits dos llibres un tot enter»–, es feu l’any 1672. Directori de la Visita del 
General del Principat de Catalunya i Comptats de Roselló y Cerdanya. Y capítols resultants acerca dels 
càrrechs y obligacions dels senyors diputats y oydors y oficials de la Casa de la Deputació y General de 
Catalunya y altres, Antoni Lacavalleria, Barcelona, 1672. La deliberació dels visitadors aprovant-ne la 
publicació a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 14, ff. 101v-102r. Finalment, l’any 1698 els diputats acordaren 
publicar una reedició de la impresió de 1672.  
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decidida davant els atacs de les altres institucions demostren en bona mesura la 

consecució d’aquesta fita. A més a més, els visitadors havien aconseguit consolidar unes 

tradicions clares en matèria de cerimonial i, el més important de tot plegat, havien plasmat 

en diferents publicacions tant la seva tasca, com –i no menys important– la seva 

organització. Aquest últim element pensem que demostra prou clarament la pròpia presa 

de consciència d’una institució que, no ho oblidem, continuava essent una nouvinguda 

dins de la política catalana del sis-cents. 
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Capítol 3. Avançant tendències. La Visita del General durant la Guerra 

dels Segadors, 1640-1652 
 

Com hem pogut veure en el capítol anterior, durant les primeres quatre dècades del 

segle XVII la Visita del General de Catalunya es caracteritzà pel seu creixement 

institucional. En bona mesura, la institució fiscalitzadora aconseguí evitar tant un context 

econòmic advers –agreujat a partir dels anys vint–, com les cada vegada més recorrents 

topades entre la monarquia i les institucions de «la terra». Així, en finalitzar l’any 1639 

la darrera de les Visites abans de l’esclat de la Guerra dels Segadors, estem davant d’una 

institució plenament assentada en el marc políticoinstitucional del Principat. Tanmateix, 

aquest panorama canvià dràsticament amb l’arribada del conflicte dels segadors. Les 

noves necessitats econòmiques de la Generalitat,  la presència sobre el terreny dels 

exèrcits francès i hispànic i la difícil situació políticosocial afectaren en bona mesura la 

institució fiscalitzadora. 

A l’hora d’explicar la Guerra dels Segadors, hom ha tendit a fixar-se, principalment, 

en tres moments: els precedents de la Revolta Catalana de 1640, dels quals hom n’ha 

destacat no només els factors conjunturals, sinó també estructurals, especialment pel que 

fa als seus orígens ideològics;1 segonament, l’esclat de la Revolta i els principals 

esdeveniments que conduiren a la classe dirigent catalana liderada per Pau Claris a 

entregar el Principat a Lluís XIII de França;2 I, finalment, el període final de la dominació 

francesa del Principat, anys marcats pel progressiu retrocés de les posicions 

                                                      
1 John H. ELLIOTT, La revolta catalana..., op. Cit; Eva SERRA I PUIG, «1640: una revolució política. La 
implicació de les institucions», a DD.AA., La revolució catalana de 1640, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 3-
65; Antoni SIMON I TARRÉS,  Els orígens ideològics..., op. Cit.; Jesús VILLANUEVA, El concepto de 
soberanía..., op. Cit. De fet, Antoni Simon ha destacat l’existència de dues concepcions pel que fa a la 
construcció de l’estat modern prou diferenciades (si no contraposades) a Barcelona i a Madrid, 
respectivament. Cfr. Antoni SIMON I TARRÉS, Construccions polítiques..., op. Cit. Tanmateix, Xavier 
Torres sembla haver volgut donar més rellevància als factors conjunturals, encara que llur estudi sobre la 
Guerra dels Segadors no aporti novetats documentals que sustentin un posicionament tal vegada interessant. 
Xavier TORRES SANS, La Guerra dels Segadors, Eumo-Pagès, Vic-Lleida, 2006. Especialment les pp. 31-
33. Un estat de la qüestió sobre la Guerra dels Segadors encara prou útil a dia d’avui a Antoni SIMON I 
TARRÉS, «La revuelta catalana de 1640. Una interpretación», a DD.AA., 1640: La monarquía hispánica en 
crisis, Crítica, Barcelona, 1992, pp. 17-43. 
2 Antoni SIMON I TARRÉS, Pau Claris, líder..., op. Cit., pp. 302-311. 
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catalanofranceses al front, la pesta i la fam, i el setge i posterior rendició de Barcelona 

davant els exèrcits de Felip IV de Castella.3 

Tanmateix, els anys centrals del conflicte són, en línies generals, molt més 

desconeguts, especialment pel que fa a la història de les institucions catalanes, buit que 

Xavier Torres ha atribuït a la «dificultat de les fonts, força disperses i no sempre 

seriades».4 Ací, la referència indispensable continua essent l’obra clàssica de Josep 

Sanabre, així com el ja esmentat treball de Xavier Torres, que hi dedica tot un capítol –

seguint, això sí, a Sanabre– i els treballs més recents d’Òscar Jané i Antoni Simon,5 que 

destaquen la importància de la política internacional en el desenvolupament del conflicte 

al Principat.  

Com dèiem, però, els coneixements que tenim sobre les institucions catalanes durant 

el període de dominació francesa són, tal vegada, més exigus, a excepció, potser, de l’obra 

de Núria Florensa dedicada al Consell de Cent de Barcelona.6 Pel que fa a la Diputació 

del General, la millor síntesi continuen essent els capítols que Antoni Simon i Montserrat 

Jiménez dedicaren, respectivament, als triennis de 1641-1644, 1650-1654 i 1644-1647, 

1647-1650 en el marc del segon volum de la Història de la Generalitat de Catalunya i 

dels seus presidents. Així, dels primers anys de la dominació francesa, Simon n’ha 

destacat el progressiu desencís dels catalans respecte França d’ençà la innauguració de 

les converses de pau a Munster per finalizar la Guerra dels Trenta Anys l’any 1643. Hom 

pot entreveure ja en aquestes dates elements que seran recorrents a partir de 1644, com 

ara l’enviament de memorials per part de la Diputació a la cort de París queixant-se dels 

allotjaments militars o les penúries atravessades per la hisenda del General.7 En aquest 

sentit, els següents dos triennis tampoc foren una bassa d’oli. En efecte, Montserrat 

Jiménez n’ha accentuat tant la conspiració que, liderada per Gispert d’Amat i Desbosc de 

Sant Vicenç, diputat eclesiàstic del trienni de 1644-1647 pretenia entregar la ciutat de 

                                                      
3 Xavier TORRES SANS, La Guerra dels Segadors..., op. Cit., pp. 247-285; Antoni SIMON I TARRÉS, Del 
1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política intrenacional 
europea, PUV, València, 2011. Fem referència a les pp. 25-97.  
4 Xavier TORRES SANS, La Guerra dels Segadors..., op. Cit., p. 197 
5 José SANABRE, La acción de Francia..., op. Cit.; Xavier TORRES SANS, La Guerra dels Segadors, op. Cit., 
pp. 197-245; Òscar JANÉ CHECA, Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contraidentitats i ideologies 
a l’època moderna (1640-1700), Afers, Catarroja-Barcelona, 2006; Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 
1705..., op. Cit., pp. 36-59. Des del punt de vista de la història militar, vegeu Raquel CAMARERO PASCUAL, 
La Guerra de recuperación de Cataluña, 1640-1652, Actas, San Sebastián de los Reyes, 2015. 
6 Núria FLORENSA, El Consell de Cent, Barcelona a la Guerra dels Segadors, Barcelona, 1996. 
7 Antoni SIMON I TARRÉS,  «Bernat de Cardona i de Raset», a Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de 
la Generalitat..., op. Cit., vol. II, pp. 217-221. 
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Barcelona l’any 1645,8 com les tensions entre les institucions catalanes i les autoritats 

franceses fruit de les purgues de «mals afectes» i que acabaren amb la desinsaculació 

d’aquells individus sospitosos d’ésser crítics amb la monarquia gal·la.9 Tot plegat no 

hauria sinó agreujat l’existència d’una fractura social entre aquells partidaris de la 

Monarquia Hispànica i de la Monarquia Francesa, el major exponent de la qual 

s’esdevingué amb la constitució de dos consistoris de la Generalitat coincidint amb el 

trasllat de la seu de la institució a Manresa fugint d’una Barcelona assetjada per la pesta 

i els exèrcits hispànics. A tot plegat encara se li hauria de sumar la cada vegada més 

complicada situació econòmica de la Generalitat, especialment durant el trienni de 1650-

1654 quan, per culpa del contagi de la pesta i de l’ocupació militar de bona part del 

territori pels exèrcits hispànics, es perderen una quantitat notable dels arrendaments de la 

bolla.10 

És en aquest context, tal vegada advers (i encara no del tot ben conegut), que cal situar 

l’acció de la Visita del General de Catalunya. Al llarg de les properes planes podrem 

observar tant les dificultats que tingué la institució per fer prevaler la posició institucional 

que havia aconseguit durant els primers quaranta anys de la centúria de foc i de plom, 

com la capacitat d’adaptació que demostrà per adaptar-se a un nou context marcadament 

hostil. 

 

3.1 «Que la Visita se fasse ab lo menor gasto que·s puga». Guerra, despesa pública i 

reformes 

 

L’entrada a la dècada dels anys 40 del segle XVII portà nombrosos canvis a la vida 

política, econòmica i social de Catalunya. La jornada del Corpus de Sang, la posterior 

invasió dels exèrcits castellans comandats pel Marquès de Los Vélez i l’entrega 

desesperada del Principat a França feta per la classe dirigent a principis de 1641 amb les 

tropes castellanes assetjant Barcelona, havien modificat l’escenari català notablement. El 

Principat era ara un territori en guerra. Tota aquesta successió d’esdeveniments tingueren 

lloc durant un període en el qual la Visita havia restat inactiva. De fet, això era 

                                                      
8 Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, «Gispert d’Amat i Desbosc de Sant Vicenç», a Josep Mª SOLÉ I SABATÉ 
(DIR.), Història de la Generalitat..., op. Cit., vol. II, pp. 222-225. 
9 Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, «Andreu Pont», a Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la 
Generalitat..., op. Cit., vol. II, pp. 226-229. 
10 Antoni SIMON I TARRÉS, «Pau del Rosso», a Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat..., 
op. Cit., vol. II, pp. 230-235. 
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completament normal, ja que l’últim consistori de visitadors s’havia reunit els anys 1638-

1639 coincidint amb el darrer canvi de consistorials a la Diputació i, per tant, la Visita no 

s’havia d’activar fins l’agost de 1641. 

No cal dir que en ple 1641, en un país en guerra, les prioritats politicoeconòmiques 

eren totalment diferents a les que existien l’any 1638; per això no ens hauria d’estranyar 

que entre aquestes noves prioritats no hi figurés la fiscalització dels oficials de la 

Generalitat, això és, la Visita del General. Els visitadors que començaren a desenvolupar 

la seva tasca el dia 16 d’agost de 1641 ho pogueren comprovar en primera persona quan 

el dia 17 del mateix mes reberen un escrit de part dels diputats que els anunciava les 

reformes que havien de fer-se a la Visita.11 L’escrit havia estat elaborat per una sisena 

nomenada al seu torn per una trentasisena escollida pels diputats el dia 3 d’agost «per a 

què, ab ella, puga tractar y conferir las cosas concernents lo beneffici de la província». 

La tasca de la sisena era clara: «vèurer si trobaran forma ab què la dita visita se fassa ab 

lo menor gasto que·s puga, per a què·s puga acudir a una cosa y altra».12 Dit i fet, els 

membres de la sisena per la contenció de les despeses de la Visita elaboraren un text que 

no només limitava les despeses de l’ens fiscalitzador, sinó que en bona mesura en 

modificava la planta i el funcionament.13 

D’entrada, l’escrit exposava la situació en què es trobaven les finances del General de 

resultes de la guerra. Ras i curt, s’assegurava que la hisenda de la Diputació estava 

«totalment exhausta per los grans gastos que ha suportats y suporta». En aquest context, 

les despeses de la Visita eren considerades excessives i calia reduir-les «a una summa 

moderada y suportable». L’escrit de la sisena seguia tot recordant les despeses que havien 

generat les successives visites des de la seva institucionalització l’any 1599, observant 

que si bé l’any 1605 s’havia aconseguit gastar unes 9.600 lliures, l’any 1621 el cost de la 

inspecció s’havia disparat fins a les 24.000 lliures. L’elevat cost d’algunes inspeccions es 

devia, dèien, «sens dupte» a «la facultat ample» de la qual gaudien els visitadors en virtut 

del Capítol 1 del Redreç de 1599 a l’hora de nomenar tant els oficials de la institució, 

                                                      
11 El consistori de la Visita estigué conformat per les persones següents: pel braç eclesiàstic, Joan Miquel 
(canonge d’Elna), Bartomeu Viver (sacristà i canonge d’Urgell) i Pere Joan Albert (ardíaca i canonge de 
Girona); pel braç militar Jaume Balleró, Joan Baptista Rovira i Boldó i Francesc Despujol; pel braç reial 
Francesc Sala, Epifanio Coll i Francesc Sangenís. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1 i DGC, vol. V, pp. 
1190-1191 i 1195-1196. 
12 DGC, vol. 5, p. 1191. La sisena la conformaven Jaume Meca, (abat de Sant Salvador de Breda) i Jeroni 
Roig, (sacristà major y canonge de Barcelona), per l’estament eclesiàstic; Ramon de Guimerà i Pedro 
d’Aimerich, per l’estament militar; Diego Bisbe Vidal i Galceran Nebot, per l’estament reial. 
13 L’escrit de la sisena presentat als visitadors a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 6r-7v. En una altra 
deliberació recollida al dietari de la Visita, els visitadors asseguren que reberen l’escrit el mateix dia en que 
juraren el càrrec, això és, el dia 16 d’agost. 
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com els salaris que els pertocaven i, per aquest motiu, consideraven oportú que els 

visitadors els reduïssin: 

 
«Los tres visitadors de processos, a raó de tres centes lliures per cada hu – 900 ll. 
Los altres sis, a raó de dos centes lliures – 1.200 ll. 
Un assessor y un advocat fiscal, a raó de dos centas y sinquanta lliures per cada hu 
dels dits – 500 ll. 
Un scrivà major – 300 ll. 
Dos ajudants de scrivà major, a raó de dos centas lliures – 400 ll. 
Un scrivent per lo scrivà major – 50 ll. 
Un procurador fiscal – 200 ll. 
Dos calculadors, a raó de cent vuytanta lliures a cada hu – 360 ll. 
Dos porters y dos portalers, a raó de cent lliures cada hu – 400 ll. 
Al scombrador y ensanador de foch que se ha de fer tot hu – 30 ll. 
Suma 4.340 ll.»14 

 

Tot seguit, l’escrit exposava els motius pels quals es considerava que calia extingir les 

visites foranes. Deien els membres de la sisena que malgrat costar prop de cinc mil lliures 

barcelonines, el resultat que se n’obtenia era poc profitós –argument molt probablement 

extret del Directori de 1636– i, per això, calia apostar pel sistema ideat per la Visita 

iniciada l’any 1626, la de Pau Claris. Així mateix, els membres de la sisena consideraven 

que en matèria de despeses –«gages, adeales y scriptoris, scrivanies, festes, vestuaris, cera 

y altres qualsevulla emoluments y axí mateix los gastos se feya per menut en correus, 

llibres, paper y plomes, atxas, candelas de sera y seu, llenya, carbó y tot lo demès se 

acostumava de gastar»– els visitadors podien disposar dels diners compresos entre les 

4.340 lliures dels sous i el sostre de despesa que se situava en 6.000 lliures. L’escrit feia 

notar als visitadors que, en cas d’haver de contractar un assessor o advocat fiscal –per 

exemple perquè els designats en primer terme eren recusats per un dels processats– o un 

calculador extra –posem per cas que el nombre d’acusacions era tan elevat que dos 

calculadors no podien assumir la feina–, els diners havien de sortir del pressupost total. 

Finalment, es demanava als visitadors que s’encarreguessin de rebre personalment els 

testimonis, tant pel que fa a la fase de l’ofensa com pel que fa a la fase de la defensa. 

No cal dir que els visitadors no acceptaren de bon grat semblants canvis. Tant bon punt 

hagueren llegit i discutit el document amb els seus assessors, enviaren una ambaixada a 

la trentasisena que es trobava reunida a la Sala dels Reis de la Casa de la Diputació. Els 

agents fiscalitzadors consideraven que amb les modificacions que els estaments 

intentaven introduir en la Visita, se’ls feia un «preiudici y gravamen» molt gran, sobretot 

                                                      
14 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, ff. 6r-7v 
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perquè se’ls limitava «stretament lo poder tan ample que a ells los donen los Capítols y 

actes de Cort y la observança de les visites passades». Per tot plegat, els visitadors 

pregaven als Braços que prenguessin una decisió més meditada per «no donar lloch a que 

per falta de diner y de proves y de officials necessaris per la bona directió de dita Visita 

y èxit de aquella hagués de dexar la present Visita de castigar los desordes y excessos y 

los culpables que·s trobaran aquells haver comesos».15 

Per fonamentar millor les seves queixes, els visitadors varen trametre una ambaixada 

als diputats el dia 19 d’agost, en la qual exposaren d’una manera més matitzada el seu 

punt de vista sobre el moment que vivien les institucions públiques del Principat.16 De 

fet, els visitadors consideraven que amb la decisió de limitar les despeses de la Visita els 

Braços havien obrat amb «cuydado, diligència y bon zel» tot buscant la millor manera de 

preservar les malmeses finances de la Generalitat. Per tot plegat, els visitadors feien saber 

als estaments que, a grans termes, estaven d’acord amb el contingut de l’escrit que els 

havien presentat dies enrere. Tot i així, els agents fiscalitzadors introduiren algunes 

modificacions a les demandes confeccionades per la sisena encarregada de la contenció 

de les despeses de la Visita. Concretament, els visitadors decidiren nomenar un ajudant 

d’assessor, dos portalers i un calculador de més. Per justificar aquesta decisió, feien notar 

que era impossible que l’assessor tot sol pogués encarregar-se de fonamentar les querelles 

foranes i les centrals, sobretot perquè s’havia eliminat la figura dels delegats forans. Els 

visitadors continuaven dient que havien nomenat un calculador extra perquè era 

improbable que dos calculadors poguessin assumir la tasca que desenvolupaven 

normalment sis persones, i acabaven remarcant que la presència de dos nous portalers era 

necessària per mantenir aïllades les tres sales on treballaven els calculadors. Finalment, 

els membres de la Visita instaven als estaments a acceptar la proposta que els feien perquè 

segons deien, «se veu ésser molt poch la discrepància» entre llurs demandes i la decisió 

presa per la sisena. A més a més, es comprometien a gastar només allò que fos 

estrictament necessari per la bona administració de la justícia. 

Sorprenentment, els Braços reunits a la Diputació acceptaren les peticions dels 

vistadors. Pels membres dels tres estaments no s’havia de «donar ocasió que·s quexen 

que per falta de officials no poden fer bé la Visita» i, per tant, accediren a augmentar el 

                                                      
15 L’ambaixada la trobem reproduïda a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 7v-8r. 
16 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 9r-10v. 
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pressupost total per satisfer l’entrada dels oficials requerits pels agents fiscalitzadors, això 

sí, recordant-los que sota cap concepte poguessin «gastar més».17 

 

3.2 De la teoria a la pràctica. La problemàtica a l’hora d’aplicar el nou sistema de 

visites foranes 

 

Un cop decidits el pressupost, la planta i els procediments que havia d’utilitzar la Visita 

del General, els oficials de la institució es posaren a treballar en els preparatoris que 

havien de conduir a l’inici del període de l’ofensa el dia 15 de setembre. Ben aviat, però, 

els visitadors s’adonaren que una cosa era plasmar en un paper les noves propostes 

rectores a les quals s’havien de cenyir i una altra de molt diferent era dur-les a la pràctica. 

Concretament, els visitadors copsaren la dificultat de confeccionar un sistema d’inspecció 

del territori –amb el qual es pretenia substituir la tasca desenvolupada per les visites 

foranes– que fos funcional i alhora econòmic. Com que passaven els dies i els visitadors 

no se’n sortien, decidiren enviar una ambaixada a la Diputació amb l’objectiu que 

visitadors i braços es reunissin en una comissió que determinés com s’havia de fer el 

procés d’inspecció de les col·lectes foranes.18 Tanmateix, la primera proposta dels 

visitadors –feta el dia 5 de setembre– no generà gaire interès per part dels diputats, cosa 

que motivà que tres dies més tard els primers enviessin una nova ambaixada força més 

contundent. En aquesta, els visitadors denunciaven que els braços havien decidit que 

s’introduís de nou el sistema de fiscalització forana utilitzat pel consistori de visitadors 

liderat per Pau Claris l’any 1626, sense tenir en compte «lo gasto que costaren les 

fortificacions que feren los deputats locals, ni tampoch [...] lo poch o ningún fruyt que·s 

seguí de dit modo de fortificacions». Seguien els visitadors recordant el cost del sistema 

–unes 5.000 lliures–, i dubtaven que encarregar la fiscalització del territori als agents que 

la Diputació hi tenia desplegats –els diputats locals– fos positiu per la Visita, ja que 

aquests darrers podien tenir interessos en les querelles que investigaven.19 Aquesta 

darrera ambaixada de part dels consistorials de la Visita sembla que feu reaccionar als 

                                                      
17 La deliberació dels Braços –datada a 20 d’agost– a DGC, vol. V, p. 1198. També a ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 12v-13r. 
18 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 17v-18r. 
19 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 20v-21v. 
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membres de la Diputació del General, que finalment s’avingueren a participar en la 

conferència organitzada pels primers.20 

La reunió entre els visitadors, els Braços i els assessors de la Diputació donà els fruits 

esperats i el dia 12 de setembre s’arribava a un acord: es decidí aplicar els procediments 

emprats durant la Visita iniciada l’any 1626 –la de Pau Claris–, però complimentant la 

informació que s’havia d’enviar als diputats locals, tal i com s’havia fet en la Visita 

iniciada l’any 1638.21 En aquest sentit, el mateix dia 12 els visitadors varen enviar cartes 

i instruccions a tots els diputats locals del Principat, explicant-los el nou paper que haurien 

de desenvolupar dins de la Visita. 

 Aturem-nos aquí per estudiar amb més profunditat tant les cartes com les instruccions 

entregades als diputats locals. Agafarem com a model les enviades a Josep Sangenís, 

diputat local de Tarragona.22 Quant a la carta que li enviaren els visitadors, podem 

destacar-ne els elements següents: primerament, se li comunicava què havia de fer. 

Concretament se li encarregava «inquirir y fortificar» les querelles que es fessin en el 

districte de la seva diputació local. En segon lloc, se li explicava com havia de dur a terme 

la fiscalització. Els visitadors demanaven al diputat local que s’encarregués de publicar 

les crides de la Visita per totes les poblacions sota la seva jurisdicció, així com a seguir 

totes les instruccions que li adjuntaven a l’hora de fer els procediments. Així mateix, li 

recomanaven que elegís com a assessor i com a notari a persones «no suspectes» i li 

demanaven que les crides es publiquessin tan aviat com fos possible. En el cas d’haver-

hi qualsevol tipus de problema, s’havia de posar en contacte amb els visitadors, els quals 

es comprometien a que «lo que VM gastarà per los affers de dita comissió, se pagarà ab 

tota punctualitat». 

Pel que fa a les instruccions que s’enviaren als diputats locals, contenien quatre punts 

on es resumien les accions que havien de dur a terme per confeccionar i fonamentar les 

querelles contra els visitats. El primer punt convenia que els diputats locals havien de fer 

fer una caixeta de fusta en la qual les persones poguessin introduir-hi denúncies contra 

els oficials visitats bo i garantint-ne l’anonimat. Les caixetes s’havien de col·locar a la 

mateixa vila on el diputat local tingués la seva seu. Un cop situades, l’obligació del diputat 

local era revisar-les, com a mínim un cop a la setmana, per extreure’n les denúncies que 

                                                      
20 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, f. 22r. Concretament, els diputats confirmaren l’assistència de 
l’advocat fiscal i de l’assessor de la Diputació. 
21 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, f. 24. 
22 La carta a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 24v-25r. Les instruccions a ibídem, ff. 27r-28v. 
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hi poguessin haver. Fet això, el diputat, l’assessor i el notari les havien d’instruir i 

fonamentar per convertir-les en querelles que després eren enviades als visitadors de 

Barcelona.23 El segon apartat de les instruccions instava als diputats locals a actuar en 

interès del «fisch» en aquells supòsits en que haguessin rebut notícies o sospites 

d’actuacions fraudulentes.24 El tercer punt de les instruccions, els explicava com havien 

de dur a terme la fiscalització de la seva demarcació, especificant-los que no calia que es 

moguessin del seu lloc de treball. Per dur a terme aital tasca, se’ls proposava que es 

valguessin de persones de confiança repartides pel territori que exercicin a mode 

d’informadors i, un cop identificats els sospitosos d’haver comès algun delicte, se’ls 

enviessin lletres citatòries per obligar-los a declarar davant del propi diputat local.25 En 

el darrer punt, els visitadors demanaven al diputat local que executés el contingut de les 

instruccions amb prestesa, tot recordant-li que en cas d’oposar-se a les resolucions de la 

Visita, els agents fiscalitzadors podien actuar contra la seva persona. Finalment, li 

recordaven que tots els diners que gastés en accions relacionades amb la Visita li serien 

degudament restituïts.26 

                                                      
23 «Primo, se servirà manar fer una caxeta a la trassa de les caxetas de la Visita del General ab un rètol de 
lletra grossa que diga Caxeta de la Visita del General del any 1641, de aquexa vila que a vostra mercè li 
aparexerà sols sie acomodat [...] y segur per a poder posar en ella querelles, papers o memorials. Y aquella 
obrirà almenys una vegada cada semmana, ab assistència de son assessor y notari y dels papers li trobarà, 
instruirà y fulminarà les quereles; y instruhydas y fulminadas enviarà al consistori de dits senyors visitadors 
dins emperò lo termini, modos y forma contenguts en la comissió». 
24 «Ítem, que ademés del que resultarà dels papers de la caxeta y que li aparexerà fer quereles de aquells se 
servirà també fer quereles tant a instància del fisch com de part interessada si n·[h]i haurà de altres coses. 
Y contra los officials que podrà tenir notícia haver comès faltes y delictes contra sos officis y en periudici 
de la Generalitat, axí de Guerra com altres, encara que sien consistorials, aplicant per a daxò las diligèncias 
y intelligèncias que·s poran y convindran, enviant las fortificacions de dites quereles y inquisitions com 
esta dit de las demès dins lo temps contengut en dita comissió».  
25 «Item advertirà que Vostra Mercè y los demés ministres del tribunal que per dita inquisició y fortificació 
seran menester no se han de mourer per al dit ministeri del lloch de son tribunal ni anar perçò Vostra Mercè 
y dits ministres personalment per les parts de dita collecta, ni enviar altres persones en son lloch, sinó que 
valent-se de sa bona prudència procurarà ab concell y conferència secreta de les persones que li [yparexen] 
aptes y confidents tenir intelligencias de los casos, excessos y delictes que poran descubrir y de les persones 
que poran descubrir y de les persones que poran testificar. Y a Vostra Mercè li permeten, en cars li 
aparexeria convenir, puga enviar algun porter o altre persona de intelligencia rematent-lo ab carta o altre 
orde de Vostra Mercè a la persona o persones dels llochs de sa collecta que li seran més confidents y 
aparexeran més a propòsit, per a que pugan dar notícia de dits excessos y dels noms dels testimonis y veurer 
si los uns descubriran los altres, posant-los ab memorials. Y valent-se Vostra Mercè de la commissió que 
li fem per a despedir manaments a dites persones, que hauran de testificar ab penes a vostra mercè ben 
vistes per a que comparegan dins breu termini devant de vostra mercè, als quals rebrà los ditxos interrogant-
los segons lo thenor de les quereles, suplint ab la discreció de vostra mercè y de son assessor, ab los 
interrogatoris convenients per a traurer mes la veritat a llum. Y en cas de resistència de los contrafahents, 
executarà les penes incorregudes y duplicarà aquelles segons concell de son assessor». 
26 «Item, adevertesca Vostra Mercè que ab la present li [...] y manam que en tot y per tot pose en execució 
ab molt gran punctualitat y diligència promptament y observe tot lo contengut en la present comissió y 
instructió sens replicar [...]. Com altrament seria forçat procehyr contra Vostra Mercè y qualsevols altres 
inovedients de la present Visita, segons lo capítol de cort de Visita y altres aplicables y de justícia serie 
fahedor. Y per lo contrari, acudint Vostra Mercè y ministres dels quals se valdrà a dits ordes y a sa obligació, 
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Les limitacions del nou sistema, emperò, aviat es feren paleses. En aquest sentit, els 

visitadors de 1641-1642 s’hagueren de querellar contra alguns dels oficials del General 

de la col·lecta de Tortosa en descobrir que, lluny d’haver fet publicar les crides de la 

Visita a la seva demarcació, n’havien presentat una relació falsa al diputat local de 

Tortosa.27 La situació, que havia afectat les poblacions de Riba-roja d’Ebre, la Fatarella, 

la Pobla de Caseres, Batea, Caseres, Bot, Gandesa i Corbera d’Ebre implicava 

principalment a Gabriel Fortuny, guarda del General de la col·lecta de Tortosa, qui tot 

sembla indicar que havia emprat la seva xarxa de contactes per simular la publicació de 

les crides als llocs suara esmentats. Tot i que l’objectiu darrer que portà Fortuny a actuar 

d’aquesta manera no fou recollit pels visitadors, pensem que no ens estem pas aventurant 

desmesuradament si afirmem que amb llurs actuacions la guarda del General molt 

probablement buscava impedir el decurs de la fiscalització a la col·lecta de Tortosa. Sigui 

com sigui, el que sí que sabem és que els agents fiscalitzadors actuaren amb contundència: 

Gabriel Fortuny fou privat in perpetuum de l’ofici de guarda ordinària de la col·lecta de 

Tortosa, mentre que els seus principals col·laboradors, Joan Llop – notari de la Pobla de 

Caseres–, Mateu Manriques – substitut del notari de la Cort de la Comanda d’Horta– i 

Joan Vallespí – notari del Pinell –, foren privats d’exercir com a notaris i/o substitut de 

notaris «per fets i negocis del General». A més a més, Joan Llop i Mateu Manriques foren 

condemnats a pagar una multa de vint-i-cinc lliures a la Generalitat. 

A les dificultats per adaptar-se a un nou sistema procedimental, els visitadors hagueren 

de sumar-hi les adversitats generades pel context d’enfrontament bèl·lic entre les 

Monarquies Hispànica i Francesa vigent al Principat d’ençà de 1640. Tot plegat ajudà a 

un progressiu deteriorament de l’administració territorial de la Generalitat que es féu 

evident amb tota la seva cruesa durant la fiscalització duta a terme els anys 1654 i 1655. 

Així, els visitadors pogueren constatar de primera mà l’estat lamentable en el qual es 

trobaven les col·lectes foranes del General. En una missiva rebuda pel consistori de la 

Visita el dia 20 de maig de 1654, el diputat local de Manresa feia una relació de les taules 

de llur col·lecta que es trovaben operatives –Manresa, Cardona, Solsona, Centelles, Calaf 

i Torà– mentre que pel que fa a les de Sant Llorenç –de Morunys?–, Prats de Lluçanès, 

Castellterçol i «Moga» calia encara fer indagacions per saber-ne l’estat, «y luego daré 

                                                      
com confiam, se tindrà per lo concistori de la present Visita la deguda concideració en satisfer a tots ab 
condigne y condecent remuneració y satisfació de treballs, tant majors quants més seran los serveys y 
treballs en beneffici de la Generalitat, per a que se puga alcançar lo fi de reprimir los excessos y delictes en 
preiudici y dany de la Generalitat comesos».  
27 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 5, ff. 36v-37v. 
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avís a Vostra Senyoria».28 Pocs dies després, els visitadors reberen una carta de Jacint 

Ferrer, assessor de la Diputació local de Castelló d’Empúries, en la qual els feia saber que 

«en esta collecta no·y ha deputat local vell ni nou, ni menos tauler ni altre offitial, sinó el 

notari i jo, que só assessor».29 De fet, la innacció dels càrrecs de la Generalitat en alguns 

casos era tan flagrant que el dia 12 de juny de 1654 els visitadors acordaren enviar cartes 

a tots els diputats locals del Principat amb l’objectiu d’organitzar ells mateixos la 

recollida dels llibres de les taules foranes malgrat ésser competència dels sobrecollidors 

del General, que havien obviat llurs responsabilitats.30 Òbviament, tant Bonaventura 

Closa, com Jeroni Major i Sala –sobrecollidors de Llevant i Ponent, respectivament– 

foren acusats d’haver incomplert llurs obligacions establertes pel Capítol 91 del Redreç 

de 1599,31 essent posteriorment condemnats a pagar una multa de vint-i-cinc lliures 

cadascú.32  

 

3.3 «No estan segurs los camins». Fiscalitzar les persones i el territori en temps de 

guerra 

 

La Visita del General de Catalunya tenia com a objectiu fiscalitzar els oficials públics 

de la Generalitat moderna. Concretament, la institució fiscalitzadora tenia el deure 

d’inspeccionar les activitats dutes a terme tant per aquells oficials residents a Barcelona 

com per aquells residents arreu del territori català. En aquest sentit, ja hem vist que 

s’instauraren les visites foranes durant les primeres dècades del segle XVII, les quals 

perseguien precisament la fiscalització dels oficials del General repartits pel territori. Els 

canvis introduïts a les inspeccions foranes partir de 1641 –seguint la línia marcada durant 

                                                      
28 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 46v-47v. 
29 Ibídem, f. 59. 
30 Ibídem, f. 74v. 
31 El Capítol 91/1599 a Capítols per lo redrés..., op. Cit., pp. 134-136. 
32 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 3, ff. 59v-60v. Els visitadors també els feren tot un seguit de recomanacions 
dirigides a evitar futurs malentesos (o, directament, males praxis): «Volem emperò y manam als 
sobrecullidors qui vuy són y per temps seran que sis dies aprés de tornats de llurs sobrecollectas encontinent, 
fassen relatió en consistori als molt illustres senyors deputats y oydors dels llibres que hauran dexat de 
aportar y per quina causa. Y que dita relatió sie continuada en lo dietari de dits molt illustres senyors 
deputats y oydors, sots pena del salari de llur anada per cada vegada que lo contrari faran. Y axí matex 
manam als dits sobrecullidors compten y paguen las tersas dins lo temps a ells prefigit per capítols de Cort 
sots las penas en aquells contengudas y al rational de la casa de la deputatió qui vuy és y per temps serà 
que fasse nota en sos llibres del die que dits sobrecullidors hauran comptat y pagat les dites terses, sots pena 
de pèrdrer una tersa de son salari per quiscuna vegada que contrafarà aquesta nostra exortatió y manament, 
per a que conste si los dits sobrecullidors cumplen ab ses obligations. Y exortam als molt illustres senyors 
oydors de comptes qui vuy són y per temps seran tingan cuidado y fassen que los dits sobrecullidors y 
rational cumplen al disposat en dit capítol, sots pena de privatió del salari de una tersa per quiscuna vegada 
se trobarà ser estats dits molt illustres senyors oïdors negligents». Ibídem, f. 60v. 
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la Visita iniciada l’any 1626– si bé alteraren el funcionament de la fiscalització del 

territori, no n’alteraren l’objectiu primordial: investigar l’actuació dels oficials territorials 

de la Diputació per avaluar-ne llurs conductes. En definitiva, tot i que canvià «el com», 

no varià «el què». Així doncs, malgrat la situació de guerra oberta que visqué el Principat 

des de 1640, els visitadors continuaren desenvolupant la seva tasca de fiscalització del 

territori tant correctament com pogueren.33  

Amb l’entrada en vigor del nou sistema de visites foranes, els visitadors tenien un 

contacte diferent amb el territori. Així, la majoria de les gestions les feien a través dels 

correus tramésos a les distintes seus de les Diputacions locals, tot i que també podien 

enviar agents «especials», si convenia. La principal dificultat d’enviar agents al territori 

sorgia quan aquests havien d’anar a indrets controlats per l’enemic. Per assegurar la seva 

integritat, els visitadors podien demanar a les autoritats reials que expedissin salconduits. 

Aquest fou el cas dels visitadors que iniciaren llur activitat l’agost de 1647,34 els quals 

tingueren necessitat d’enviar una persona a Tortosa per portar-hi documentació 

relacionada amb la Visita. Davant d’aquesta situació, el dia 19 de setembre els 

consistorials de la Visita no dubtaren en enviar una ambaixada al virrei Condé en la qual 

li demanaven que els fes un «passaport» per la persona que havien d’enviar a terres 

enemigues.35 El virrei respongué als agents fiscalitzadors pocs dies després –24 de 

setembre– mitjançant un correu al qual anava adjunt el salconduit, gestió que els 

visitadors agraïren posteriorment.36  

Altrament, cal destacar que a mesura que la guerra avançà, la llibertat de moviments 

dels agents enviats al territori pels visitadors disminuí. En aquest sentit, el Dietari de la 

Visita del General iniciada l’agost de 1650 ens aporta diferents exemples de les dificultat 

que trobaren els visitadors per fer arribar la seva xarxa arreu del Principat. Ja en el 

moment de trametre les cartes amb les crides de la Visita, els visitadors anotaren que 

                                                      
33 A tall d’exemple, la Visita celebrada els anys 1644-1645 jutjà a diversos taulers del General per no haver 
valorat les mercaderies despatxades a les seves taules segons el valor d’aquestes recollit a les tarifes del 
General. Encara que els agents recaptadors aconseguiren demostrar que llurs activitats estaven amparades 
pel costum –cosa que els permeté evitar una condemna ferma–, els visitadors inclogueren un manament en 
la sentència que obligava als taulers a aplicar les tarifes de preus del General en tots aquells casos que els 
mercaders no poguessin demostrar el vertader preu pagat per les mercaderies declarades i el preu jurat fos 
inferior a allò estipulat per les tarifes del General. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 4, ff. 3r-5r. 
34 El consistori en aquella ocasió estigué format per: Joan de Castellbell –prior i canonge de Tortosa–, 
Bernat de Vilamala –Cambrer de la Portella– i Antoni Comter –canonge d’Elna– pel Braç Eclesiàstic; 
Francesc Surribas, Josep Pagès i Vallgornera i Ramon de Císcar pel Braç Militar; Antoni Aldrofeu, 
Francesc Vidal i Ros i Anton Bru pel Braç Reial. DGC, vol. VI, pp. 242, 244-246 i 248. 
35 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 1, ff. 29v-30r. Sobre el virregnat de Condé vid. José SANABRE, La acción 
de Francia..., op. Cit., pp. 367-390. 
36 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 1, ff. 35r i 36. 



Avançant tendències. La Visita del General... 

113 
 

aquestes no podien arribar a Hostalric per l’«impediment del mal contagiós».37 Pocs dies 

després, Jaume Homs, porter de la Visita enviat a la vereda de Tarragona amb la missió 

de fer entrega de la documentació dirigida als diputats locals per iniciar la fiscalització 

del territori, tornava a Barcelona relatant que no havia anat més enllà de Montblanc 

perquè «los miquelets y soldats ixen als camins, roben y matan a palès».38 També trobà 

dificultats per avançar pel territori Jaume Soler, el porter destinat a portar la documentació 

de la Visita a les diputacions locals de la vereda de Girona i Perpinyà. A diferència de 

Jaume Homs, però, Soler no hauria pogut passar de resultes del cordó sanitari que s’havia 

fet a la zona de Castelló d’Empúries en motiu de la pesta.39  

D’altra banda, també es podia donar el cas que, tot i haver aconseguit fer publicar les 

crides de la Visita en un determinat indret controlat pels exèrcits castellans i que, fins i 

tot, l’encarregat de fortificar les querelles del territori les hagués aconseguit trametre a 

Barcelona, els visitadors en consideressin inviable la seva publicació. Aquest fou el cas 

de les querelles de la zona de l’Ebre i el Camp de Tarragona l’any 1650; com que «lo 

enemich té impedit totes les sobredites viles y llochs» els visitadors decidiren comunicar 

i traspassar les querelles als diputats perquè en tot cas aquests les jutgessin més endavant, 

«en lo temps que lo enemich no tindrà invadit ditas vilas».40  

Finalment, cal afegir que el retorn de Barcelona i gran part del Principat a l’obediència 

de Felip IV l’any 1652 no suposà pas una normalització de la situació. En aquest sentit, 

episodis com el que ocorregué l’any 1654 quan el notari i el guarda del General de Girona 

volgueren publicar les crides de la Visita a Palamós, ens il·lustren fins a quin punt la 

militarització del Principat havia afectat fins i tot les gestions que podia fer una institució 

com la Visita. Segons el testimoni aportat pel diputat local de Girona, Martí Rich, el 

governador de la Plaça de Palamós, Marco Antonio Genaro, hauria ordenat bastonejar el 

notari de la Diputació Local de Girona i el guarda que l’acompanyava quan havien 

intentat publicar les crides de la Visita a Palamós. Concretament, Genaro havia «donat ab 

la mangala de bastonades al notari y guarda fins a rompre lo cap de dita guarda».41 També 

fou atacat Francesc Corbera –porter reial–  quan es disposava a portar les crides de la 

Visita a Camprodon: 

                                                      
37 La deliberació que data a 29 d’agost de 1650, la trobem a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, f. 16r. 
38 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, f. 21. 
39 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, f. 26. Segons la relació de Jaume Soler, «los guardes del morbo 
haurien llevat lo trànsit y passatge per la vila de Castelló de Empúries». 
40 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, ff. 73v-74r. 
41 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 74 i 82. 
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«Y després, prosseguint son camí devers la vila de Camprodon, al temps y occasió 
que fou a l’indret del Castell de Urís li isqueren tres hòmens armats ab pistolas y 
xispes llargues, los quals entengué que eran miquelets y, aturant-lo, li robaren los 
diners aportave y li prengueren los papers o plechs de dits senyors visitadors que ell, 
dit Corbera, aportave de las restants vilas de dita collecta, part de las quals li 
trossejaren y part se·n aportaren junt ab las instructions, dient-li que ells los donarien 
a qui anaven dirigits. Y trobant-se sens dits despaigs, se·n tornà devés la present Ciutat 
a fer relatió de tot lo sobredit a dits señors visitadors».42  

 

3.4 «Seria convenient porrogar la Visita». Les tensions econòmiques derivades del 

context bèl·lic 

 

És ben sabut que durant la Guerra dels Segadors la Diputació del General destinà tots 

els seus esforços econòmics a finançar la guerra contra els exèrcits de Felip IV. Aquesta 

situació afectà greument la resta de parcel·les que depenien dels diners que gestionava la 

Diputació, inclosa la Visita. Tot plegat féu que la manca de numerari fos un motiu de 

tensió recorrent entre els membres de la Diputació d’una banda, i els visitadors de l’altra. 

Sense anar més lluny hem pogut veure que ja en les reformes proposades per la sisena 

encarregada de la contenció de les despeses de la Visita, s’hi recollia una reducció del 

pressupost per la institució que s’acabà limitant a l’entorn de les 6.000 lliures 

barcelonines. De fet, la situació de l’hisenda del General era tant crítica que algunes veus 

fins i tot proposaren que es prorrogués l’inici de la Visita o que, simplement, només 

s’instruïssin els processos de visita per aplaçar-ne sine die tant el judici com la 

promulgació de les sentències. En aquest sentit, els Braços reunits el dia 19 d’agost de 

1641 concretament deien que:  

 
«També representam a vostra senyoria, ajustant al que proposàrem dissabte acerca 
dels gastos de la visita, que algunas personas zelosas del bé de la província y que 
saben quant exausta està esta casa, han advertit que seria convenient porrogar la visita 
o, al manco, pagar per ara tant solamente los gastos se hauran de fer de prompte per a 
instruir los processos, que serà molta cosa, y porrogar los demés se hauran de fer en 
los salaris dels visitadors y officials de la visita, pus lo capítol obliga sols al[s] tres 
dels processsos fer continua residència en esta ciutat y los demés poden estar ausents 
d’ella fins als útims tres mesos de votar las causas.»43 

 

Vist el caràcter d’aquesta deliberació no ens hauria de sorprendre que els visitadors les 

passessin magres per intentar obtenir tots els diners que en un principi se’ls havien 

pressupostat. En efecte, el dia 10 d’abril de 1642 els diputats comunicaven als 

                                                      
42 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, f. 30r. 
43 DGC, vol. V, pp. 1197-1198. 
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consistorials de la Visita que els quedaven 1.500 lliures barcelonines per gastar del total 

de 6.500 pressupostades44 i, encara que els consistorials de la Diputació es 

comprometeren a fer entrega dels diners el més prest possible, a finals d’abril els diners 

encara no havien arribat als visitadors que protestaren iradament mitjançant dues 

ambaixades.45 En la segona, els visitadors acusaven amb vehemència als diputats de no 

haver fet les gestions necessàries perquè se’ls fessin arribar els diners afirmant sense 

embuts que «se impedeix totalment lo curs de dita Visita». Concloïen advertint als 

diputats que, en el cas que no els fessin arribar ràpidament els diners demandats, els 

consistori dels visitadors «es valdrà de las forças que per Capítols de Corts li està 

concedit». 

La duresa de les paraules emprades pels visitadors motivà una resposta per part de la 

Diputació en la qual s’exposava una vegada més la crítica situació econòmica de la 

Generalitat. Els diputats s’escudaven en el fet que havien de prioritzar els pagaments del 

Batalló del General «pensant com pensan dits deputats que no·y ha tanta necessitat en la 

Visita com en lo Batalló» assegurant que era precisament per aquest motiu, que només 

podien avançar 500 lliures als visitadors. En definitiva, els diputats demanaven als 

visitadors que tinguessin paciència, ja que el seu objectiu era satisfer tots els pagaments 

de la Visita perquè aquesta «se continue y arribe a son fi degut».46 Tot i així, un mes 

després uns i altres encara discutien desavinences econòmiques.47  

Els problemes econòmics per la hisenda del General no finiren ací. La Visita iniciada 

l’any 1644 patí els mateixos entrebancs que la de 1641-1642. De fet, la situació fou fins 

i tot més complicada, ja que les dificultats aparegueren durant els primers mesos en els 

quals la inspecció dels oficials estigué activa. En aquest sentit, els visitadors es queixaven 

a principis del mes de desembre que encara no havien rebut 2.500 lliures de les 3.000 que 

els diputats els havien promès a finals del mes de setembre: els visitadors deien que la 

manca de numerari els impedia fer els pagaments compromesos. Aital argument no 

impressionà gens als diputats, els quals respongueren:  

                                                      
44 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, f. 101. 
45 Datades a 26 i 29 d’abril de 1642, respectivament, les ambaixades les trobem a ACA, Generalitat, Sèrie 
G, 6, 6, 1, ff. 103r-104v. Segons el Dietari de la Generalitat, la segona de les ambaixades fetes pels 
visitadors hauria tingut lloc el dia 28 d’abril. DGC, vol. V, pp. 1250-1251. 
46 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 104v-105v. 
47 Segons el dietari de la Visita iniciada l’agost de 1641, visitadors i diputats intercanviaren ambaixades els 
dies 17 i 20 de maig de 1642. En aquestes, els visitadors reclamaren un nou pagament de 1.500 lliures 
barcelonines que els feien falta per acabar el procés fiscalitzador. La petició no fou però escoltada pels 
diputats, que els recordaren que els Braços havien deliberat quines havien de ser les despeses de la Visita i 
que aital deliberació vehiculava l’acció de la Diputació i la Visita. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 
107v-108r. 
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«Que·y havia moltíssimes persones que demanaven diners del que lo General los deu, 
y en particular Joan Martín, que·ls demanava tres milia lliures per consemblants ne 
havia bestretes al General per haver pagades aquellas al Rnt. Fontanella en Monster 
[sic] y que·ls havia senyalat que si no·l pagaven, no faria crèdit de quantitat alguna 
més, y que la Casa de la Deputatió no tenia un sou y que ells hanaven executant a tot 
hom per a provehir lo que per part del Consistori de la present Visita se·ls demanave 
y que la Casa de la Deputatió tenia de renda menos de sexanta milia lliures y que sols 
hara tenia algunes sinch centes, o, sis centes lliures y que havian enviat a manlleutar 
y veurer si·ls porien bestràurer los arendadors la quantitat que·ls falta per fer 
compliment a les mil y sinch centas lliures que lo Consistori de la present Visita los 
demana, y que procurarian ab tota punctualitat y diligèntia que·ls seria possible fer 
diners per a girar aquells».48 

 

La manca de numerari en l’administració del General ben probablement motivà la 

proposta de fiscalitzar els comptes del Batalló del General que els visitadors presentaren 

als diputats a mitjans del mes de novembre de 1644. Datada a 22 de novembre, la proposta 

fou tramesa per una ambaixada. A grans trets, els visitadors evidenciaven que en la 

confecció de Junta del Batalló –encarregada d’administrar, entre altres, els comptes del 

Batalló del General– els Braços havien passat per alt la imposició d’una visita contra 

aquelles persones que hi exercien un càrrec. La tasca deien, era «un punt tant substancial 

per a que dita administratió vaja ab la rectitut y orde que·s necessita per a acudir a las 

pagas de la gent de guerra y demés gastos forçosos de dit batalló» i consideraven que 

l’única explicació possible per la qual els Braços havien obviat la fiscalització de la Junta 

era perquè aquests darrers eren conscients que sempre podien encarregar la revisió dels 

comptes del Batalló a la Visita del General.49 Tanmateix, la proposta dels visitadors no 

fou acceptada per la Diputació. Els diputats respongueren als visitadors amb una 

ambaixada el dia 13 de desembre on declinaven qualsevol possiblitat que aquests darrers 

poguessin fiscalitzar els comptes de la Junta del Batalló. La Diputació, tot i agrair l’oferta, 

s’emparà en el fet que la Junta era co-administrada entre la Generalitat i el Consell 

Barceloní, cosa que la situava fora dels límits jurisdiccionals de la Visita.50 

Vistes les circumstàncies, no ens hauria d’estranyar que els problemes econòmics 

s’establissin (com de fet s’establiren) de forma endèmica. Les següents visites –les 

iniciades els anys 1647 i 1650– també patiren fortes restriccions econòmiques. En 

                                                      
48 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 2, ff. 67r-68r. L’escrit dels diputats prometent el pagament de 3.000 
lliures a finals del mes de setembre a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 2, f. 27. La situació econòmica de la 
Generalitat era tan compromesa que els diputats fins i tot estaven venent els esclaus de la institució. Per 
exemple, el dia 17 de gener de 1642 els diputats acudiren als encants per vendre’n dos, pels quals dos 
compradors privats en pagaren un total de 100 lliures barcelonines. DGC, vol. V, p. 1235. 
49 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 2, ff. 61r-63r. 
50 DGC, vol. VI, p. 680. 
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cadascuna d’elles, els visitadors maldaren no ja per sobrepassar el límit de 6.000 lliures 

establert l’any 1641, sinó fins i tot perquè se’ls pagués aquesta quantitat.51 N’és un bon 

exemple l’ambaixada que cursaren els visitadors el 20 d’abril de 1648 en la que insistien 

en la necessitat de rebre un pagament de 4.000 lliures per finalitzar la Visita. Asseguraven 

els visitadors que si no rebien aquesta quantitat, «serà forsós per ara suspèndrer aquella 

[la Visita] fins i a tant sie provehit dit diner». D’altra banda, els visitadors aprofitaven per 

recordar als membres de la Diputació que la legislació de les Corts de 1599 els donava el 

poder suficient per reclamar els diners necessaris per desenvolupar llur tasca. Davant la 

insistència dels agents fiscalitzadors, els diputats respongueren que intentarien satisfer les 

demandes de la Visita, però que la situació era molt delicada perque estaven «exausts los 

rèddits de la casa, com se té plena notícia que no és possible igualar en pagar als acreadors 

sensalistas les pensions se’ls deuen caygudes en lo any 1643, y tenint multiplicades y 

contínuas instàncias de diversos acreadors censalistas, com també de altres, no és 

possible, ab obres, poder acudir a la deguda satisfacció, com és just».52  

A les dificultats per afrontar els deutes contrets amb els creditors s’hi sumaren 

pràctiques no sempre lícites a l’hora de satisfer els pagaments. A tall d’exemple, durant 

la Visita realitzada entre 1656 i 1657 els visitadors amonestaren els diputats i oïdors de 

comptes del General del trienni de 1654-1656 per haver satisfet les obligacions de la 

institució a llur arbitri, sense cap tipus d’ordre, cosa que havia comportat molts «danys y 

descrèdit gran, que ha patit lo General».53 Amb l’objectiu d’evitar que situacions com 

aquesta tornessin a repetir-se, els agents fiscalitzadors no només multaren als diputats i 

oïdors de comptes –els imposaren una multa de 400 lliures barcelonines–, sinó que 

dissenyaren un nou sistema de pagament de les pensions de censals. Així, les pensions 

passaven a pagar-se seguint un estricte ordre cronològic: les de 1648 no podien, d’aquesta 

manera, pagar-se abans de les de 1647, ni les de 1649 abans que les de 1648.54 Per 

                                                      
51 Cal dir que la Visita iniciada l’any 1650 presenta informacions contradictòries. D’una banda, visitadors 
i diputats intercanviaren algunes ambaixades per motius econòmics –els primers es queixaven de la manca 
de doblers per efectuar gestions relacionades amb la Visita–, mentre que per altra banda el Dietari de la 
Visita recull que el cost total de la inspecció ascendí a prop de 12.000 lliures barcelonines, això és, el doble 
del que estipularen els Braços l’any 1641. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, f. 144r. De totes maneres, 
l’any 1655 la Reial Audiència confeccionà un vot pel qual s’instava als visitadors a desfer totes les gestions 
que havien confeccionat contra els diputats d’aquell trienni perquè aquests darrers només els havien pagat 
la meitat de les 6.000 lliures acordades. Tot plegat ens indicaria que la relativa bonança de la Visita de 
1650-1651 fou quelcom eventual. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, f. 253-2a.  
52 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 1, ff. 76v-78r. També a DGC, vol. VI, pp. 278-280. 
53 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 6, ff. 102v-107r. 
54 Es feia però una excepció en aquells casos que els creditors no haguessin fet les gestions necessàries per 
reclamar el cobrament. Tanmateix, sempre havien de tenir preferència, cas que reclamessin, sobre aquells 
creditors que reclamessin pensions posteriors a la seva. Ibídem, f. 105v. 
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assegurar el compliment del nou sistema de pagament, els visitadors també feren 

manaments a diversos oficials de la Generalitat, especialment a l’ajudant primer de 

l’escrivà major i a l’escrivent del regent els comptes, als quals s’insistí la necessitat 

d’aplicar el criteri cronològic a l’hora de fer els pagaments.55 A l’ajudant de l’escrivà 

major fins i tot se l’obligà a penjar una llista a la porta de la seva estança amb «lo any que 

lo General anirà pagant les pentions de censals a sos acreadors, per a que tots ells ne 

pugan tenir plena notítia y pugan fermar àpochas oportunas».56 Tanmateix, fora bo no 

perdre de vista el fet que malgrat la insistència dels agents fiscalitzadors, els diputats del 

trienni de 1656-1659 persistiren amb la pràctica de fer els pagaments dels censals de 

forma arbitrària, cosa que els costà una sentència duríssima per part dels visitadors de 

1659-1660.57 

Comptat i debatut, pretendre facilitats financeres en una situació de fallida econòmica 

virtual de la hisenda del General era, com a mínim, poc realista. I, de fet, els visitadors 

s’hagueren d’acostumar progressivament a aquest nou escenari; mai més es retornaria a 

l’etapa anterior. Si bé és cert que durant els anys finals de la dominació francesa hi hagué 

una certa distensió en algunes de les condicions establertes l’any 1641 –sobretot en 

matèria econòmica– la situació era ja totalment irreversible: la guerra havia obert la porta 

de l’intervencionisme sobre la Visita. L’ens fiscalitzador ja no era totalment autònom. La 

fi del creixement institucional havia vingut acompanyat de la fi d’una notable llibertat 

econòmica per part de la institució fiscalitzadora i tot just s’estava innaugurant una etapa 

que, progressivament, havia de conduir la institució vers la seva marginalització i 

decadència durant els darrers trenta anys de la centúria de foc i de plom.

                                                      
55 Oficis ocupats per Diego Martínez i Baptista Ramon Pastor, respectivament. Ibídem, ff. 105v-106r. 
56 Ibídem, f. 106r. 
57 Els consistorials, excepte el diputat eclesiàstic Josep Jeroni Besora –que s’hauria oposat al parer 
majoritari–, foren condemnats a pagar una multa de 1.000 lliures barcelonines. Els visitadors, que 
emplearen un llenguatge molt contundent, acusaren els dirigents de la Diputació d’haver actuat dolosament, 
ja que obviant els criteris de pagament dissenyats per la Visita havien menystingut els manaments reials –
car s’assegurava que llur legitimació provenia del mandat reial–, el «bé públich» –«per haver patit tants 
convents, comunitats y particulars»–, el General –«per lo descrèdit» que rebia a causa de les actuacions 
dels seus administradors– i  els doctors del Reial Consell –«puys fent poch cas de son vot y concell, feren 
lo contrari del aconsellat»–. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 7, ff. 6r-10r. 
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Capítol 4. Decisions polítiques, conseqüències institucionals. La Visita i 

el nou estatus constitucional català, 1652-1701  
 

Ja fa més de tres dècades que Fernando Sánchez Marcos publicà la seva monografia 

dedicada a l’estudi de les noves relacions establertes entre la Monarquia Hispànica i el 

Principat de Catalunya després de la Guerra dels Segadors.1 En aquesta, trencava per 

primera vegada amb el paradigma del neoforalisme establert anys enrere per Joan Reglà.2 

Així, Sánchez Marcos remarcà la importància de les reformes introduïdes per Felip IV en 

el govern de les dues principals institucions del Principat –això és, el Consell de Cent i la 

Diputació del General–,3 tot assegurant que la consulta del Consell d’Aragó de 14 de 

novembre de 1652 que les motivà «se nos presenta com un hito a señalar en el camino 

del absolutismo monárquico y, hasta cierto punto, como un precedente del reformismo 

borbónico».4 

Un breu repàs historiogràfic als treballs de les darreres tres dècades que han prestat 

atenció a la suara esmentada qüestió, permet copsar com la majoria dels investigadors ha 

acceptat l’aleshores innovador marc interpretatiu proposat per Sánchez Marcos, bo i 

confirmant-lo estudi rere estudi, a mesura que s’ha anat ampliant el coneixement sobre la 

realitat política catalana de la segona meitat del segle XVII. Així, ben aviat Josep Maria 

Torras i Ribé recollí la proposta de Fernando Sánchez Marcos en el seu estudi dedicat al 

control polític exercit per la Monarquia sobre les insaculacions del Consell de Cent de 

Barcelona a partir de 1652, cosa que li permeté constatar que tal control esdevingué un 

                                                      
1 Fernando SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadores (1652-
1679), Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1983. 
2 Joan REGLÀ, Els virreis de Catalunya, Teide, Barcelona, 1956. Així, diversos autors han anat descartant 
la validesa d’aquesta tesi en el decurs de les darreres dècades. Una valoració historiogràfica a Xavier GIL 
PUJOL, «La Corona de Aragón a finales del siglo XVII: a vueltas con el neoforalismo», a DD.AA., Los 
Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII: (Actas del coloquio internacional 
celebrado en Madrid, mayo de 2000), Marcial Pons – Casa de Velázquez, Madrid, 2002, pp. 97-116. 
3 Fernando SÁNCHEZ MARCOS, Catalunya y el gobierno..., op. Cit., pp. 49-65 i 96-133. Així mateix, del 
mateix autor vegeu: «El autogobierno perdido en 1652: el control por Madrid de la vida política de Cataluña 
durante el virreinato de don Juan de Austria (1653-1656)», Pedralbes, Revista d’Història Moderna, 2, 1982, 
pp. 101-125. 
4 Fernando SÁNCHEZ MARCOS, Catalunya y el gobierno..., op. Cit., p. 61. 
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element clau per a la corona, al mateix temps que debilità enormement els organismes 

polítics tradicionals del poder al Principat.5  

Pocs anys després, Eva Serra analitzà les repercussions del «retorn» de 1652. Així, per 

Serra, hom pot resseguir l’existència per part de la Monarquia Hispànica dels Àustria tant 

d’una política repressiva, com, alhora, de recompenses –mitjançant el monopoli de les 

gràcies reials– destinada a aconseguir la «desactivació política del país» i la reconversió 

de la classe dirigent «en un conjunt de vassalls obedients i pidolaires».6 I encara, en un 

estudi posterior Eva Serra demostrà que les reformes en el sistema insaculatori foren més 

profundes en el cas de la Diputació del General –la historiadora assegura que s’intentà 

convertir l’organisme en quelcom «inoperant a efectes del govern català i només operatiu 

a efectes clientelars de la monarquia»–, institució que, a més a més, es veié molt 

perjudicada pels avenços fets per la Monarquia en matèria de recaptació fiscal. De fet, la 

suma d’aquest darrer factor a la greu situació financera de la institució fruit dels 

emprèstits fets durant la Guerra dels Segadors, la portaren al llindar de la fallida 

econòmica, situació de la qual no aconseguí recuperar-se durant tota la segona meitat de 

la centúria de foc i de plom.7 

Més recentment, Antoni Simon també ha estudiat el nou estatus polític del Principat 

després de 1652. En aquest sentit, Simon ha remarcat que la represàlies polítiques 

engegades per la Monarquia de Felip IV es caracteritzaren per un càlcul minuciós de les 

conseqüències que podrien haver tingut en la delicada situació de Madrid dins del context 

de l’escenari polític internacional. Així, la repressió no hauria estat pas generalitzada, 

sinó més aviat selectiva i principalment dirigida contra el Consell de Cent barceloní.8 

Encara més, qüestions com ara l’erecció d’una ciutadella dins la ciutat de Barcelona foren 

descartades per la manca d’un context polític propici.9 

Per la seva banda, Eduard Puig també ha analitzat la intervenció reial en els processos 

d’insaculació tant del Consell de Cent de Barcelona, com de la Diputació del General de 

                                                      
5 Josep Mª TORRAS I RIBÉ, «El projecte de repressió dels catalans de 1652», a La revolució catalana..., op. 
Cit., pp. 241-290. Del mateix autor vegeu també  «El control polític...», art. Cit., pp. 457-468; «Pròleg: 
L’aparença de normalitat després de la derrota: la Generalitat de Catalunya entre 1656 i 1674», a Dietaris 
de la Generalitat de Catalunya, vol. VII, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2002, pp. IX-XXXIX. 
6 Eva SERRA I PUIG, «Catalunya després del 1652...», art. Cit., pp. 191-216. 
7 Eva SERRA I PUIG, «El pas de rosca en el camí de l’austriacisme», a Joaquim ALBAREDA (ED.), Del 
patriotisme al catalanisme: societat i política (segles XVI-XIX), Eumo, Vic, 2001, pp. 71-103. 
8 Antoni SIMON I TARRÉS, «1652. Entre la clemència i el càstig. Teoria i pràctica d’una repressió», a 
DD.AA., Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions, vol. III, Lleida, 
2005, pp. 27-46. 
9 Antoni SIMON I TARRÉS, «L’estatus de Barcelona després de la Pau dels Pirineus, presidi o ciutadella?», 
Estudis, revista de historia moderna, 32, 2006, pp. 237-262. 
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Catalunya. Puig, que si bé hauria arribat a conclusions similars a les ja expressades per 

Eva Serra en el sentit de l’existència d’una política monàrquica dirigida a construir una 

xarxa clientelar en el si de les principals institucions de la terra, també ha destacat 

l’existència d’un fenomen que, des del nostre punt de vista, resulta fonamental: la 

tendència cada vegada més evident per part de la Diputació del General a tractar de 

resoldre llurs assumptes interns –de llur jurisdicció, s’entén–, davant les instàncies 

monàrquiques, especialment el Consell d’Aragó.10 

Semblantment, cal no oblidar les aportacions recents d’Òscar Jané, que ha emfasitzat 

la incidència del context internacional en les relacions entre les Monarquies Hispànica i 

Francesa i la classe dirigent catalana. Així, a través de l’estudi de la figura de Ramon 

Trobat, Jané ha pogut establir l’evolució de les identitats col·lectives a la Catalunya del 

segle XVII, des d’un sentiment profrancès a l’alçada de 1640 fins a una «francofòbia» 

més que evident als inicis de la centúria següent. Igualment, també ha pogut evidenciar 

la creixent importància dels juristes i de les famílies no lligades a la noblesa tradicional a 

la Catalunya de l’època, car Trobat mateix provenia, precisament, d’aquests nous 

llinatges.11  

Per la seva banda, Antoni Simon ha plantejat una nova interpretació pel que fa a les 

relacions entre la classe dirigent catalana i el centre castellanocortesà radicat a Madrid. 

Contràriament a la tradició historiogràfica inaugurada per Ferran Soldevila12 i seguida 

per diversos autors com ara Jaume Vicens,13 Pierre Vilar,14 Joaquim Albareda15 o Josep 

Maria Torras i Ribé,16 –els quals haurien considerat que el tret distintiu de la política 

desenvolupada per la classe dirigent catalana durant la segona meitat del segle XVII 

s’hauria caracteritzat pel desenvolupament progressiu d’una voluntat d’intervenció en la 

                                                      
10 Eduard PUIG BORDERA, Intervenció reial i resistència institucional..., op. Cit., pp. 102 i 155-159. 
11 Òscar JANÉ CHECA, Catalunya sense Espanya. Ramon Trobat. Ideologia i catalanitat a l’empara de 
França, Afers, Barcelona-Catarroja, 2009. 
12 Ferran SOLDEVILA, Història de Catalunya, vol. 3, Editorial Alpha, Barcelona, 1962 (1ª ed. 1934-1935). 
Especialment les pp. 1066-1095. 
13 Jaume VICENS VIVES, Notícia de Catalunya, Proa, Barcelona, 1999 (basat en la 2ª ed. 1960). 
Especialment les pp. 154-155. 
14 «En aquesta Espanya [la de Carles II], només els catalans se sentien cada vegada amb més dret –i amb 
més forces– per a intervenir». Pierre VILAR, Catalunya dins l’Espanya Moderna, vol. II El medi històric, 
Edicions 62, Barcelona, 1968 (1ª ed. 1964). Especialment les pp. 414-415. 
15 Joaquim ALBAREDA, Els catalans i Felip V, de la conspiració a la revolta (1700-1705), Editorial Vicens 
Vives, Barcelona, 1993, p. 240. Tanmateix, Albareda ha anat matisant aquest capteniment tot fent èmfasi 
en l’existència d’un projecte mercantil i industrial de la burgesia catalana lligat a la «defensa de les 
constitucions». Cfr. Joaquim ALBAREDA, La Guerra de Sucesión de España, Crítica, Barcelona, 2010. 
Especialment les pp. 164 i ss.  
16 Josep Mª TORRAS I RIBÉ, La Guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Rafael Dalmau, 
Barcelona, 1999. Concretament, la p. 79. 
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política espanyola, voluntat que s’hauria sintetitzat en tot el seu esplendor a l’inici del 

segle XVIII amb la presa de partit pel bàndol austriacista en la Guerra de Successió 

Espanyola–, Simon ha constatat que el veritable leitmotiv de la classe dirigent catalana 

entre 1652 i 1705 no hauria estat altre que la recuperació de l’autogovern perdut en motiu 

del «retorn» de Barcelona coincidint amb el final de la Guerra dels Segadors.17 

Encara més, tot seguint a Antoni Simon, Antonio Espino ha evidenciat el paper crucial 

que la «desconfiança» tingué en les relacions establertes entre les elits dirigents de 

Barcelona i Madrid després de 1652. En aquest sentit, si a Madrid es desconfià de la 

fidelitat d’uns catalans que l’any 1640 no haurien pas dubtat en entregar-se als braços de 

l’enemic francès, a Barcelona l’erràtica política defensiva de la Monarquia Hispànica –

fruit, sobretot, d’un imperi en clar procés de descomposició, malgrat allò exposat per 

alguns notables hispanistes– féu que els catalans acabessin desconfiant o, fins i tot 

criticant, la manera com se’ls defensava de l’amenaça francesa.18 

Així mateix, cal no oblidar les aportacions d’Eduard Martí que han demostrat d’una 

banda el creixent paper del Braç Militar de Catalunya, motivat molt probablement per la 

pèrdua de pes de la Diputació del General a partir de 1652, i d’altra banda la creació i 

acció de la Conferència dels Tres Comuns a les acaballes de la centúria de foc i de plom, 

institució que tingué un paper fonamental en la dinamització de la vida política del 

Principat i les seves principals institucions – això és, els suara esmentats Braç Militar i  

Diputació del General, i el Consell de Cent barceloní–.19 

Finalment, hom pot encara destacar les aportacions notables que els darrers anys han 

permès avançar en el coneixement del context econòmic de la segona meitat del segle 

XVII. En aquest sentit, seguint la tesi plantejada per Josep Fontana, Francesc Valls 

Junyent ha evidenciat l’existència d’un canvi econòmic al Principat molt abans del 

suposat «reformisme» borbònic, canvi observable a través de l’augment del consum de 

productes manufacturats per part d’extenses capes de la població relacionades amb el 

món vinícola, l’acumulació de capitals imprescindibles per finaçar el procés d’arrancada 

industrial i l’existència d’una especialització en la producció vinícola que hauria permès 

incrementar-ne l’exportació i alhora adquirir matèries primeres, combustibles i 

                                                      
17 Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705..., op. Cit. 
18 Antonio ESPINO, Las guerras de Cataluña. El teatro de Marte, 1652-1714, Edaf, Madrid, 2014. 
19 Eduard MARTÍ FRAGA, La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la 
política catalana, Ernest Lluch – Pagès Editors, Barcelona, 2009; Eduard MARTÍ FRAGA, El Braç Militar 
de Catalunya (1602-1714), PUV, València, 2016. 
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maquinària imprescindible per consolidar el procés industrialitzador.20 La tesi plantejada 

per Valls Junyent ha estat en bona mesura confirmada pels estudis d’Albert Garcia 

Espuche, el qual no només ha aportat noves dades referents a la indústria tèxtil del 

moment, l’activitat de la menestralia barcelonina o la importància del negoci de 

l’abastiment de l’exèrcit, sinó que també ha destacat els lligams existents entre la 

recuperació econòmica de la segona meitat de la centúria de foc i de plom i la política, 

amb figures centrals com Narcís Feliu de la Penya.21 

 

*    *    * 

 

Tal i com succeí durant els anys de l’esclat de la Guerra dels Segadors, la Visita del 

General de Catalunya romangué inactiva durant el període en el qual el Principat retornà 

a l’obediència de Felip IV. En el capítol anterior hem pogut veure que fruit d’una situació 

hisendística tal vegada complicada i dels avatars de la guerra, la Visita fou obligada a 

reduir el seu pressupost i a modificar llurs procediments durant la dècada de 1640. Així i 

tot, després de les dificultats inicials, hom sembla haver pogut observar que la institució 

fiscalitzadora aconseguí estabilitzar la seva situació. En aquest sentit, de bones a primeres 

el «retorn» de 1652 no sembla pas haver suposat un gran canvi en aquesta tendència: si 

bé les dificultats econòmiques persistiren, els visitadors ben aviat s’esforçaren per oferir 

una imatge de normalitat institucional, que es reflectí en la publicació del Summari dels 

càrrechs l’any 1657. Dedicada a la figura dels taulers del General, l’obra es presentà com 

una eina imprescindible per ajudar a reconstruir la malmesa xarxa de recaptació de la 

Generalitat de Catalunya.22 

Tanmateix, ben aviat la Visita del General de Catalunya pogué comprovar com les 

noves regles del joc polític establertes amb el Real Despacho de 28 de gener de 1653 

                                                      
20 Josep FONTANA, «Sobre el comercio exterior de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII», Estudios 
de Historia, 5, 1955, pp. 197-219; Josep FONTANA, «En els incis de la Catalunya contemporània: 
l’economia a la segona meitat del segle XVII», Barcelona quaderns d’història, 7, 2002, pp. 13-21; Francesc 
VALLS JUNYENT, La Catalunya atlàntica: aiguardent i teixits a l’arrencada industrial catalana, Eumo, 
Vic, 2004. Molt especialment les pp. 27-32. 
21 Albert GARCIA I ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres: economia i vida quotidiana (1652-1714), 
Eumo, Vic, 2005. Molt especialment les pp. 263-318. Sobre la figura de Narcís Feliu de la Penya vegeu: 
Andrea RICCI, Narcís Feliu de la Penya (1646-1712) i el seu temps, Tesi Doctoral inèdita, UAB, 2013. 
22 Summari dels càrrechs y obligations, dels collidors, taulers, o receptors, dels drets de la Generalitat, del 
present Principat de Cathalunya, y comptats de Rosselló y Cerdanya, per Capítol de Corts, Ordinations 
del Generals, y per sentèntias de visitas, inposadas, Catharina Mathevad, Barcelona, 1657. L’hem analitzat 
a Ricard TORRA I PRAT, «Els taulers del General de Catalunya. Un estudi a propòsit del Summari dels 
càrrechs de 1657», Recerques: història, economia i cultura, 74, 2017, en premsa. 
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tindrien conseqüències que anaven més enllà del control del procediment insaculatori per 

part de la monarquia.23 Així, si els primers quaranta anys de la centúria de foc i de plom 

es caracteritzaren pel creixement i assentament institucional de la Visita, i els anys de la 

Guerra dels Segadors per un intervencionisme moderat que malgrat tot fou sortejat per la 

institució fiscalitzadora, la segona meitat del segle XVII es caracteritzà per les 

conseqüències que la introducció del nou estatus constitucional català tingué per la Visita 

del General. Conseqüències que, com veurem a continuació, n’afectaren l’autonomia 

jurídica, política i econòmica. Tot plegat situà la institució fiscalitzadora dins d’un espiral 

de progressiva marginalització institucional, els efectes de la qual es varen fer evidents 

en tots els àmbits que fins llavors n’havien caracteritzat llur acció, però molt especialment 

pel que fa a la que era, no ho oblÍdem, la seva funció principal, això és, fiscalitzar els 

oficials de la Generalitat. 

 

4.1 El preu del retorn del fill pròdig: les institucions catalanes després de 1652 

 

Les reformes introduïdes per Felip IV després de 1652 són a bastament conegudes. En 

el cas de la ciutat de Barcelona, consistiren en limitar el control militar que la ciutat comtal 

exercia sobre llur sistema defensiu, assumir la gestió del procediment de les insaculacions 

i, en tercer lloc, en l’assimilació de les antigues baronies de la ciutat a les possessions 

directes del monarca –això últim com a compensació econòmica per les despeses 

ocasionades per la guerra de separació–.24 Quant a la Diputació del General, les mesures 

implantades des de Madrid n’afectaren llur autonomia política –control sobre el sistema 

insaculatori–, ingressos –segrest del dret de la Nova Ampra–25 i, indirectament, el seu 

                                                      
23 La carta on Joan Josep d’Àustria comunica als diputats i oïdors de comptes el contingut del Real 
Despacho de 28 de gener de 1653 a DGC, vol. VI, p. 1223. 
24 Fernando SÁNCHEZ MARCOS, Catalunya y el gobierno..., op. Cit., pp. 61-62. 
25 L’impost de la Nova Ampra –que gravava les sedes, cartes i barrets– fou establert per la Diputació del 
General durant la Guerra dels Segadors amb l’objectiu d’obtenir nous ingressos per finançar la guerra contra 
la Monarquia Hispànica. Cfr. Antoni SIMON I TARRÉS, «L’estatus de Barcelona...», art. Cit., p. 242. El dret, 
fou finalment retornat a la Diputació del General durant les Corts de 1701-1702. Cfr. Constitucions, 
Capítols y Actes de Cort fetas y atorgats per la S.C.R. Magestat del rey nostre senyor don Felip IV de 
Aragó y V de Castella, Comte de Barcelona, etc., en la primera Cort celebrada als Cathalans, en la ciutat 
de Barcelona, en lo Monastir de Sant Francesch, en los anys 1701 y 1702, Rafel Figueró, Barcelona, 1702. 
El Capítol 17/1702 referent a l’exacció del dret de la Nova Ampra a les pp. 16-17. També Joaquim 
ALBAREDA, «La represa del constitucionalisme (1701-1706)», Revista de Dret Històric Català, 7, 2007, 
pp. 113-133. Especialment la p. 118. 
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àmbit d’actuació territorial, ja que a partir del Tractat dels Pirineus el Comtat del Rosselló 

i part de la Cerdanya passaren als dominis de Lluís XIV de França.26 

Tanmateix, val a dir que, des del nostre punt de vista, les reformes introduïdes per la 

monarquia foren més profundes del que tradicionalment ha apuntat la historiografia, 

especialment pel que fa a nivell jurídicopolític. En aquest sentit, la majoria d’autors han 

coincidit en afirmar el Real Despacho de 28 de gener de 1653, confirmà l’estatus 

constitucional previ a 1640, exceptuant-ne la qüestió de les insaculacions. Si bé aital 

anàlisi és de bones a primeres correcte, considerem que hom ha passat per alt «què s’hi 

diu» i «com es diu». Així, la carta que Joan Josep d’Àustria envià als diputats i oïdors de 

comptes del General per comunicar la resolució de llur progenitor, s’especificava 

clarament que Felip IV feia la «merced» de «conceder a este Principado las 

Constituçiones, buenos usages, pragmáticas y capítulos de Corte», al mateix temps que 

recordava que es reservava el control sobre les insaculacions tant del Consell de Cent, 

com de la Diputació del General. Si bé no s’hi mencionà en «quin estat» es concedien les 

Constitucions, el decret de reserva de la insaculació de la Generalitat si que especificà de 

manera clara i diàfana que la legislació recuperada havia d’ésser la mateixa que gaudien 

els catalans abans de l’any 1640.27 

De fet, la importància d’ambdós documents rau en el fet que la monarquia féu la 

«mercè de concedir» la legislació, en aquest cas, a la Generalitat. Aquesta decisió suposà 

un canvi en el marc constitucional que regia la institució, sobretot si tenim en compte llur 

estatus abans de l’esclat del conflicte de separació. Val a dir, emperò, que a nivell teòric 

la qüestió no era nova. En efecte, tal i com evidencià Jesús Villanueva, durant la primera 

meitat del segle XVII ja havia tingut lloc un polèmic acarament entre les dues 

concepcions entorn als fonaments jurisdiccionals de la Generalitat. Mentre que els juristes 

situats a l’òrbita de les institucions de la terra –especialment Joan Pere Fontanella– 

asseguraven que la jurisdicció de la Diputació emanava del poder que li concedien els 

braços reunits en Corts, els juristes regalistes –principalment Felip Vinyes– asseveraven 

que la jurisdicció dels diputats es fonamentava en concessions reials de jurisdicció i que, 

en darrera instància, la Monarquia tenia la capacitat d’intervenir en llurs afers, bé 

                                                      
26 Eva SERRA I PUIG, «La Generalitat de Catalunya entre 1652 i 1700», a Història de la Generalitat..., op. 
Cit., pp. 199-219. Especialment les pp. 205-206. Quant al Tractat dels Pirineus, vegeu l’edició que 
recentment n’ha fet l’Insitut d’Estudis Catalans, traduït per Mercè Comas i presentat per Òscar Jané: Tractat 
dels Pirineus de 1659, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2011. 
27 El decret el trobem reproduït a Eva SERRA I PUIG (COORD.), Els llibres de l’ànima..., op. Cit., pp. 90-99. 
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directament, bé a través dels processos de regalia i opressió instats davant la Reial 

Audiència de Catalunya.28 

Tot i l’existència d’aital polèmica i del fet que la monarquia intentà en diverses 

ocasions imposar una lectura tal vegada més «reialista» del constitucionalisme català – 

en són clars exponents la suspensió dels Capítols 7, 13 i 34 del Redreç de 1585 decretada 

per Felip II29 o els intents durant les Corts Catalanes de 1626-1632 per exercir un control 

sobre les relacions entre els braços, la Diputació i la Visita–,30 la Generalitat mai renuncià 

al marc legal vigent. A tall d’exemple, la suara esmentada suspensió l’any 1593 dels tres 

Capítols del Redreç de 1585 generà un notable malestar entre la majoria dels dirigents de 

la Diputació, que optaren per trametre dues ambaixades a Madrid els anys 1594 i 1596 

per denunciar fins a quin punt n’era d’il·legal suspendre unilateralment una legislació 

pactada en el marc de les Corts Catalanes. La monarquia, que de bones a primeres no 

volgué cedir davant les protestes, hagué d’acceptar la reparació del despropòsit 

mitjançant les Constitucions 1 i 16 aprovades en l’assemblea celebrada a Barcelona l’any 

1599.31 Contràriament, l’any 1653 els dirigents de la Diputació del General no 

desaprovaren les reformes introduïdes per la monarquia: de fet, no fou fins l’any 1678 

que participaren en una ambaixada «de protesta» a la Cort de Madrid i encara liderada 

pel Consell de Cent, el major rèdit de la qual fou l’obtenció d’un permís reial perquè els 

ambaixadors de les institucions catalanes poguessin situar llurs escuts d’armes a la fonda 

on s’allotjaven.32 

L’existència d’un nou estatus constitucional pel Principat queda evidenciat per, 

almenys, tres qüestions que analitzarem tot seguit: en primer lloc, el llenguatge emprat 

per la monarquia durant tota la segona meitat de la centúria de foc i de plom, essent-ne 

un exemple molt clar la polèmica causada per la pretensió dels escrivans de manament de 

participar en els oficis de la Generalitat i el Consell de Cent malgrat ésser oficials reials; 

                                                      
28 Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía..., op. Cit., pp. 266 i ss. 
29 Sobre el perquè de la suspensió dels Capítols 7, 13 i 34 del Redreç de 1585, vid. Miquel PÉREZ LATRE, 
Entre el rei i la terra..., op. Cit., pp. 225-228. 
30 Vid. supra, 2.3. 
31 La Constitució 1/1599 establí que tota aquella legislació aprovada anteriorment en Corts i que no fos 
expressament modificada o anul·lada per la legislació de 1599 havia d’entendre’s com a confirmada, mentre 
que la Constitució 16/1599 afirmà que «Per quant les constitutions de Cathalunya, capítols y actes de Cort 
no·s poden fer sinó en les Corts generals y sia de justítia que les coses se desfacen ab la matexa solemnitat 
que·s són fetes. Per tant, statuïm y ordenam que les Constitutions de Cathalunya, capítols y actes de Cort 
no pugan ésser revocades, alterades ni suspeses sinó en Corts generals, y que si lo contrari serà fet, que no 
tinga ninguna forsa ni valor». Les Constitucions 1/1599 i 16/1599 a Constitutions fetes per..., op. Cit., ff. 
1r-1v i 6v, respectivament. Sobre les ambaixades de 1594-1596 vid. Ricard TORRA I PRAT, «Repressió 
institucional...», art. Cit. 
32 Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705... op. Cit., pp. 79-80. 
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segonament, la creació per part de la Diputació del General d’un registre documental on 

es recolliren tots els decrets reials posteriors a 1652 tocants al funcionament de la 

institució; finalment, la intervenció sobre els tres àmbits principals de la Visita del 

General –això és, llur autonomia jurídica, la capacitat d’escollir els oficials i llur 

autonomia econòmica–, dos dels quals, no estaven previstos en la reserva de les 

insaculacions de l’any 1654. 

 

4.1.1 «No hay ley, constitución ni privilegio alguno que limiten esta reserva». La 

polèmica amb els escrivans de manament, 1654-1667 

 

Les Corts Catalanes de 1599 es caracteritzaren per l’aprovació d’un paquet legislatiu 

d’un abast considerable. Fruit de l’experiència viscuda amb el desplegament de la 

legislació aprovada a la darrera Cort presidida per Felip II, desplegament que podríem 

qualificar com a conflictiu, hom s’esforçà en aconseguir delimitar prou eficaçment els 

límits jurisdiccionals de les institucions, tan monàrquiques com de la terra; i, fins i tot, 

s’assajaren sistemes mixtos, com ara la direcció de l’estol de les Galeres del General. 

Precisament, un dels elements que s’intentà delimitar més clarament fou el de la 

incompatibilitat entre l’exercici com a oficial reial d’una banda, i oficial d’una de les 

institucions de la terra, d’altra banda. Així, tant el Capítol de Cort 54/1599 com el Capítol 

del Redreç 36/1599 grosso modo estipularen que els oficials reials que volguessin 

participar en el procés d’elecció d’aquestes institucions haguessin de renunciar al seu 

ofici sis mesos abans de celebrar-se el procés d’elecció. Contràriament, l’elecció havia de 

considerar-se nul·la i procedint-se a extreure un nou candidat. Diem grosso modo perquè, 

de fet, existí una petita diferència entre ambdós capítols. En efecte, mentre el Capítol 36 

del Redreç de 1599 es referia als oficials reials «en general», el Capítol de Cort 54/1599 

distingia entre aquells que aplicaven jurisdicció i aquells que no i, de fet, a instància del 

monarca preveia que aquests darrers no es veiessin afectats per aquesta normativa.33 

Comptat i debatut, ambdues normes, aprovades a la mateixa assemblea, eren en bona 

mesura contradictòries. 

                                                      
33 En efecte, Felip III volgué distingir entre ambdues categories d’oficials reials. «Plau a sa Magestat lo 
contengut en la present Constitutió quant als officials que tenen jurisdictió». El Capítol de Cort 54/1599 a 
Constitutions fetes per la..., ff. 37v-38r. El Capítol del Redreç 36/1599 a Capítols per lo redrés..., op. Cit., 
pp. 63-65. 
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Ben aviat, els oficials reials que no exercien jurisdicció intentaren usar aquesta escletxa 

legal per aconseguir esmunyir-se dins del sistema de provisió d’oficis de la Diputació del 

General i del Consell de Cent, val a dir que sense sort. En aquest sentit, un dels col·lectius 

més bel·ligerants fou el dels escrivans de manament, actitud que l’any 1623 els havia 

portat a pledejar davant la Reial Audiència contra el síndic del Consell de Cent. La 

querella, que buscava una resolució favorable per part del tribunal reial s’allargà fins a la 

dècada de 1640 quan uns i altres haurien deixat de perseguir-ne un dictamen definitiu.34 

Tanmateix, coincidint amb el «retorn» de 1652 i el nou estatus constitucional del 

Principat, els escrivans de manament reprengueren les gestions –aquest cop davant del 

Consell d’Aragó– per accedir a les places cobejades. I, de fet, la insistència fou 

recompensada: mitjançant una carta reial datada a Madrid a 12 de juliol de 1664, Felip 

IV demanà al virrei Vicente Gonzaga que ordenés a la Diputació i al Consell de Cent un 

memorial de rèplica al que prèviament havien presentat els escrivans de manament.35 Fet 

això, tots tres s’havien de presentar a la Reial Audiència perquè els estudiés i lliurés un 

dictamen al monarca que, en darrera instància prendria una resolució definitiva. La 

situació, que d’entrada semblava propícia pels interessos dels oficials reials, encara ho 

fou més quan els doctors de la Reial Audiència conclogueren «que los impedimientos 

propuestos por los dos syndicos de la Ciudad y Diputación al sortear y tener officios en 

las dichas casas los escribanos de mandamiento y de registro, no proceden».36 Això no 

obstant, el dia 30 de juny de 1665 la monarquia decidí que «esto se suspenda por aora y 

se acordará antes que llegue otra insaculación de qualquiera destas casas».37 I tot pareix 

indicar que la situació no es resolgué pas durant els mesos subsegüents; de fet, no hem 

pogut trobar constància documental sobre l’afer més enllà de 1667, quan els escrivans de 

manament instaven al monarca a prendre una resolució sobre les seves aspiracions.38 

                                                      
34 ACA, Consell d’Aragó, lligall 243, doc. «Conselleres de Barcelona». 
35 DGC, vol. VII, pp. 1082-1083. El memorial dels diputats a Ibídem, pp. 1084-1086. El dels consellers a 
ACA, Consell d’Aragó, lligall 243, doc. «Conselleres de Barcelona». Un nou memorial dels escrivans de 
manament responent als dels consellers i els diputats a Ibídem, doc. «Por los escrivanos de Mandamiento 
y registro de su Magd., de la Lugarthenencia General de Cathalunya. Sobre la pretención que tienen de 
poder sortear en los officios de las casas de la ciudad de Barcelona y Deputación del Principado de 
Cathalunya». 
36 El memorial de la Reial Audiència es troba inserit dins d’una Carta del virrei Gonzaga datada a Barcelona 
a 11 d’abril de 1665. ACA, Consell d’Aragó, lligall 243. El memorial fou signat pel regent Josep 
Casademunt, òlim de Boxadors, Miquel de Cortiada, Miquel de Pallarès, Josep Aleny, Josep Balaguer, 
Aleix Tristany, Francesc de Ribera, Joan Cellers, Lluís Ferrer, Josep Rull, Joan Baptista Roca i Agustí 
Pinyana. 
37 Ibídem, full solt datat a 30-VI-1665. 
38 Ibídem, full solt datat a 29-IX-1667. 
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La importància de l’afer, més enllà de permetre constatar fins a quin punt la reserva 

reial obrí la veda de l’obtenció dels oficis de les institucions catalanes per la via de 

suplicació –encara que en aquest cas no fos reeixit–, rau en el vocabulari emprat pels 

escrivans de manament. En efecte, a través de la justificació de la seva postura dins del 

memorial fan evident l’existència del canvi constitucional citat anteriorment. Pels 

escrivans, l’acarament entre llurs pretensions i les dels síndics de Barcelona i la 

Generalitat ja no es podia resoldre via allò disposat a les Constitucions Catalanes perquè 

mitjançant el «privilegio de la confirmación de las constituciones», «esta materia ha 

mudado totalmente de calidad, porque su Magd. [...] se reservó para si la materia de las 

insiculaciones y el poder ordenar y disponer a su líbera voluntad sobre ellas del modo que 

fuera servido; de suerte que no hay ley, constitución ni privilegio alguno que limiten esta 

reserva». El pacte, el «contracte» entre el rei i la terra esgrimit amb vehemència durant el 

bienni de 1594-1596 n’era totalment absent. Ara se’l substituïa per una mera 

«confirmación y concessión» i, per tant, qui garantia l’ordre constitucional vigent no era 

l’acord contret entre els reis i els estaments a la Cort General, sinó la «mera voluntad de 

su Magd.», que podia imposar-se si calia, sense embuts, «contra un Capítulo de Corte». 

Així, poc a poc se’ns confirma el canvi constitucional. I encara, del memorial dels 

escrivans de manament hom en pot desgranar tant el veritable motiu de la reserva de 1654, 

com l’evident distància entre les institucions de la terra i la monarquia: 

 
«¿Qué cosa más justa y más conforme a la equidad que puedan concurrir en los 
officios de deputados y demás officios los ministros y officiales del Rey? Pues siendo 
este magistrado el primer móbil de todas las contenciones que hay entre el Rey y la 
Provincia sobre la observancia de las Constituciones, y otros accidentes que suelen 
occurrirse, se evitarían siempre muchas competencias, de las quales tuvieron principio 
las turbaciones passadas. Resultaría no ser tan fácil aquél consistorio en opponerse a 
todo lo que se pide por parte de su Magd. y se experimentaría que en aquella casa, ni 
en la de la ciudad, no se mirassen los ministros reales como a contrarios de ellos en la 
forma que hasta aora, sino que el servicio de su Magd. y beneficio del Principado se 
consideraría por una misma cosa» 

 

4.1.2 L’acceptació (i adopció) de la legislació reial com a dret aplicable al General 

 

Com hem dit, un segon element que ens confirma el canvi constitucional esdevingut 

al Principat a partir de 1652 és la creació d’un registre documental dedicat a recopil·lar 

els «privilegis, gràcies, despaigs, decrets y altres ordes reals» concedits pels monarques i 

els virreis «fahents per lo govern y administració del General, extractions y enseculacions 
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dels officis de aquell» des de 1652 en endavant. El registre, dividit en dos volums,39 

suposà incorporar les resolucions reials al corpus legislatiu de la institució, cosa que mai 

abans havia ocorregut. És cert que hom podria adduir que la mera recopil·lació dels 

decrets reials no seria una prova concloent de l’existència del canvi constitucional suara 

esmentat: de fet, si la legislació recollida només fes referència als procediments 

insaculatoris seria una apreciació gens desencaminada.  

Tanmateix, els volums recullen decrets i reials ordres que sobrepassen el llindar 

d’actuació de la «reserva» de 1654. Sense anar més lluny, la monarquia legislà sobre si 

els virreis tenien o no competència per impedir els processos de torb instats pel consistori 

dels diputats i oïdors de comptes; sobre si els visitadors podien prosseguir qualques 

querelles en cas que la monarquia ordenés parar-les; sobre la necessitat que els diputats i 

oïdors de comptes assistissin al jurament del nou virrei un cop traspassat Felip IV, sense 

poder aplicar la vicerrègia; quins drets havien de pagar les mercaderies provinents del 

comerç marítim; i, finalment, sota quin supòsit es podien presentar recursos a les 

sentències de la Visita del General, quina planta havia de tenir la institució i quin havia 

d’ésser el seu límit de despesa.  

L’existència dels volums suara comentats en bona mesura ens confirma fins a quin 

punt la Diputació del General acceptà, normalitzà (i sistematitzà) la nova situació política 

al Principat, car acceptava un dret positiu que, per definició, li era aliè i inconstitucional.40 

Altrament, hom pot copsar la rellevància del fet que el nou registre documental només 

recollís les normes d’ençà de l’any 1652, tot obviant privilegis reials anteriors: pensem 

que és evident, doncs, que els mateixos dirigents de la Generalitat volgueren deixar 

constància de com havia canviat l’escenari polític un cop retornats a l’obediència de Felip 

IV.  

 

4.2 Les reformes de la dècada de 1660 

 

Tant el llenguatge emprat per la monarquia com l’acceptació dels decrets reials per 

part dels dirigents de la Generalitat de Catalunya ens indiquen, com acabem de veure, el 

canvi sofert pel sistema constitucional català. Nogensmenys, som del parer que la situació 

                                                      
39 ACA, Generalitat, Sèrie G, 224, 27 i 28, respectivament. 
40 Recollint una tradició constitucional que es remuntava a dates tan primerenques com 1283, la Constitució 
16/1599 recordava que les lleis aprovades en Corts només podien ésser revocades o modificades en el marc 
de l’assemblea catalana «y que si lo contrari serà fet, que no tinga niguna forsa ni valor». Constitutions 
fetes per la..., f. 6v. 
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que permet observar d’una manera més evident aital canvi no és altra que la mutació en 

les relacions entre visitadors i diputats i oïdors de comptes durant la segona meitat del 

segle XVII. 

Anteriorment hem pogut veure que en el decurs dels primers quaranta anys de la 

centúria de foc i de plom, la Visita del General es caracteritzà pel seu creixement i 

assentament dins del context políticoinstitucional català. Tot i que aital creixement tal 

vegada arribà a generar tensions amb la resta d’institucions catalanes –principalment amb 

la Diputació–, l’equilibri de forces típic del sistema constitucional català permeté resoldre 

aquestes topades sense que les distintes jurisdiccions en resultessin perjudicades. D’altra 

banda, amb l’arribada de la Guerra dels Segadors, els visitadors veieren mermada llur 

autonomia financera i operativa: així, la Junta General de Braços encarregada 

d’organitzar la defensa del Principat imposà una reducció de les despeses de la institució 

fiscalitzadora, així com en limità la llibertat organitzativa quant a inspeccionar els oficials 

de les col·lectes foranes de la Generalitat. De totes maneres, val a dir que, de manera 

progressiva, la Visita anà recuperant el control sobre llurs finances durant el període de 

dominació francesa. 

Ara bé, la situació d’aparent normalitat dels darrers anys del conflicte dels segadors 

començà a virar un cop ratificat el retorn a l’obediència de Felip IV l’any 1652. En efecte, 

durant la primera Visita després d’aital efemèride –celebrada entre finals d’abril de 1654 

i gener de 1655– els agents fiscalitzadors ja pogueren comprovar com llur tradicional 

independència i llibertat de moviments no seria pas tant respectada com abans de 1640. 

En aquest sentit, Joan Josep d’Àustria els prohibí executar una de les sentències més 

rellevants de la fiscalització, dirigida contra Pau del Rosso i Vicens Ferriol –diputat 

eclesiàstic i oïdor reial del trienni de 1650-1654, respectivament– i que els condemnava 

per haver creat un consistori a Barcelona paral·lel al considerat legítim –que s’havia 

traslladat a Manresa fugint de la pesta que assolava la ciutat comtal– entre l’agost de 1651 

i finals de 1652.41 En la missiva mitjançant la qual es comunicava als visitadors que la 

sentència no fos executada, el bastard de Felip IV assegurava que:  

 
«considerant que en esta matèria concorre lo benefici públich, la havem tractada ab lo 
Real Concell, y inseguint lo madur parer de aquell nos ha aparegut manar y ordenar-
vos, com ho fem ab esta, que en manera alguna per via directa ni indirecta prossehiau 

                                                      
41 La sentència de la querella contra Pau del Rosso i Vicens Ferriol a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 3, ff. 
5r-6v. 
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ni permetau se prossehesque en dita querela [...] que per convenir axí al servei de sa 
Magestat y benefici públich és tal nostra voluntat»42 

 

La petició feta pel màxim representant de la Monarquia al Principat –en aquells 

moments Joan Josep d’Àustria exercia com a Lloctinent General– era un fet inaudit, tant 

pel que fa a la petició en si, com per les formes emprades. En la missiva, el virrei 

«manava» els agents fiscalitzadors que renunciessin a exercir la potestat que des de 1599 

els era atorgada trienni rere trienni en virtut de l’aplicació del Capítol 1 del Redreç de 

1599, aprovat pels braços reunits en Corts, i aital manament se’ls feia perquè això era el 

que convenia més al «benefici públic» que, ben ràpidament havia deixat d’ésser allò que 

convenia al «General» per convertir-se en el «servei de sa Magestat». De ben poc serviren 

les protestes fetes pels visitadors davant els diputats i oïdors de comptes del trienni de 

1654-1656:43 ben aviat foren conscients de la necessitat d’acceptar la nova situació 

política i renunciaren a executar la sentència contra Pau del Rosso i Vicens Ferriol.44 De 

fet, el procés de la querella fins i tot fou eliminat del registre documental.45 

Anys més tard, el consistori de la Visita del General tornà a viure una situació similar 

quan Felip IV «encarregà» no publicar unes querelles contra Aleix Tristany, advocat 

fiscal de la Generalitat entre 1659 i 1662 i que en el moment d’ésser inspeccionat exercia 

com a oïdor tercer de la Sala del Canceller a la Reial Audiència de Catalunya.46 

Tanmateix, en aquesta ocasió els visitadors no cediren tan fàcilment i, finalment, 

aconseguiren publicar tant les sentències de les querelles instruïdes contra el doctor 

Tristany, com l’execució, bo i escudant-se en el llenguatge emprat pel monarca en la Reial 

Ordre.47 Segons els agents fiscalitzadors, Felip IV no els ordenà que no publiquessin les 

sentències, sinó que només els havia «encarregat» que tinguessin en compte la possibilitat 

de no publicar-les.48 Des del nostre punt de vista, el contingut de la Reial Ordre era molt 

clar: com ja havia fet anys abans Joan Josep d’Àustria utilitzant la posició preeminent que 

                                                      
42 ACA, Cancelleria, Registres, nº5507, ff. 41v-42r. Carta de Joan Josep d’Àustria als visitadors, datada a 
11-I-1655. 
43 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 236r-237r. 
44 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 3, ff. 287r-287v. 
45 En el registre de processos de les querelles fetes pels vistadors de 1654-1655 no hem pogut localitzar la 
dirigida contra Pau del Rosso i Vicens Ferriol –la nº1, segons el registre de sentències–. Cfr. ACA, 
Generalitat, Sèrie VG, 124-127. De fet, els visitadors de la inspecció realitzada entre 1656 i 1657 
denunciaren la desaparició de part de la documentació de la Visita anterior. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 
9, ff. 21v-22r. 
46 Cfr. Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona 
meitat del segle XVII, Fundació Noguera, Barcelona, 2006. Fem referència a la p. 280. 
47 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 11, f. 128-3ª. 
48 Ibídem, ff. 126v-127v. 
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el nou marc constitucional del Principat atorgava a la monarquia, ordenava no publicar 

les sentències «por ser esto lo que conviene y debe hazerse». Sigui com sigui, tal i com 

hem dit, les sentències acabaren publicant-se, encara que el més probable és que 

difícilment fossin executades perquè des de la Visita de 1654-1655 la Reial Audiència 

havia començat a acceptar recursos contra aquestes. 

 

4.2.1 La pèrdua del control sobre la cosa jutjada: l’acceptació de recursos davant la 

Reial Audiència 

 

Efectivament. Tot pareix indicar que els recursos contra les sentències de la Visita del 

General davant la jurisdicció del rei foren una constant durant la segona meitat del segle 

XVII, cosa que des del nostre punt de vista no és sinó un altre símptoma dels canvis 

introduïts a l’interior del sistema constitucional català, especialment si tenim en compte 

el fet que lluny de combatre el nou escenari –això és, oposar-se que la cosa jutjada dins 

la jurisdicció de la Generalitat pogués ésser apel·lada a la jurisdicció del rei–, els 

visitadors optaren per demanar a Felip IV que n’oficialitzés el funcionament.49 En aquest 

sentit, el nou marc constitucional de les institucions situades a l’òrbita jurisdiccional de 

la Generalitat es féu altra vegada patent quan els visitadors plantejaren que, lluny de 

mantenir la legislació original de la Visita –que estipulava molt clarament que no es 

podien presentar recursos a les sentències emeses pels consistori dels visitadors–, a partir 

d’aquell moment en endavant la Reial Audiència pogués acceptar recursos contra aquelles 

sentències que «denegassen justitia o cometiessen una notoria injustitia», porque «en 

estas concessiones, lo más alto y supremo de su imperio [h]a de quedar en la Real 

Majestad del Príncipe, por no dar lugar a que se hagan injusticias y excessos en danyo de 

la república». La proposta dels visitadors fou acceptada i confirmada per la monarquia 

mitjançant un Reial Decret signat a Madrid a 14 d’abril de 1660, que estipulà que només 

poguessin acceptar-se recursos en aquells casos en els quals la sentència emesa pels 

visitadors hagués conduït a una «notòria injustícia», havent-se de resoldre en un termini 

                                                      
49 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 10, ff. 103v-106r. Pels consistorials de la Vista del General la situació era 
preocupant: durant les fiscalitzacions realitzades entre 1654-1655 i 1656-1657 alguns dels condemnats 
havien optat per presentar recursos davant la Reial Audiència de Catalunya, recursos que havien estat 
acceptats sense tenir en compte la teòrica invasió jurisdiccional que aital maniobra comportava. Un cop 
acceptades les apel·lacions, el tribunal reial havia citat als procuradors tant de la Diputació com de la Visita 
perquè defensessin els interessos del General, però els diputats no havien permès llur compareixença 
al·legant que els procuradors d’ambdós consistoris només podien (i havien) de comparèixer davant de 
tribunals on s’apliqués la jurisdicció de la Generalitat i, en cap cas, davant d’un tribunal reial.  
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màxim de vint dies un cop entregada la documentació davant la Reial Audiència. En cas 

contrari, el recurs s’entenia «declarado en favor de los visitadores, de manera que puedan, 

no obstante qualesquier mandatos, poner en exequtión sus sentencias».50 

Tanmateix, tot sembla indicar que el nou sistema fou un fracàs absolut, especialment 

pel que fa a la seva aplicació. Segons els visitadors, els sentenciats presentaven recursos 

davant la Reial Audiència amb l’objectiu de desentendre’s del litigi tot seguit, ja que eren 

conscients que els procuradors fiscals de la Visita i la Diputació del General no instaven 

la resolució dels casos perquè consideraven que no devien pledejar davant un tribunal 

reial qüestions emergents de la jurisdicció de la Generalitat. Tot plegat feia que la Reial 

Audiència no els resolgués dins dels terminis establerts pel Reial Decret de 14 d’abril de 

1660 i la majoria de vegades quedaven en una situació d’stand-by que era aprofitada pels 

sentenciats per no respondre a una eventual execució de les sentències, bo i al·legant que 

la querella no podia executar-se perquè la Reial Audiència n’estava estudiant el recurs. 

Fruit d’aquesta situació, a finals de 1674 els visitadors escrigueren a Marianna d’Àustria 

demanant-li que manés redoblar l’observarça del Reial Decret de 14 d’abril de 1660, amb 

l’objectiu que els terminis que s’hi establiren fossin rigorosament aplicats. Asseguraven 

els agents fiscalitzadors que el fet de no executar les sentències havia conduït a una 

situació en la que la Visita del General era «de ningún provecho, lo que resulta en gran 

daño de la Generalidad», ja que «todo se suspende y nada se executa, y las deudas de la 

Diputazión se imposibilitan de cobrar, con que la Visita es de poco o de ningún 

beneficio».51 

La regent accedí a les peticions dels visitadors promulgant un Reial Decret datat a 

Madrid a 3 de juny de 1675 mitjançant el qual es confirmà el sistema d’apel·lacions de 

1660, tot i que, comptat i debatut, serví de ben poc.52 De fet, no fou fins a les Corts de 

1701-1702 que la qüestió es resolgué de manera definitiva. D’una banda, el Capítol de 

Cort 19/1702 establí que les sentències de la Visita del General no es poguessin recórrer 

davant la jurisdicció del rei mentre que, d’altra banda, el Capítol 32 del Redreç de 1702 

establí un sistema d’apel·lacions gestionat per la pròpia Visita del General.53 

                                                      
50 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 10, ff. 148r-148v. 
51 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 15, ff. 78-2ª i 78-3ª. 
52 Ibídem, ff. 104r-105r. 
53 El Capítol de Cort 19/1702 a Constitutions, capítols y actes de Cort..., op. Cit., pp. 16-17. Pel que fa al 
Capítol del Redreç 32/1702 vid. Capítols del General del Principat de Cathalunya, Comptats de Rosselló 
y Cerdanya, fets en las Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch de Barcelona, per la S.C.R.M. 
del Rey nostre senyor Don Phelip IV de Aragó y V de Castella, per lo redrés del General y Casa de la 
Deputació, en los anys MDCCI y MDCCII, Joan Pau Martí, Barcelona, 1702, pp. 57-64. 
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4.2.2 «Perquè la creació de ditas dos bossas és estada demanada a sa magestat per los 

deputats y oydors del trienni pròxim passat ab motius alienos de la veritat». Les reformes 

en la provisió dels oficis de la Visita, 1662-1665 

 

El segon gran àmbit de la Visita del General que es veié afectat pel nou context polític 

innaugurat amb el «retorn» de 1652 no fou altre que el de l’elecció dels oficials de la 

institució, concretament els oficis d’assessor, advocat fiscal, escrivà major (i llurs 

ajudants) i, en darrer terme, el de procurador fiscal. Contràriament al que havia succeït 

en el cas de l’acceptació dels recursos contra les sentències de la institució fiscalitzadora, 

la reforma en la provisió dels oficis de la Visita fou conseqüència directa de les gestions 

fetes pels diputats del trienni de 1659-1662 davant la Cort de Madrid. De fet, amb 

aquestes actuacions els dirigents de la Diputació cercaven arrebatar el nomenament dels 

oficials de la institució als visitadors, situació que hom havia semblat observar –sense 

aparentment cap protesta– des de la Cort de 1599. 

En aquest sentit, els dirigents de la Generalitat encarregaren als seus assessors legals 

un informe sobre la viabilitat d’introduir en la Visita un sistema d’elecció dels oficials 

similar al que la Monarquia havia introduït a la Diputació i al Consell de Cent en motiu 

de la reserva de les insaculacions els anys 1653 i 1654, i mitjançant el qual es creaven 

bosses amb els candidats –prèviament estudiats (i quan era necessari, purgats) per la 

monarquia– per, posteriorment, extreure’n les persones que havien de regentar cadascun 

dels càrrecs.54 Així, el 10 de febrer de 1662 els assessors entregaven al consistori de 

diputats i oïdors de comptes l’informe que aprovava la possibilitat de demanar a la 

monarquia la modificació del sistema d’elecció dels oficials de la Visita, mentre que el 

següent jorn, deliberaren l’enviament d’una missiva a Felip IV en la qual es demanava, 

ben segurament, la petició d’intervenció sobre aquest àmbit de la institució 

fiscalitzadora.55 

En el decurs dels mesos següents, els diputats mantingueren una intensa 

correspondència amb Joan Francesc Pujol, agent de la Generalitat a la Cort de Madrid. 

Així, segons una lletra dels diputats, tot sembla indicar que a 20 de maig de 1662 la Reial 

                                                      
54 Sobre el nou sistema de provisió dels oficis de la Diputació del General i del Consell de Cent barceloní 
després de 1652 vid. Josep Mª TORRAS I RIBÉ, «El control polític...», art. Cit.; Eva SERRA I PUIG, «Catalunya 
després del 1652...», art. Cit; de la mateixa autora «El pas de rosca...», art. Cit.; Eduard PUIG BORDERA, 
Intervenció reial i resistència..., op. Cit., especialment les pp. 26-32 i 86-193. 
55 ACA, Generalitat, Sèrie N, 217, ff. 279-1ª i 279r. 
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Audiència de Catalunya ja tenia llest l’informe referent a la coformació de bosses de 

candidats pels oficis de la Visita. A més a més, els diputats asseguraven a Pujol que 

consideraven de vital importància que la qüestió fos resolta abans de finalitzar llur 

mandat, això és, abans del 31 de juliol de 1662.56 L’interès que mostraven els dirigents 

de las Diputació perquè l’assumpte se solucionés amb prestesa no residia pas en una 

qüestió menor: gràcies a una consulta del Consell d’Aragó datada a 8 de juliol de 1662, 

sabem que la proposició dels candidats que havien de conformar les noves bosses dels 

oficis de la Visita havia de recaure, precisament, en els propis diputats.57 Des del nostre 

punt de vista, amb aquests moviments els dirigents de la Diputació no perseguien altra 

cosa que omplir amb persones «properes» a llurs interessos les noves bosses d’oficis de 

la Visita, amb l’objectiu d’assegurar-se una posterior fiscalització «més benèvola». Per 

aconseguir-ho, els diputats exposaren un capteniment tal vegada «particular» dels mals 

que patia l’administració de la Generalitat, la majoria dels quals eren atribuïbles, deien, a 

les desmesurades despeses ocasionades pels visitadors fiscalització rere fiscalització. En 

aquest sentit, l’informe sobre l’estat de la Visita del General que la Reial Audiència 

realitzà i envià a Felip IV a petició dels diputats transmet aquest capteniment. Així, els 

doctors del tribunal reial destacaren les despeses excessives de la Visita, l’existència 

d’una venalitat encoberta sobre els principals oficis de la institució, l’ús de pràctiques 

il·lícites per part dels oficials amb l’objectiu de recuperar la inversió feta en els càrrecs o 

l’ús generalitzat de subrogats per part dels titulars dels oficis.58 En definitiva, no ens 

hauria d’estranyar que Felip IV accedís a les peticions dels dirigents de la Diputació i, en 

aquests sentit, enviés una lletra a Gabriel de Llupià, Portantveus del General Governador 

de Catalunya, en la que s’aprovava el nou sistema de provisió dels oficis de la Visita del 

General.59 

Tanmateix, els visitadors que iniciaren llurs treballs l’agost de 1662 no acceptaren de 

bon grat la nova situació. Poc després que Gabriel de Llupià els comuniqués la decisió 

presa per la monarquia, sondejaren la possibilitat que la Visita pogués participar en la 

proposició dels candidats que havien de formar part de les bosses d’oficis de la institució 

fiscalitzadora. En rebre el vistiplau del Portantveus, els agents fiscalitzadors iniciaren les 

                                                      
56 ACA, Generalitat, Sèrie N, 871, f. 63r. Per lletres posteriors datades a 3 i 10 de juny i 8 de juliol de 1662, 
sabem que els diputats tornaren a insistir en la necessitat que la monarquia prengués una decisió abans de 
cloure el trienni de 1659-1662. Ibídem, ff. 70v, 71r i 82r-82v. 
57 ACA, Consell d’Aragó, lligall 247. Consulta datada a 8-VII-1662. 
58 Ibídem, informe de la Reial Audiència de Catalunya a Felip IV, datat a 15-VI-1662. 
59 Ibídem, carta de Felip IV al Portantveus del General Governador de Catalunya, datada a 17-VIII-1662. 
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gestions per fer valer llur pretensió.60 Val a dir que la posició dels visitadors generà 

inquietud entre els consistorials de la Diputació del General, que intentaren evitar que els 

primers poguessin exposar el seu punt de vista davant el monarca catòlic. Nogensmenys, 

el dia 28 de setembre de 1662 els visitadors acordaren enviar un memorial a Felip IV així 

com tot un seguit de lletres dirigides a diverses personalitats de la Cort, amb l’objectiu 

d’exposar el seu punt de vista.61 Precisament, en una d’aquestes lletres –dirigida a 

Cristòfol Crespí de Valldaura, vicecanceller del Consell d’Aragó– els visitadors acusaven 

als diputats del trienni de 1659-1662 d’haver demanat la confecció de les bosses «per 

tenir la propositió dels subjectas per a la effectuació de aquellas a dependència llur, quissà 

per a prevenir la dissimulació de las omissions per ells en rahó de llurs officis comesas».62 

Així mateix, en el memorial que els agents fiscalitzadors havien tramès al rei, 

argumentaven que en cas d’aplicar-se el sistema proposat pels dirigents de la Diputació, 

la Visita esdevindria un sistema totalment ineficaç en el que aquelles persones nomenades 

pels diputats «avrían de ser sus juezes y actuarios de los procesos de sus querelas», essent 

«sospechosos por el afecto que quedaría en ellos por la estimación de sus 

nombramientos».63 Per tot plegat, demanaven que la proposició dels candidats fos 

competència dels visitadors i no pas dels diputats. 

Un cop escoltat el parer d’ambdós consistoris, Felip IV decidí adoptar una solució a 

mig camí entre la proposta d’uns i altres: tant els diputats com els visitadors passaven a 

tenir la capacitat de presentar llurs candidats, mentre que el monarca s’encarregaria 

d’escollir-ne els més adients.64 Tot i així, la qüestió encara cuejà durant els anys 1664 i 

1665. De fet, fins i tot el Braç Militar de Catalunya féu gestions davant el monarca per 

aconseguir que els insaculats a la bossa de l’ofici de procurador fiscal de la Visita 

gaudissin del privilegi militar.65 Comptat i debatut, la situació no es resolgué fins a la 

publicació de la Reial Ordre de 18 de juliol de 1665, mitjançant la qual s’instaurà el 

sistema definitiu de provisió dels oficis de la Visita: a partir d’aquest moment, s’havien 

de conformar tres bosses de candidats, la dels assessors, la dels escrivans i la del 

procurador fiscal, cadascuna amb divuit candidats escollits pel monarca d’entre els 

                                                      
60 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 11, ff. 37v-38v. 
61 Ibídem, ff. 50r i ss. 
62 Ibídem, ff. 54r-54v. 
63 ACA, Consell d’Aragó, lligall 247, Memorial para su Magestad en favor del consistorio de la Visita del 
General de Cataluña, sobre la petición que haze su Magestad de la proposición de los sugetos que se han 
de insicular en las bolsas que se han de formar de los oficios de dicha Visita, Sebastià de Cormellas, 
Barcelona, 1662. 
64 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 11, f. 112-2ª. 
65 ACA, Consell d’Aragó, lligall 247, consulta datada a 23-VIII-1664. 
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proposats pels visitadors i els diputats. A més a més, es confirmava que els individus que 

volguessin optar a la candidatura de procurador fiscal de la Visita havien de gaudir del 

privilegi militar.66 

 

4.2.3 «Este desorden tan continuado ha movido mi ánimo a poner remedio para evitar 

este daño, que más introduxo el abuso, que la necesidad». La limitació de les despeses 

de la Visita del General 

 

Un tercer element indicatiu del nou marc de relacions entre les institucions del General 

i la monarquia després de 1652 no fou altre que la qüestió de les despeses de la Visita del 

General de Catalunya. Com hem vist, des de l’any 1599 la institució fiscalitzadora gaudia 

d’una autonomia financera notable, ja que el Capítol del Redreç 1/1599 establia ben 

clarament que els diputats tenien l’obligació de prestar als agents fiscalitzadors els 

recursos necessaris perquè la fiscalització arribés a bon port. Aquesta situació, que ja fou 

qüestionada durant la Visita de 1641-1642 bo i coincidint amb les noves necessitats 

econòmiques d’una Generalitat enfrontada a la Monarquia de Felip IV, canvià 

completament durant la segona meitat de la centúria de foc i de plom. En aquest sentit, 

des de l’any 1654 en endavant, diputats i visitadors s’enfrontaren en diverses ocasions 

per les despeses de la Visita, disputes que acabaren essent arbitrades per la monarquia, 

que optà per alinear-se amb els primers tot limitant l’autonomia financera de la institució 

fiscalitzadora. 

En efecte, ja durant la Visita realitzada durant els anys 1654 i 1655 ambdós consistoris 

toparen per qüestions d’índole econòmica, si bé en aquesta ocasió uns i altres conveniren 

que una comissió de doctors de la Reial Audiència de Catalunya els aconsellés quina 

decisió calia prendre. Conscients de l’escenari (post)bèl·lic que en aquells moments 

afectava el Principat, els jurisconsults consideraren que els visitadors havien d’ésser 

comprensius amb la situació financera de la Generalitat i, consegüentment, els convidaren 

a conformar-se amb els diners que els diputats els poguessin entregar no obstant no 

s’arribessin a satisfer les quantitats necessàries pel desenvolupament normal de la 

                                                      
66 La Reial Ordre a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 12, ff. 4-2ª, 4-3ª i 4-4ª. L’hem reproduïda a l’Annex 1.5. 
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fiscalització.67 Davant aquest fet, els visitadors optaren per aguantar estoicament l’actitud 

desafiant dels diputats i conformar-se amb el parer dels membres del tribunal reial.68 

En el decurs de les inspeccions que seguiren a la celebrada entre 1654 i 1655 la qüestió 

de les despeses de la Visita quedà en segon terme, molt problement perquè altres 

problemàtiques –com les suara esmentades modificacions en matèria d’apel·lació de les 

sentències i l’elecció dels oficials de la institució– ocuparen una posició central en les 

(tenses) relacions protagonitzades per visitadors, diputats i monarquia. Tanmateix, davant 

la insistència dels dirigents de la Diputació el dia 14 de juliol de 1668 Marianna d’Àustria 

publicà un Reial Decret mitjançant el qual es reformava completament l’estructura 

econòmica de la Visita del General.69 Justificat en base tant a la «soberanía y suprema 

potestad que tengo para impedir semejantes desperdicios» –les excessives despeses de la 

Visita, s’entén–, com a «la reserva que se hizo el rey mi señor, que haya gloria, quando 

concedió a esse Principado sus constituciones y privilegios», la Reial Ordre prohibia que 

els visitadors realitzessin pagaments als oficials de la institució, a tercers o a si mateixos 

per qüestions relacionades amb la Visita, establia un nou sistema de remuneracions pels 

oficials, determinava que només es poguessin gastar 1.000 lliures barcelonines en la 

realització de la visita de les col·lectes foranes, disposava la forma mitjançant la qual 

havien de realitzar-se tots els pagaments de la institució i, finalment, limitava l’import 

que la Generalitat podia emprar en motiu de la celebració de la cerimònia d’extracció dels 

agents fiscalitzadors. Encara més, si algun membre de la Visita o de la Diputació encara 

tenia dubtes de fins a quin punt la monarquia tenia la darrera paraula sobre qualque 

matèria relacionada amb l’àmbit jurisdiccional de la Generalitat, en el bitllet que 

acompanyava la Reial Ordre el Lloctinent General puntualitzava que era «just que los 

reals ordes de sa Magestat sian ab tot effecte cumplits y executats [...], perçò vos diem y 

manam que [...] procurareu ab tot effecte son compliment».70 

                                                      
67 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, f. 253-2ª. Les dificultats econòmiques de la Diputació del General durant 
la segona meitat del segle XVII han estat recentment analitzades a Eva SERRA I PUIG, «La Generalitat de 
Catalunya...», art. Cit., pp. 206-208. Segons Serra, aquestes dificultats s’expliquen per diferents motius, 
entre d’altres la pèrdua de part del territori coincidint amb el Tractat dels Pirineus l’any 1659, el segrest 
d’alguns dels impostos de la institució com ara el de la Nova Ampra per part de la Capitania General, la no 
actualització dels sistemes fiscals de la institució deguda a la manca de Corts, l’enorme deute públic heredat 
del conflicte dels Segadors o les dificultats per comerciar amb França degut als successius enfrontaments 
amb la Monarquia Hispànica. 
68 Vid. Infra, Capítol 8.5. 
69 El Reial Decret el trobem reproduït a DGC, vol. VII, pp. 1305-1306. També a l’Annex 1.6. Els visitadors 
el reberen de mans dels diputats i oïdors de comptes el 18 d’agost de 1668. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 
13, ff. 7r-10v. 
70 DGC, vol. VII, p. 1306. 
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La decisió de la Reina Governadora fou rebuda amb incredulitat pel consistori de 

visitadors. En aquest sentit, els agents fiscalitzadors en copsaren ràpidament les 

implicacions cosa que els portà a demanar-ne l’opinió a llurs assessors jurídics, que el dia 

30 d’agost els feren entrega de dos memorials que l’analitzaven detalladament. 

Precisament, un dels memorials destaca per la notable bel·ligerància envers la decisió 

reial, bo i assegurant que era contrària a la legislació pactada en el marc de les Corts 

Catalanes –al Capítol del Redreç 1/1599, concretament–. Així mateix, el memorial 

recordava que els monarques d’Aragó no tenien la potestat d’anul·lar unilateralment la 

legislació acordada en Corts, ja que aquests havien abdicat «lo poder derogar els Capítols 

de Cort, los quals sols la Cort pot revocar-los». Encara més, el memorial assegurava que 

la «reserva» de 1654 «fonch limitada a la insiculació y nominació de persones per a les 

bosses dels oficis de la Casa de la Deputació, i no se entén a taxació de salaris ni reforma 

de Capítols de Cort». Pels agents fiscalitzadors, les reformes introduïdes, especialment 

aquelles tocants als salaris extraordinaris tant dels visitadors com de la resta d’oficials de 

la institució, suposaven un menyspreu evident de l’autoritat de llur consistori –malgrat la 

nova situació innaugurada després de 1652, d’altres consistoris els havien conservat, 

asseveraven– concloent que el Reial Decret «més ve a ser càstic, que reforma». D’altra 

banda, el memorial també recordava als diputats que tenien l’obligació de denunciar 

l’alteració de les constitucions, al mateix temps que se’ls feia responsables d’haver instat 

les gestions fetes a Madrid perquè la monarquia decidís promulgar la Reial Ordre.71 

Val a dir, emperò, que la bel·ligerància del memorial suara desgranat hauria d’ésser 

matisada, ja que tot apunta que es tractaria d’un document intern que mai fou presentat 

davant les instàncies monàrquiques. Així, els visitadors mai anaren més enllà d’intentar 

convèncer als diputats perquè se sumessin a les seves reclamacions mitjançant una 

ambaixada datada a 3 de setembre de 1668, que no fou resposta fins el dia 6 d’octubre 

del mateix any.72 En aquesta, els dirigents de la Diputació asseguraven lacònicament que 

la Reial Ordre de 14 de juliol de 1668 s’adeia perfectament a les reformes econòmiques 

que la Junta General de Braços, la Diputació i la Visita del General havien pactat l’any 

1641 i, per tant, la consideraven vàlida a tots els efectes.73 Feta evident la manca de 

suports, els visitadors optaren per acceptar la situació i en endavant traslladar llurs 

                                                      
71 El memorial a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 13, ff. 25r-27v. 
72 Ibídem, ff. 31r-31v. 
73 Ibídem, ff. 81r-81v. La resposta dels visitadors a la manca de suport per part dels diputats als ff. 90r-92v. 
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peticions econòmiques al Lloctinent.74 De fet, tot pareix indicar que hom es conformà en 

liquidar l’assumpte «internament»: així, els diputats i oïdors de comptes del trienni de 

1668-1671 i llurs assessors foren jutjats i condemnats per la Visita celebrada entre 1671 

i 1672 «per no haver representat a sa Magd de la reyna nostra senyora los encontras y 

opposició de son real decret [...] ab lo Capítol 1 del nou Redrés del General de las Corts 

de 1599 y ab altres Capítols de las Corts Generals del present Principat de Catalunya». I 

la condemna? Ben mirat, poca cosa; cadascun dels diputats i oïdors de comptes fou 

condemnat a pagar quinze lliures barcelonines, mentre que els assessors, advocat fiscal i 

procurador fiscal –Josep Gomar, Diego Figuerola i Dionís Magarola, respectivament– 

n’hagueren de pagar un total de vint-i-set. Això sí, els visitadors exhortaren de manera 

ben solemne als diputats i oïdors de comptes vigents (i futurs) que en iniciar el trienni del 

seu mandat fessin saber a Marianna d’Àustria com de nociva n’era la Reial Ordre de 14 

de juliol de 1668 per la salut del sistema constitucional català.75 

 

4.3 «Mejor sería serrar la Visita». La culminació del procés de marginalització de la 

Visita del General, 1668-1701 

 

La intervenció reial sobre els tres pilars fonamentals que sustentaven l’autonomia 

institucional de la Visita del General de Catalunya comportà que aquesta darrera entrés 

en un procés de degradació tant de la seva imatge, com del seu poder efectiu. En aquest 

sentit, la culminació d’aquest procés sembla haver tingut lloc durant les darreres dues 

dècades del segle XVII. 

El primer esdeveniment que ens porta a plantejar aquesta hipòtesi és el memorial que 

els consistorials de la Visita de 1683-1684 enviaren a Carles II amb l’objectiu de 

comunicar al jove monarca els cinc elements que hom havia de corregir per garantir que 

la institució fiscalitzadora tingués «mucha autoridad». En l’escrit, en primer lloc 

asseguraven que entre 1653 i 1668 gran part de les sentències de la Visita no s’havien 

executat com a conseqüència dels recursos que els condemnats havien presentat a la Reial 

Audiència de Catalunya; si bé aquesta situació s’havia corregit parcialment gràcies a la 

confirmació que Marianna d’Àustria havia fet del procediment d’apel·lació l’any 1675, 

                                                      
74 Ibídem, ff. 145r-146v. D’altres exemples de la petició de recursos econòmics al virrei per part dels 
visitadors: Visita de 1671-1672, ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 14, ff. 58v-59r, i la resposta als ff. 96r-98r; 
Visita de 1674-1675, ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 15, f. 58r, i la resposta als ff. 66r-66v; Visita de 1683-
1684, ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 18, ff. 47-2ª i 47-3ª, la resposta als ff. 61r-62v. 
75 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 9, ff. s/f-86r. 
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els agents fiscalitzadors demanaven que pogués ésser aplicat retrospectivament al període 

comprès entre 1653 i 1668. Segonament, demanaven al monarca que a l’hora de proveir 

les vacants de les bosses d’oficis de la Visita, només es tingués en compte la proposta 

feta pels visitadors. En tercer lloc, els agents fiscalitzadors reclamaven que el procurador 

fiscal pogués gaudir de l’assistència d’un ajudant, ja que l’elevada càrrega de treball que 

experimentava unida a la manca d’ajuda havia conduït a la situació que molts dels 

escollits per la feina en primera instància, no l’acceptessin. En quart lloc, els agents 

fiscalitzadors denunciaven que la introducció del Reial Decret de 14 de juliol de 1668 de 

limitació de les despeses de la Visita havia comportat que aquesta quedés «muy 

desautorisada». Així, els visitadors es queixaven del fet que davant la retallada salarial 

imposada per la reina regent, molts dels que sortejaven com a visitadors havien declinat 

l’exercici de l’ofici, ja que la migradesa del salari no els compensava els costos 

d’abandonar llurs treballs originaris per instal·lar-se a Barcelona. Finalment, reclamaven 

que a partir d’aquell moment en endavant, qualssevulla decisions que s’haguessin de 

prendre relacionades amb la Visita del General, ho fossin durant el període de temps que 

la institució estava activa, ja que, contràriament, els visitats (o futurs visitats) aprofitaven 

la situació d’interinatge per deslegitimar la feina feta pels visitadors.76  

La resposta de Carles II als precs dels agents fiscalitzadors no arribà fins al cap d’uns 

mesos, concretament mitjançant una missiva datada a Madrid a 23 d’agost de 1684. En 

aquesta, encara que el monarca accedia a algunes de les peticions –com ara la de revisar 

els recursos presentats davant la Reial Audiència abans de 1675 o que en cas de 

celebracions els visitadors i llurs oficials cobressin la meitat del que rebien els diputats i 

la resta d’oficials de la Generalitat–, en les altres –la modificació del sistema de provisió 

dels oficis, la creació de la figura de l’ajudant del procurador fiscal i el trasllat de 

qualssevulla decisions relacionades amb la institució al període en què els visitadors 

exercien llurs obligacions– s’optà per mantenir l’estatus vigent.77 

Tanmateix, les gestions dels visitadors de 1683-1684 a la cort de Madrid amb 

l’objectiu de reforçar l’autoritat de la Visita, semblen haver molestat tal vegada llurs 

homònims de la Diputació. Així, durant els darrers dies de la inspecció, els diputats i 

oïdors de comptes qüestionaren la capacitat que els visitadors tenien d’executar les 

sentències promulgades pel seu consistori un cop finits els nou mesos atorgats pel Capítol 

1 del Redreç de 1599 per fer la Visita. La pretensió dels diputats enervà els visitadors, 

                                                      
76 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 18, ff. 109v-112r. 
77 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 19, ff. 6r-8r. 
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que si bé en un principi decidiren presentar batalla, posteriorment optaren per obviar la 

polèmica en comprovar que l’ambient a la Reial Audiència era favorable als interessos 

de la Generalitat.78 En canvi, sí que decidiren presentar batalla mesos després en 

conjunció amb els individus que havien exercit com a visitadors des de 1665 en endavant, 

mitjançant un discurs jurídic encarregat al cèlebre jurisconsult (i antic diputat militar de 

la Generalitat) Lluís de Valencià i que volia respondre tant aquesta situació, com al fet 

que els diputats del trienni de 1683-1686 haguessin anotat com a deutors del General els 

visitadors de les inspeccions de 1668-1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677-1678, 1680-

1681 i 1683-1684, bo i al·legant que havien gastat més diners dels disposats en la Reial 

Ordre de 14 de juliol de 1668.79 

El discurs es dividí en dues parts, dedicades a justificar els motius pels quals els 

visitadors podien fer efectiva l’execució de les sentències un cop finalitzats els nou mesos 

que havia de durar la fiscalització i l’adequació de les despeses dels consistoris al Reial 

Decret de 14 de juliol de 1668, respectivament. Així, la qüestió de l’execució de les 

sentències es justificava mitjançant arguments històrics i jurídics. La Cort de Barcelona 

de 1599, deia Valencià, havia erigit un nou consistori de visitadors encarregats de jutjar i 

executar les sentències tot diferenciant-lo del sistema anterior –el de 1542, s’entén, ja que 

el de 1585 estava suspès– en què el procediment i l’execució de les sentències era 

responsabilitat dels diputats perquè «introducir nuevos repressores no fue para dejar la 

execución de la Visita como antes, sino que tuviesse el efe[c]to que necessitava».80 Seguia 

assegurant que la raó d’uns consistoris que «ha sucedido muchas vezes disputar 

entrambos [...] su jurisdicción», no es podia mesurar per la quantitat de vots emesos per 

jurisconsults –Valencià denunciava que la manca de diners de la Visita comportava que 

els agents fiscalitzadors no poguessin pagar els honoraris dels advocats i «consultar 

abogados i no darles sus honorarios es pedir impossibles»–, sinó per la raó fonamentada 

en la interpretació del Capítol del Redreç 1/1599.81 De fet, per Valencià la qüestió era 

molt senzilla: els visitadors podien executar les sentències un cop finalitzats els nou 

mesos de la inspecció perquè «executar las sentencias no es visitar, sino ponen en 

execución lo juzgado, y esto no se reputa por parte principal del juycio, sino dependiente, 

                                                      
78 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 18, ff. 140r-143v. El vot que els diputats justificarien la seva pretensió a f. 
131-2ª. 
79 BUB, B-43/3/17-3. La notícia sobre l’encausament dels visitadors a DGC, vol. VIII, pp. 738-739. 
80 Ibídem, p. 20. 
81 Ibídem, pp. 23-24. 
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como lo es el preparatorio».82 I encara recordava que si els diputats havien executat 

sentències, era perquè els visitadors els n’havien comès, precisament, l’execució.83 

Pel que fa a la justificació de les despeses dels consistoris de visitadors entre 1668 i 

1683, Lluís de Valencià fonamentà llur argumentació en base al fet que els diputats 

estaven apropiant-se d’una parcel·la jurisdiccional –la interpretació de la Reial Ordre de 

14 de juliol de 1668– que en cap cas els pertocava. En efecte, segons el cèlebre 

jurisconsult, els diputats estaven usurpant la jurisdicció del monarca per analitzar els 

comptes de la Visita, fet que com la presentació de recursos davant la Reial Audiència, 

s’explicava més per «el odio de la Visita, que el bien particular de conservar el dinero de 

las generalidades».84 Els visitadors, a diferència dels diputats, no eren pas administradors 

dels recursos de la Generalitat, sinó magistrats «que exerce[n] jurisdición» especialment 

comissionats per la Cort i, com a tals, no havien pas de retre comptes ja que, en cas 

contrari, seria fer «un progreso infinito».85 Comptat i debatut, la Cort no havia permès 

que els visitadors haguessin de retre comptes per una raó molt senzilla, reblava Valencià: 

si com de fet pretenien els diputats, qui havia d’analitzar els comptes de la institució 

fiscalitzadora eren els mateixos diputats, per força s’hauria acabat generant una situació 

tal vegada preocupant, això és, que els visitadors no haurien encausat els oficials de la 

Generalitat amb l’objectiu d’estalviar-se una posterior estirada d’orelles quan se 

n’haguessin analitzat els comptes!86 En definitiva, Valencià avisava que «suponer los 

visitadores a la revista que pretenden los deputados, es destruyr la Visita» i acabava 

implorant que: 

 
«No permita ahora V.M. –le suplican los visitadores que han sido de la Deputación en 
el Principado de Cataluña desde el año 1665 hasta el passado de 1684– que con 
pretexto del Real Decreto, se den quexas a V.M. agenas de lo que deven entender [...] 
antes se prometen de V.M. que será de su Real Agrado que los visitadores procuren 
en conservar las reales mercedes y perrogativas con que los sereníssimos Señores 
Reyes Progenitores de V. Magestad han favorecido este consistorio y se han luzido, 
defendiendo aquella porción que goza la Deputación políticamente separada del Real 
Patrimonio de V. Magestad, en remuneración de los servicios obrados por el 
Principado»87 

 

                                                      
82 Ibídem, p.7. 
83 Ibídem, p. 37. 
84 Ibídem, pp. 52-53. 
85 Ibídem, pp. 55-56. 
86 Ibídem, pp. 56-57. 
87 Ibídem, pp. 65-66. 
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Amb posterioritat al discurs presentat per Lluís de Valencià la documentació 

relacionada amb l’afer emmudeix progressivament. És per aquest motiu que es fa difícil 

determinar el desenllaç de l’acarament entre diputats i visitadors. El més probable és que 

els primers acabessin renunciant a llurs pretensions, potser perquè així els hi ho indicaren 

des de Madrid. Ben entès, una cosa era fer gestions davant Carles II per obtenir 

modificacions en l’ordenament de la institució fiscalitzadora, i una altra de molt diferent 

era interpretar-ne el contingut sense abans demanar el parer a Madrid. Encara més, els 

visitadors de 1686-1687 no semblen pas haver jutjat els diputats del trienni de 1683-1686 

per haver pretès fiscalitzar llurs predecessors.88  

Ben mirat, als agents fiscalitzadors que havien començat llurs activitats l’agost de 1686 

no els mancaven pas preocupacions. Així, en una decisió inèdita des de la 

institucionalització de la Visita del General l’any 1599, diputats i oïdors de comptes 

decidiren enviar una visita particular per fiscalitzar bona part del territori del Principat 

coincidint amb la fase de l’ofensa de la Visita diguem-ne «regular».89 En efecte, el dia 1 

d’octubre de 1686 els consistorials de la Generalitat acordaren l’enviament d’una 

comissió de visitadors liderada per l’assessor Daniel Saiol, la missió dels quals havia de 

consistir en «saber qui són los qui turban la exactió dels drets del General y contra aquells 

que·s trobaran culpats, fareu fulminar processos».90 Encara que l’existència d’una certa 

contestació cap a l’exacció dels drets que cobrava la Generalitat sembla haver estat una 

realitat,91 no és pas menys cert que la visita disposada pels diputats coincidia de ple amb 

la inspecció ordinària, això és, la Visita del General, fet que implicava ambues 

fiscalitzacions i consistoris en un clar conflicte de competències. 

Tot plegat motivà, és clar, una protesta irada dels visitadors. En aquest sentit, el dia 11 

de desembre de 1686 entregaren un escrit als diputats en el qual els demanaven 

explicacions sobre la visita liderada per Saiol, constataven que ambdues inspeccions 

estaven investigant els mateixos oficials forans i, encara pitjor –asseguraven els 

visitadors– els homes de Saiol estaven estudiant delictes comesos pels oficials del General 

                                                      
88 Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 12.  
89 ACA, Generalitat, Sèrie N, 240, ff. 70r-71r. Deliberació datada a 1-X-1686. 
90 ACA, Generalitat, Sèrie N, 883, ff. 28r-30r. Daniel Saiol i Quarteroni arribà a l’assessoria de la Diputació 
del General l’any 1683. DGC, vol. VIII, pp. 1574 i ss. Sobre la seva figura i la dels seus germans, «veritable 
clan de poder» que arribà a enfrontar-se al virrei Leganés i en conjunció amb els dirigents barretines de la 
plana de Vic posaren en escac la Monarquia, vid. principalment Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 
1705..., op. Cit., pp. 101-206. 
91 A tall d’exemple, en una missiva dels diputats adreçada als consellers de Sant Feliu Sasserra datada a 2 
de desembre de 1686, els primers comunicaven als segons que se’ls ajornava el càstig previst per les 
reiterades faltes de respecte dirigides als oficials recaptadors de la Generalitat. ACA, Generalitat, Sèrie N, 
883, ff. 53v-54r. 
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durant el trienni... de 1683-1686! Pel consistori de la Visita del General era evident que 

l’actitud de la Diputació era totalment contrària al Capítol 1 del Redreç de 1599 i, 

consegüentment, exigien que en el termini de cinc dies els fos entregada tota la 

documentació relacionada amb els delictes comesos el trienni de 1683-1686.92 

Tanmateix, els diputats no només refusaren els requeriments dels visitadors, sinó que el 

16 de desembre els presentaren una «lletra de contenció», instada pel procurador fiscal 

de la Generalitat. Mitjançant aquest document, els dirigents de la Diputació demanaven 

als seus homòlegs de la Visita que renunciessin a la coneixensa de qualque qüestió 

relacionada amb la querella nº72 que en aquells moments estaven instruint, els acusats de 

la qual –el diputat local de Tremp i el seu assessor– també estaven essent investigats per 

la fiscalització liderada per Daniel Saiol. El xoc jurisdiccional, doncs, estava servit.93 

Lluny d’acceptar la situació, els visitadors acudiren a l’empara del virrei Marquès de 

Leganés, que optà per traslladar l’estudi de la qüestió a la Reial Audiència de Catalunya, 

tal i com comunicà a ambdós consistoris el 19 de desembre de 1686. Aquest mateix dia, 

Diego Dávila instà a diputats i visitadors perquè presentessin llurs pretensions davant el 

tribunal reial, ja que tot feia pensar que aquest havia d’ésser qui prengués la decisió final. 

Així, la mateixa jornada els dirigents de la Visita acordaren que llurs assessors 

confeccionessin un memorial destinat a defensar el seu punt de vista en l’afer,94 document 

que fou traslladat al Canceller de la Reial Audiència el dia 28 de gener de 1687 i que es 

divideix en quatre grans apartats.95 

En primera instància, els vistadors realitzaren una exposició dels fets que, segons ells, 

havien conduït a l’acarament entre la Diputació i la Visita. Segonament, els agents 

fiscalitzadors exposaven la primera pretensió de llur consistori, que no era altra que 

l’obligació que els diputats tenien d’entregar-los tota la documentació que els fos 

requerida, en observança del Capítol 1 del Redreç de 1599. En tercer lloc, els visitadors 

plantejaven la segona pretensió del consistori, on es denunciava la pobresa dels arguments 

dels diputats, que asseguraven que si no havien entregat la documentació reclamada per 

la Visita, era perquè se’ls havia fet la petició quan la instrucció dels processos ja estava a 

punt de finalitzar i, per tant, no havien tingut temps material per entregar-la. Tot seguit, 

                                                      
92 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 19, ff. 112v-115r. 
93 Ibídem, ff. 124v-125r. La querella nº72, per la qual s’acusava a Jaume Nadal i Francesc Miralles –diputat 
local i assessor de la col·lecta de Tremp i Pallars, respectivament– d’haver comès diverses composicions 
durant l’exercici dels seus càrrecs a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 12, ff. 233v-234v.  
94 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 19, ff. 127v-129v. 
95 El memorial el trobem inserit al Dietari de la Visita de 1686-1687. Ibídem, ff. 150r-172v. 
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els visitadors formulaven la seva tercera pretensió, la més extensa. Ací defensaven els 

motius pels quals la jurisdicció de la Visita del General havia d’ésser entesa com a 

independent, ordinària i privativa respecte la jurisdicció dels diputats. Pels agents 

fiscalitzadors, tant la doctrina d’eminents juristes –com ara Joan Pere Fontanella96 o 

Gabriel Berart–97 com l’intent de la Cort de Barcelona de 1599 evidenciaven la primacia 

de la Visita del General en qüestions de fiscalització dels oficials públics de la jurisdicció 

de la Generalitat. Fins i tot la Reial Audiència, tot sovint alineada amb els diputats i oïdors 

de comptes durant la segona meitat del segle XVII, havia declarat l’any 1665 que aquelles 

causes començades a investigar pels diputats i que se situessin dins l’àmbit jurisdiccional 

dels visitadors calia considerar-les com un àmbit competencial d’aquests darrers. Per tot 

plegat, en la quarta i última pretensió dels visitadors es demanava la revocació de tots 

aquells actes realitzats per la inspecció liderada per Daniel Saiol, sempre que fossin 

susceptibles d’haver envaït les competències privatives del consistori de la Visita del 

General. I encara, asseveraven que en cas de no reparar-se aital situació, havien de 

produir-se  

 
«grans absurdos y prejudicis en la administració de la justícia, perquè los oficials 
estarian subjectes a diferents tribunals y consistoris, ab contingència de ser 
condemnats per un y absolts per altre, y també perquè lo un consistori se impediria al 
altre [...] axí que seria tot desorde y confusió [...] y se frustraria totalment la 
providència de la Cort en la nova institució y erecció del concistori de la Visita».98 

 

Tot sembla indicar que aquesta vegada la resolució de l’afer es despatxà dins l’àmbit 

jurisdiccional del General. Així, els visitadors de 1689-1690 jutjaren i condemnaren els 

diputats, oïdors de comptes, assessors i advocat fiscal del trienni de 1686-1689 per, 

efectivament, haver emparat la visita de l’assessor Daniel Saiol. I si bé no en blasmaren 

pas la idea, ja que «dita Visita se feu y deliberà per evitar y corregir molts excessos, 

desmans y desordes que avian succehit y de contínuo succehian en differents parts de 

Cathalunya acerca la cobrança y exacció dels drets de[l] General» i «ne havia resultat 

molt lucro y profit a la Generalitat», si que en castigaren l’execució, bo i assegurant que 

per frenar les pràctiques errònies a les col·lectes foranes hom podia haver escollit bé un 

                                                      
96 Joan Pere FONTANELLA, Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones, vol. 2, Pere Lacavalleria, 
Barcelona, 1645, pp. 711-713. 
97 Gabriel BERART I GASSOL, Speculum visitationis secularis omnium magistratum iudicum, decurionum 
aliorumque Reipublicae Administratorum, Sebastià Matevad, Barcelona, 1627, p. 20. 
98 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 19, ff. 171v-172r. 
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altre moment o bé una altra manera que evités usurpar la jurisdicció de la Visita del 

General.99 

 

*    *    * 

 

La progressiva erosió de l’autoritat de la Visita del General de Catalunya en el decurs 

de la segona meitat del segle XVII tingué llur culminació, com hem vist, durant la dècada 

dels anys vuitanta de la centúria de foc i de plom. La situació, que com veurem s’intentà 

revertir a les Corts de 1701-1702, col·locà la institució en una posició tal vegada delicada. 

En aquest sentit, un bon exponent en són les freqüents topades no ja amb altres 

institucions, sinó entre els visitadors i els oficials de la institució, tal i com succeí en les 

fiscalitzacions de 1692-1693 i 1695-1696. Per exemple, els consistorials que iniciaren la 

seva tasca el mes d’agost de 1692 veieren com la seva autoritat era discutida per Pere 

Joan Soler, procurador fiscal. De fet, la situació d’acarament s’havia generat com a 

conseqüència del nou sistema de provisió dels oficis de la institució fiscalitzadora. Com 

dèiem, Pere Joan Soler havia estat extret procurador fiscal de la Visita, però en el moment 

de l’extracció, el procurador fiscal de la Diputació li havia interposat una excepció 

adduint que no gaudia del privilegi de noblesa –que tal i com hem vist, des de 1665 era 

un requisit indispensable per formar part de la bossa de candidats a procurador fiscal de 

la Visita–. Amb l’objectiu de garantir el funcionament de la Visita, els agents 

fiscalitzadors decidiren entregar de forma interina l’ofici de procurador fiscal a Joan 

Ponsich, mentre per la seva banda, la monarquia determinava si Soler podia o no exercir, 

extrem aquest darrer que es confirmà a principis del mes d’octubre de 1692.100 Un cop 

obtinguda la resolució reial, els visitadors acomiadaren a Ponsich i tot seguit restituiren 

l’ofici a Pere Joan Soler.  

Tanmateix, el procurador fiscal es negà a exercir mentre no se li pagués el sou 

corresponent al període durant el qual la monarquia havia estat deliberant si podia o no 

exercir l’ofici, fet que encetà una situació d’estira-i-arronsa entre visitadors i procurador 

fiscal –que fou suspès de feina i sou– que acabà dirimint-se davant les instàncies reials.101 

En efecte, calgué esperar fins a mitjans del mes de gener de 1693 perquè la monarquia 

                                                      
99 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 13, ff. 77r-77v. Diputats, oïdors de comptes, assessors i advocat fiscal foren 
condemnats a pagar una multa de deu lliures barcelonines cadascú. 
100 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 21, ff. 52r-52v. 
101 Ibídem, ff. 57r-150v. 
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entregués la resolució del contenciós entre Soler i llurs superiors. Hom optà per una 

solució intermitja: als visitadors se’ls instà a pagar el sou de Soler entre el dia que fou 

extret i el dia que finalment pogué començar a exercir com a procurador fiscal, mentre 

que a l’oficial díscol se l’amonestà per haver-se negat a exercir i, consegüentment, es 

considerà que la suspensió de sou i feina ordenada pels visitadors havia estat una decisió 

encertada.102 

Una situació semblant a la de l’afer Soler es visqué durant la següent Visita, això és, 

la que se celebrà entre 1695 i 1696. En aquesta ocasió, l’oficial díscol no fou altre que 

l’advocat fiscal de la Visita, càrrec ocupat pel cèlebre Francesc Grases i Gralla,103 el qual 

no acceptà pas de bon grat que els agents fiscalitzadors l’apartessin de totes les querelles 

relacionades amb Joan Ribes, regent els comptes del General, llur sogre –i això que els 

visitadors comptaven amb el vistiplau del virrei per actuar d’aquesta manera–.104 Amb 

l’objectiu de fer valdre els seus drets –i de ben segur que també els del seu sogre–, 

Francesc Grases Gralla presentà un recurs contra la seva suspensió davant la Reial 

Audiència de Catalunya, que fou ràpidament contestat per dos memorials enviats pels 

visitadors al virrei i al canceller, respectivament;105 de fet, davant l’ofensiva dels 

visitadors i les poques perspectives d’èxit, el combatiu jurista ben aviat abandonà llurs 

postulats i acceptà la decisió presa pels agents fiscalitzadors i fins i tot acabà subrogant 

llur ofici adduint una càrrega de treball massa elevada.106 

 

                                                      
102 Ibídem, ff. 175r-175v. 
103 Francesc Grases i Gralla fou un conegut jurista i doctor de la Reial Audiència de Catalunya la carrera 
jurídica del qual caigué en desgràcia l’any 1711, de resultes de la publicació de l’Epitome o compendi de 
les principals diferèncias entre les lleys generals de Cathalunya y los capítols del redrés o ordinacions del 
General de aquella on, a grans trets, plantejava la tesi que els Capítols del Redreç, en fer referència només 
a l’àmbit jurisdiccional de la Diputació no eren d’àmbit general i, per tant, tenien una categoria inferior a 
la dels Capítols de Cort. La gran qüestió de l’obra de Grases, però, és que a l’hora de «fixar els límits de 
l’autonomia normativa dels diputats, [...] acaba defensant l’autonomia legislativa del rei». Aital afirmació 
fou el que enervà els ànims del Consell de Cent de Barcelona –no pas la Diputació del General que havia 
aprovat el contingut de l’obra–, que finalment aconseguí convèncer Carles III perquè ordenés la crema dels 
exemplars de l’Epitome i desposseís a Grases dels seus oficis. Cfr. Rosa Mª ALABRÚS, Ricardo GARCÍA 
CÁRCEL, «L’afer Grases i la problemàtica constitucional catalana abans de la Guerra de Successió», 
Pedralbes: Revista d’Història Moderna, 13-2, 1993, pp. 557-564. Per una visió tal vegada més ambiciosa, 
vegeu Jaume VERNET I LLOBET, «A l’entorn de Francesc Grases i Gralla: una perspectiva de dret 
constitucional», Initium: Revista catalana d’història del dret, 1, 1996, pp. 645-666. 
104 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 22, ff. 76v, 78r i 105v-107r. De fet, en assabentar-se de la decisió dels 
vistadors, Grases Gralla hauria entrat «en concistori ab mals modos y parlant indecorosament y ab paraules 
molt inurbanas al molt ilustre concistori, per a tornar en dit exercici fins a arribar a dir que lo molt illustre 
concistori en sa dependència rompia y trocejava los Capítols de Cort, tenint per sa obligació lo haver de 
conservar-los, y ab aquesta loquesa [i.e. bogeria] se deixà càurer algunas paraulas també molt gravatòrias 
y perjudicials al concistori y en desdoro de aquell». Pel que fa al vistiplau virregnal, Ibídem, ff. 84r-84v. 
105 Ibídem, ff. 111r-112v i 114r-117r, respectivament. 
106 Ibídem, ff. 123v-124r. 
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*    *    * 

 

En el decurs de les pàgines precedents hem pogut observar que La Visita del General 

de Catalunya que encarava el tombant de segle era una institució afeblida en comparació 

a la institució de la primera meitat de la centúria de foc i de plom. Les reformes 

introduïdes per la monarquia, fruit del canvi de marc constitucional a partir de 1652, 

n’afectaren els tres pilars fonamentals que en garantien la solidesa: la pèrdua de control 

sobre la cosa jutjada, el procés d’elecció dels càrrecs de confiança de la institució i la 

limitació de la seva llibertat econòmica. Com a conseqüència d’aquestes polítiques, la 

Visita del General veié disminuïda la seva capacitat fiscalitzadora: si entre 1600 i 1640 

la institució havia produït una mitjana de 124 sentències per inspecció, entre 1662 i 1701 

no s’arribà a les 55 sentències, de mitjana.107 I no només se’n resentí l’activitat 

fiscalitzadora, sinó que, com hem vist, la seva autoritat jurisdiccional fou qüestionada tant 

pel poder que havia de fiscalitzar, això és, la Diputació del General, com fins i tot pels 

seus propis oficials. 

Tot plegat s’explica, com dèiem, pel nou marc constitucional innaugurat l’any 1652 

amb la «concessió» de les Constitucions feta per Felip IV. Com veurem tot seguit, la 

situació canvià a partir de la celebració de les Corts de 1701-1702. En efecte, la veritable 

represa del pacte constitucional previ a 1640 fou conseqüència del nou pacte establert en 

aquesta assemblea entre els braços i el rei, i que sancionà tant la nova normativa com 

l’anterior. En definitiva, amb la celebració de la Cort, les Constitucions deixaven d’estar 

«concedides» per tornar a ésser pactades –de fet, fins a cert punt la voluntat dels braços 

en la confecció d’una nova recopil·lació de les Constitucions s’explicaria per aquesta 

circumstància.108 La nova situació fou tal vegada favorable pels interessos de la Visita: 

així, la celebració de la Cort permeté actualitzar-ne la legislació, d’una banda desfent el 

camí disposat per l’intervencionisme reial i, d’altra banda, dotant la institució d’un 

sistema d’apel·lacions situat dins del seu àmbit jurisdiccional. 

 

 

                                                      
107 Vid. Infra, 7.1. 
108 Constiutions y altres drets de Cathalunya..., op. Cit.  
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Capítol 5. La «represa del constitucionalisme»? 1701-1714 

 
L’activitat jurídicopolítica de la Visita del General de Catalunya entre 1652 i 1701 es 

caracteritzà, com hem vist, per l’intervencionisme reial en tres dels seus àmbits 

fonamentals, això és, el control sobre les sentències de la institució, la selecció del 

personal que assistia als nou visitadors i, finalment, les seves finances. Semblantment, 

hem vist que aquest intervencionisme no fou pas un fet aïllat, sinó que s’englobà dins del 

context més ampli protagonitzat pel canvi en el model constitucionalista català introduït 

per la monarquia l’any 1652 a través de la «mercè de concedir» les Constitucions, 

Capítols i Actes de Cort, Usatges i Privilegis en el mateix estat que abans de l’esclat de 

la Guerra dels Segadors –exceptuant-ne, això sí, qüestions centrals com ara les 

insaculacions del Consell de Cent i la Diputació del General o el control dels accessos a 

la ciutat comtal–. 

Coincidint amb el tombant de segle i la mort de Carles II d’Àustria, hom sembla haver 

albirat aires de canvi al Principat. Ben aviat, qüestions com ara el conflicte de la vicerrègia 

de 1700-1701, la celebració de les Corts Catalanes de 1701-1702 i els diversos acaraments 

que enfrontaren rei i regne després d’aquesta reunió palesaren una renovada 

bel·ligerància per part de les institucions catalanes, especialment en el cas del Braç Militar 

i el Consell de Cent de Barcelona. En aquest sentit, fora oportú preguntar-se fins a quin 

punt aquest renovat vigor constitucionalista pot explicar l’aixecament dels catalans a 

favor de l’Arxiduc Carles d’Àustria l’any 1705?   

La historiografia que les darreres dècades s’ha dedicat a l’estudi de la Guerra de 

Successió Espanyola (1701-1714) ha apuntat vers diverses direccions. Així, ja fa més de 

vint anys que Joaquim Albareda plantejà que l’actitud de la classe dirigent catalana l’any 

1705 s’hauria guiat principalment per l’existència d’un projecte econòmic i polític 

«alternatiu» al que oferia la monarquia borbònica de Felip V; projecte liderat, és clar, per 

l’Arxiduc Carles d’Àustria i que hauria tingut en els lligams comercials entre la burgesia 

mercantil catalana i les potències atlàntiques un dels pilars fonamentals.1 Més recentment, 

Albareda hauria introduït noves causes a l’aixecament de 1705, això és, la defensa de les 

                                                      
1 Joaquim ALBAREDA, Els catalans i Felip V..., op. Cit. 
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Constitucions Catalanes d’una banda,2 i el notable sentiment antifrancès de bona part de 

la població catalana fruit de les dinàmiques bèl·liques de la segona meitat del segle XVII.3  

Josep Mª Torras i Ribé també considerà que l’aixecament de 1705 es degué a una 

multiplicitat de factors, tot remarcant que, molt probablement, en el bescantament del 

Principat cap a l’austriacisme hi influïren tant esdeveniments de curt recorregut –com ara 

la repressió, tal vegada exagerada, duta a terme pel virrei Velasco després de l’intent fallit 

dels aliats per prendre Barcelona l’any 1704– com situacions que hom caldria situar dins 

d’un context temporal més ampli –com ara l’existència d’un sentiment antifrancès 

transversal a l’interior de la societat catalana de principis del segle XVIII, fruit dels 

nombrosos conflictes bèl·lics sostinguts entre la Monarquia Hispànica i la Francesa 

durant la segona meitat del segle XVII al Principat i la desconfiança entre els catalans i 

la cort de Madrid desenvolupada per la política erràtica d’aquesta última a l’hora de 

defensar el Principat de les ingerències franceses–. D’altra banda, Torras i Ribé també ha 

destacat que, a diferència del que disposen moltes cròniques austriacistes, l’entrada dels 

aliats arreu del territori lluny d’ésser un fenomen immediat, es produí de manera gradual.4 

Per Josep Fontana, si bé l’aixecament de 1705 fou degut a diversos factors, hom podria 

constatar que els motius polítics destacarien per sobre de la resta. Així, per Fontana el 

conflicte tenia essencialment una dimensió política, ja que el programa de renovació i 

creixement econòmic català només es podia desenvolupar correctament en el context d’un 

sistema polític d’inspiració constitucionalista i, consegüentment, el moviment de 1705 

s’identificaria, per força, en termes de «defensa de les llibertats col·lectives».5  

Tanmateix, caldria precisar que la defensa d’aquestes llibertats col·lectives no sembla 

pas haver estat una qüestió innaugurada amb l’arribada de l’Arxiduc Carles d’Àustria i el 

projecte polític de l’austriacisme. De fet, com ha remarcat recentment Eva Serra, la 

situació s’hauria evidenciat en esclatar el conflicte de la vicerrègia, coincidint amb el 

traspàs de Carles II i l’accés al tro hispànic per part de Felip V.6 Per a Serra, la intensitat 

                                                      
2 Joaquim ALBAREDA, «La represa del constitucionalisme...», art. Cit. 
3 Joaquim ALBAREDA, La Guerra de Sucesión de España..., op. Cit., pp. 164-174. També Joaquim 
ALBAREDA i Eduard MARTÍ FRAGA, «Pròleg: La Generalitat entre 1701 i 1714», a Dietaris de la Generalitat 
de Catalunya, vol. X, Generalitat de Catalunya – Departament de Presidència, Barcelona, 2007, pp. IX-
XXXV. 
4 Josep Mª TORRAS I RIBÉ, La Guerra de Successió..., op. Cit.  
5 Josep FONTANA, «La Guerra de Successió: causes i motius», a DD.AA, L’aposta catalana a la Guerra de 
Successió, 1705-1707, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2007, pp. 17-21. 
6 Eva SERRA I PUIG, «El debat de la vicerrègia (1700-1701): Baralla judicialista o conflicte polític?», Revista 
de Dret Històric Català, 7, 2007, pp. 135-148. La vicerrègia era el sistema que preveia que «en cas de canvi 
de monarca, per successió directa o no, la legalitat constitucional catalana deixava sense validesa la 
jurisdicció contenciosa del lloctinent [i l’entregava al Portantveus del General Governador] fins que el nou 
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del debat entorn l’aplicació (o no) de la figura de la vicerrègia durant els darrers mesos 

de 1700 i primers de 1701, cal entendre’l sense perdre de vista la influència que el context 

polític de la segona meitat del segle XVII tingué sobre les institucions catalanes. Així, la 

posició dubitativa de la Diputació del General s’explicaria pel fet que a partir de 1652 fou 

la institució que més patí l’intervencionisme i repressió imposades per la monarquia al 

Principat: finances empobrides, limitacions en l’exercici de la seva capacitat de vigilància 

constitucional o la voluntat per part de la monarquia de convertir-la en un instrument del 

patronatge reial al Principat en minvaren la capacitat d’acció. Davant d’aquesta situació, 

tot sembla indicar que la classe dirigent emprà noves (o renovades) institucions com ara 

el Braç Militar i la Conferència dels Tres Comuns com a plataforma per fer valdre llurs 

aspiracions constitucionalistes. En definitiva, d’una banda, el debat sobre la vicerrègia de 

1700-1701 hauria posat sobre la taula l’existència d’un nou panorama institucional català, 

evidenciant-ne la discussió sobre l’equilibri de forces entre les distintes institucions;7 

d’altra banda, l’afer també serví tant de «carta de presentació sobiranista» envers el nou 

rei com per evidenciar «la necessitat de revitalitzar i modernitzar el discurs 

constitucional».8  

De manera anàloga, Antoni Simon ha considerat en una monografia recent que el 

factor principal que explicaria l’aixecament de 1705 no hauria estat altre que la voluntat 

per part de les institucions catalanes de recuperar l’autogovern perdut l’any 1652, voluntat 

que ja s’hauria evidenciat al llarg de la segona meitat de la centúria de foc i de plom i que 

hauria generat moments de tensió importants entre la monarquia i la classe dirigent 

catalana. Així, el pacte constitucional establert entre els braços i Felip V a les Corts 

Catalanes de 1701-1702 ben mirat només hauria estat un miratge: ben aviat, el govern del 

monarca borbònic s’hauria caracteritzat per l’incompliment reiterat de les normes 

aprovades a l’assemblea catalana, fet que sumat a la negativa del retorn del control sobre 

les insaculacions i, sobretot, el context internacional, hauria acabat per conduir la classe 

dirigent barcelonina vers l’aixecament favorable a l’Arxiduc Carles d’Àustria.9 

                                                      
monarca jurés les constitucions», ja que el lloctinent o virrei «en el sistema constitucional català era una 
figura delegada i no ordinària. La interinitat preveia l’actuació de la governació, aquesta ordinària i pròpia, 
en el terreny judicial». Ibídem, p. 137. També Víctor FERRO, El Dret Públic Català..., op. Cit., pp. 98-99. 
Pel que fa a la vicerrègia de 1621 i els debats encesos que generà vid. Antoni SIMON I TARRÉS, Els orígens 
ideològics..., op. Cit., pp. 121-129. 
7 Eva SERRA I PUIG, «El debat de la vicerrègia...», art. Cit., pp. 137-139. 
8 Ibídem, p. 148. 
9 Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705..., op. Cit., pp. 260-285. 
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Per la seva banda, a partir de l’anàlisi de la correspondència entre el virrei Francisco 

Antonio Fernández de Velasco y Tovar i Francisco Ramírez de Saavedra i Agramont, 

marquès de Rivas, del Consell d’Estat, Antonio Espino assegura que el principal motor 

de l’apogeu de la conspiració austriacista fou la debilitat de les forces hispàniques al 

Principat i, molt especialment, a Barcelona, fet que en bona mesura contradiu la tesi que 

ha abogat per l’existència d’un projecte polític liderat pel pretendent austríac i compartit 

per la majoria de la societat catalana de l’època. De fet, Espino incideix en la qüestió que, 

almenys des de l’òptica catalana, tot sembla indicar que la guerra s’afrontà des d’un punt 

de vista tal vegada particularista, mancat d’una voluntat real d’influir en la resta de 

territoris de la monarquia.10 

Pel que fa a les institucions catalanes durant el primers anys del segle XVIII, ja hem 

vist que Eva Serra ha advertit de l’existència d’una reconfiguració de l’equilibri de poders 

en l’espai polític català. En aquest sentit, els estudis d’Eduard Martí han evidenciat el 

paper fonamental que tingueren tant la Conferència dels Tres Comuns com sobretot el 

Braç Militar a l’hora de dinamitzar la vida política del Principat. Martí ha demostrat que 

les accions dutes a terme per la institució que aplegava la noblesa catalana entre 1700 i 

1705 es caracteritzaren majoritàriament per atendre qüestions de caràcter 

constitucional.11 De fet, ben aviat la Conferència dels Tres Comuns hauria optat per 

traslladar al Braç Militar la responsabilitat de fer de mitjancer entre la monarquia i les 

demandes dels comuns, un cop aixecat el setge de Barcelona dut a terme pels aliats l’any 

1704.12 

En bona mesura, l’auge del Braç Militar o la Conferència s’explicaria per la 

disminució del protagonisme d’institucions tradicionals com la Diputació del General. 

Encara que hom està d’acord que en termes generals diputats i oïdors de comptes no 

cediren en l’observança del compliment de la llei, no és pas menys cert que la Diputació 

sembla haver demostrat una manca d’iniciativa política prou rellevant en detriment, 

precisament, de les noves institucions suara esmentades. En aquest sentit, Eduard Martí 

ha recordat que en els moment clau, l’actitud de la Generalitat estigué «marcada per la 

                                                      
10 Antonio ESPINO, Pàtria i llibertat. La Guerra de Successió a Catalunya, 1704-1714, Afers, Catarroja-
Barcelona, 2013. Molt especialment les pp. 30 i 61-62. 
11 Eduard MARTÍ FRAGA, El Braç Militar de Catalunya..., op. Cit., p. 147. 
12 Ibídem, pp. 139-140. 



La «represa del constitucionalisme»? 1701-1714 
 

155 
 

debilitat i la docilitat al monarca abans que no pas per una defensa aferrissada de les 

Constitucions».13  

Amb tot, tant la celebració de les Corts de 1701-1702 com les de 1705-1706 resultaren 

ser una oportunitat per actualitzar el Dret Públic Català, l’última reforma del qual, 

recordem-ho, datava de l’any 1599.14 Així, pel que fa a la normativa d’àmbit institucional, 

durant l’assemblea de 1701-1702 es configurà per primera vegada el Tribunal de 

Contrafaccions, es reformà per complet el procediment de la Visita Reial i es revocaren 

les reformes que la Monarquia havia introduït a la Visita del General durant la segona 

meitat de la centúria de foc i de plom.  

Tal i com han recordat recentment Josep Capdeferro i Eva Serra, «el Tribunal de 

Contrafaccions constituí l’estructura més elevada i reeixida per garantir el respecte al dret 

de la comunitat dels catalans». L’aparició d’aquest ens suposà un perfeccionament dels 

mecanismes de l’observança ja consolidats amb la Constitució 22/1481, coneguda 

popularment com a «Poc valdria» o «Constitució de l’observança».15 En aquest sentit, la 

legislació que dissenyà la planta i funcionament del Tribunal de Contrafaccions –Capítols 

de Cort 36, 37 i 38/1702– serví per sostreure la decisió en matèria d’actuacions contràries 

a la legislació pactada a una de les parts –la Reial Audiència– per situar-la en mans d’un 

organisme paritari conformat per jutges provinents de les institucions del rei i de la terra. 

Encara més, esdevingué la instància judicial suprema del Principat: contra les sentències 

promulgades pel Tribunal només s’acceptaven recursos davant la Cort General per via de 

greuge.16 

Com dèiem, una altra de les institucions que les Corts de 1701-1702 s’encarregaren de 

modificar fou la Visita Reial. El sistema, introduït en el marc de la Cort de 1599, s’havia 

mostrat totalment inoperant durant el segle XVII.17 Per aquest motiu, els estaments 

decidiren replantejar-lo completament, constituint un nou tribunal que s’havia de reunir 

                                                      
13 Eduard MARTÍ FRAGA, «La Diputació del General sota Felip V i Carles III, l’arxiduc (1700-1714)», a 
Història de la Generalitat..., op. Cit., pp. 221-241. Molt especialment les pp. 226-227 i 240. 
14 Eva SERRA I PUIG, «Les Corts de 1701-1702. La represa política a les vigílies de la Guerra de Successió», 
L’Avenç, 206, 1996, pp. 22-28; Mònica GONZÁLEZ, «Les Corts Catalanes de 1705-1706», L’Avenç, 206, 
1996, pp. 30-33. 
15 Constitutions y altres drets de Cathalunya..., op. Cit., la Constitució 22/1481 a les pp. 47-50. 
16 Josep CAPDEFERRO I PLA, Eva SERRA I PUIG, La defensa de les constitucions..., op. Cit., pp. 40-41. Pel 
que fa a una panoràmica més àmplia sobre aquesta institució: Josep CAPDEFERRO I PLA, Eva SERRA I PUIG, 
El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702-1713), Parlament de Catalunya – 
Departament de Justícia, Barcelona, 2015; dels mateixos autors, Casos davant del Tribunal de 
Contrafaccions de Catalunya (1702-1713), Parlament de Catalunya – Departament de Justícia, Barcelona, 
2015. 
17 Vegeu supra, Introducció. 
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cada tres anys coincidint amb un nou trienni de la Generalitat, i dirigit per set visitadors 

escollits a mitges entre el monarca i la Diputació del General –el primer trienni el monarca 

escollia quatre jutges i la Diputació tres, mentre que el segon trienni l’elecció funcionava 

al revés, i així successivament–. Encara més, a diferència de la Visita Reial establida l’any 

1599, la de 1701-1702 encarregà l’execució de les sentències als diputats i oïdors de 

comptes. Que la monarquia acceptés que la Generalitat s’encarregués tant d’aportar 

candidats a visitadors com d’executar les sentències proferides contra els oficials situats 

sota la seva jurisdicció, només pot explicar-se a partir del canvi esdevingut en el si 

d’aquesta institució un cop finalitzada la Guerra dels Segadors, l’any 1652. En efecte, 

som del parer que si la monarquia permeté aquest extrem fou en bona mesura perquè 

durant la segona meitat del segle XVII passà a considerar la Generalitat com una institució 

situada sota la seva òrbita, tal i com hem vist en el capítol anterior.  

Comptat i debatut, considerem que si la Monarquia cedí tant en la configuració del 

Tribunal de Contrafaccions com en el nou sistema de la Visita Reial fou perquè ben 

segurament creia que l’estatus constitucional del Principat posterior a 1652  l’havia de 

permetre lligar curt l’actuació de les institucions catalanes, especialment la Generalitat, 

que, com hem vist, fou la que resultà més debilitada en aquest procés de reafirmació de 

l’autoritat monàrquica. Tanmateix, les picabaralles entre la classe dirigent catalana i 

Madrid després de 1702 demostren fins a quin punt fou errat el càlcul de la monarquia:18 

de fet, és ben plausible que celebrés Corts ignorant la magnitud de les repercussions que 

la renovació del pacte constitucional podia tenir, bo i concedint espais jurisdiccionals 

prou rellevants com els suara esmentats Tribunal de Contrafaccions o el nou sistema de 

Visita Reial. La decisió de Madrid ens indicaria, com a mínim, dues qüestions centrals: 

d’una banda, que les altes instàncies de la Monarquia consideraven la Diputació del 

General com a una institució propera, car contràriament mai haurien deixat que controlés 

dos tribunals que havien d’ocupar-se de jutjar les actuacions dels oficials reials; de l’altra, 

no pensaven en cap cas que la celebració de la Cort pogués ésser identificada pels braços 

                                                      
18 Eduard Martí ha destacat la distància existent entre allò pactat per Felip V i els braços a la Cort de 1701-
1702 i la pràctica política duta a terme per les institucions monàrquiques un cop finalitzada l’assemblea. 
En aquest sentit, ha identificat els següents focus de tensió política: la configuració del Tribunal de Greuges; 
la governació general del Cardenal Portocarrero; l’intent d’expulsió d’Arnold Jäger, les continuades 
denúncies fetes per la Diputació del General per l’entrada de robes dels monarques sense pagar els drets 
corresponents; els fraus comesos pels mercaders francesos tot evitant la inspecció dels diputats; problemes 
relacionats amb els allotjaments dels soldats; l’exercici del control de les insaculacions sense cognició de 
causa; l’exportació de fusta de manera il·legal –per part de la monarquia, s’entén–; el retard i dificultats a 
l’hora d’imprimir les Constitucions; o la negativa d’entregar el control del dret de la Nova Ampra a la 
Generalitat, malgrat que s’hagués pactat en el marc de les Corts Catalanes. Cfr. Eduard MARTÍ FRAGA, «La 
Diputació del General...», art. Cit., pp. 223-224. 
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com la fi del període de la concessió i l’entrada, novament, del pacte constitucional, de la 

represa del constitucionalisme. Les actuacions subsegüents tant de la monarquia –

contravenint els acords presos a les Corts–, com de la classe dirigent catalana –denunciant 

la situació des d’aquelles institucions que escapaven al control reial (Conferència dels 

Tres Comuns i Braç Militar)– confirmarien aquesta hipòtesi. Així, som del parer que la 

tesi plantejada per Antoni Simon –això és, que l’aixecament de 1705 fou bàsicament 

polític, constitucionalista i proactiu– és ben plausible: i encara hi afegiríem que més enllà 

de la qüestió de fons de recuperar l’autogovern perdut el 1652, allò que molt 

probablement enervà la classe dirigent fou el trencament del pacte pocs mesos després 

d’haver-se segellat; un pacte que durant gairebé mig segle havia estat ignorat, recordem-

ho, en virtut de la «concessió» de 1654. 

 

5.1 Constitucions versus pragmàtiques. Redreçant la Visita a les Corts de 1701-1702 

 

Quan l’agost de 1701 es posà en marxa la Visita del General que havia d’encarregar-

se de fiscalitzar l’acció dels oficials de la Diputació del General durant el trienni de 1698-

1701, la legislació que regia la institució feia mes de cent anys que s’havia aprovat (cent 

dos, concretament) i les accions del consistori de visitadors seguien constretes pels reials 

decrets aprovats en el decurs de la segona meitat del segle XVII. Així, quan a mitjans de 

setembre de 1701 hom hagué de decidir si el consistori de la Visita del General podia o 

no gaudir de vestits nous en motiu de la vinguda de Felip V al Principat per jurar les 

Constitucions i celebrar Corts als catalans, diputats i vistadors no es posaren d’acord.19  

Aital situació motivà que els agents fiscalitzadors trametessin un memorial tant al 

monarca com a «altres grandes y senyors del Concell de Aragó y de Catalunya que van 

acompanyant a sa Magestat» on exposaven les seves demandes. Ras i curt, els visitadors 

denunciaven que els diputats dubtaven «sin fundamento» si hom podia aplicar la 

casuística del Reial Decret de 23 d’agost de 1684 –que preveia que en els casos de 

lluminàries, dols o vestuaris els visitadors i oficials de la Visita poguessin rebre la meitat 

de les quantitats que els diputats repartissin entre l’oficialitat de la Diputació–20 en motiu 

de la visita del nou monarca. Segons els agents fiscalitzadors, Carles II no només els 

atorgà aquesta prerrogativa, sinó que a més a més la féu extensiva a les ocasions de 

                                                      
19 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, ff. 43v-48v. 
20 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 19, ff. 6v-8v. 
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«regosijo extraordinario» mitjançant el Reial Decret de 21 de març de 1687.21 En 

definitiva, pels visitadors: 

 
«claramente se infiere la Real [intención], mente y voluntad de su Magestad en los 
refferidos decretos de que en todas las ocasiones que se ofreciessen extraordinarias de 
tristesa o alegría, tuviessen los vesitadores y sus officiales la mitad de los Gajes que 
tienen los deputados y sus officiales respectivamente»22 

 

Val a dir que l’actitud dels visitadors molestà notablement els dirigents de la Diputació 

del General, que el dia 23 de setembre de 1701 els feren entrega d’un vot signat pels 

assessors de la institució i diversos magistrats de la Reial Audiència –en qualitat de 

consulents– en el qual se’ls instava a no satisfer les demandes dels agents fiscalitzadors.23 

Tanmateix, Felip V optà per accedir a les peticions fetes pels dirigents de la Visita i 

mitjançant un decret reial datat a 13 d’octubre de 1701 ordenà als diputats que lliuressin 

«por entero» les quantitats de diner necessàries per comprar els vestits.24 Comptat i 

debatut, malgrat que hom pot constatar l’actitud favorable que el nou monarca sembla 

haver tingut amb la Visita, és evident que la situació de la institució fiscalitzadora era la 

mateixa que en el decurs de la segona meitat de la centúria de foc i de plom l’havia portat 

a una situació de desprestigi sense precedents. 

Ben aviat, però, els agents fiscalitzadors disposaren d’una oportunitat immillorable per 

desfer el camí traçat per l’intervencionisme reial. En efecte, la celebració de les Corts 

Catalanes de 1701-1702 els permeté plantejar als braços quines havien d’ésser les 

reformes que calia aplicar a la Visita del General perquè novament pogués recuperar llur 

«lustre y autoritat». En aquest sentit, el dia 7 de novembre de 1701 els visitadors 

presentaren una suplicació i un memorial als braços reunits en Corts. En la suplicació els 

consistorials de la Visita recordaven que la darrera Cort que havia arribat a bon port, çò 

és, la de 1599, havia erigit «lo concistori dels visitadors del General, tribuhint-li tant 

ampla jurisdicció y auctoritzant-lo ab tal independència de qualsevol altre tribunal que, 

en realitat, era concistori de gran lustre y autoritat, y era venerat y temut dels deputats y 

                                                      
21 El Reial Decret de 21 de març de 1687 concedí als visitadors la meitat de les alimàries que els diputats i 
oïdors de comptes havien repartit entre els oficials de la Diputació en motiu de la conquesta de Buda per 
part dels exèrcits imperials, el 2 de setembre de 1686. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 19, f. 193r. 
22 El memorial tramès a Felip V a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, ff. 49r-51v. Pel que fa a les missives 
que l’acompanyaren destinades tant al monarca borbònic com a diferents personalitats de la Cort, Ibídem, 
ff. 51v-56v. 
23 Ibídem, ff. 59r-60v. El vot el signaren els doctors següents: per part de la Reial Audiència, Jeroni 
Magarola, Pere d’Amigant i Josep Pastor i Móra; per part de la Diputació, Francesc Gallart i Pastor, 
Francesc Sans i Josep de Càncer. 
24 Ibídem, f. 91r. 
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ohidors y demés officials del General, servint de fre a les operacions menos justas de 

aquells». Això no obstant, d’ençà de les reformes endegades per la Monarquia Hispànica 

durant la segona meitat del segle XVII, hom havia pogut observar un canvi de tendència, 

i de fet, asseguraven els visitadors que en el moment d’escriure la suplicació veien el 

consistori «ab tanta desestimació, menoscabat y decaygut de aquella primera y antiga 

auctoritat, que no serà exhageració lo dir que serveix més de irrisió que de fre als que han 

de ser visitats».25  

Precisament, és per aquests motius que els visitadors decidiren entregar als braços un 

memorial «de las cosas [...] han regonegut y han experimentat necessitan de redrés sobre 

matèrias concernents y dependents de la Visita del General de Catalunya».26 La proposta 

la dividiren en dos dels tres grans àmbits afectats per les reformes de la segona meitat del 

segle XVII, això és, l’acceptació de recursos contra les sentències davant la Reial 

Audiència i les limitacions financeres imposades pel Reial Decret de 14 de juliol de 1668. 

Així, pel que fa a l’acceptació de recursos davant el tribunal reial, els visitadors en 

censuraven tres grans aspectes: primerament, el fet que, per definició, era contrària a 

l’articulat del Capítol 1 del Redreç de 1599, que disposava que les sentències de la Visita 

no es podien recórrer; en segon lloc, denunciaven que tant el procurador fiscal de la 

Diputació, com el de la Visita evitaven pledejar contra els apel·lants davant la jurisdicció 

del rei «y se naix que se absolen en dita Real Audiència moltas querelas que quisà no se 

absoldrian si lo procurador fiscal pogués deduhir lo que condueix per sa part»; finalment, 

evidenciaven que si bé les apel·lacions davant la Reial Audiència s’havien introduït per 

revisar les sentències «ab pretext de nullitat y injustícia notòria», tot plegat només havia 

conduït al fet que totes aquelles persones que no estaven d’acord amb el veredicte dels 

visitadors al·leguessin, precisament, nul·litat i notòria injustícia. Les conseqüències 

d’aquesta situació eren preocupants, asseguraven els visitadors, ja que  

 
«Los delinqüents restan sens lo degut apremi y lo General prejudicat, no [només en] 
no cobrar las quantitats condemnades en la Visita però encara en lo gran menoscabo 
y desestimació que·n suposa [per] lo concistori dels visitadors, per notar-lo de injust; 
y últimament ne redunda lo poch temor que tant los deputats, com los officials tenen 
en dit concistori» 

 

Per resoldre semblant desgavell, els agents fiscalitzadors proposaven emprendre una 

reforma profunda del sistema d’apel·lacions, bo i assegurant que la millor solució passava 

                                                      
25 Ibídem, ff. 108r-108v. 
26 El memorial el trobem reproduït a Ibídem, ff. 108v-111v.  
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per introduir un mecanisme en el qual la mateixa Visita fos l’encarregada d’estudiar els 

recursos contra les sentències que produïa. Així, els visitadors eren del parer que un cop 

finalitzats els nou mesos de la inspecció hom establís un període de tres mesos dedicats a 

resoldre les apel·lacions davant del mateix consistori de la Visita –«als quals las parts 

condemnadas dins deu dies pugan recórrer tantsolament y no a la Real Audiència ni a 

altres jutges»– que, això sí, havia de comptar amb l’assessorament d’un nou assessor i 

llur ajudant, el vot dels quals havia d’ésser consultiu. Passats aquests tres mesos, els 

agents fiscalitzadors havien d’executar les sentències, tant aquelles que haguessin estat 

apel·lades com aquelles que no. 

Quant al segon eix del memorial, tal i com hem dit anteriorment, feia referència a les 

conseqüències derivades de les limitacions econòmiques imposades a la Visita del 

General mitjançant la Reial Ordre de 14 de juliol de 1668. En aquest sentit, els visitadors 

denunciaven que la migradesa dels salaris havia comportat que moltes dignitats 

eclesiàstiques i candidats residents fora de Barcelona «no vénen en dita ocasió per causa 

que gastarien molt més ab sos viatges del que val lo dit salari de visitador». Encara més, 

asseguraven que en el decurs de les darreres fiscalitzacions hom havia hagut de demanar 

al Lloctinent General que augmentés el pressupost de la institució per poder assegurar 

que les inspeccions arribessin a bon port. En definitiva, els visitadors demanaven que 

d’una banda s’augmentés el salari dels principals oficials de la institució, mentre que 

d’altra banda reclamaven que s’augmentés el pressupost de la fiscalització en 3.500 

lliures barcelonines. 

El memorial dels visitadors fou presentat el dia 8 de novembre de 1701 als estaments 

reunits en Corts, que poc després deliberaren trametre’l tant a la Junta (comissió 

parlamentària) encarregada de confeccionar el nou Redreç del General, com a la de 

constitucioners.27 Així, tot pareix indicar que la proposta feta pels agents fiscalitzadors 

fou ben rebuda pels integrants dels braços: el dia 17 de novembre discutiren una 

proposició de la Junta de constitucioners en la qual aquests darrers es mostraven 

favorables a aprovar un Capítol de Cort pel qual es prohibís l’acceptació de recursos 

                                                      
27 ACA, Generalitat, Sèrie N, 1065, f. 161v. La Junta del Redreç estigué conformada pels individus 
següents: pel braç eclesiàstic, Julián Cano, Bisbe d’Urgell, Rafel Moner, Abat de Ripoll i Jaume Alòs, 
canonge de Lleida; pel braç militar, Pedro de Cartellà i Desbac, Josep Amat i de Planella i Esteve Sala i 
Caramany; pel braç reial, Sebastià Lloberia, síndic de Tortosa, Pau Gener, síndic de Vilafranca del Penedès 
i Jaume Torner, síndic de Mataró. Ibídem, ff. 351v-352r. Val a dir que Pedro de Cartellà i Desbac havia 
exercit com a visitador militar durant la inspecció de 1683, mentre que Esteve Sala i Caramany formava 
part del consistori que havia iniciat llur tasca l’agost de 1701. 
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contra les sentències de la Visita davant la Reial Audiència,28 i setmanes més tard –el dia 

11 de febrer, concretament– comunicaren als visitadors la nova legislació referent a la 

institució fiscalitzadora.29  

Els braços reunits a la Cort General en bona mesura havien atès les peticions fetes pels 

visitadors en el memorial suara comentat. Així, aprovaren un nou Capítol del Redreç, el 

32/1702, que d’una banda lloava la legislació de 1599 i d’altra banda corregia les 

disfuncions generades per l’intervencionisme reial de la segona meitat del segle XVII.30 

Primerament, es confirmava el sistema d’elecció tant dels visitadors com «lo estil en orde 

a la extracció» dels oficials de la Visita establert per la Cort de 1599. En segon lloc, també 

es mantenia l’ordre del «judiciari», però «per evitar lo desconsuelo apar queda a alguns 

dels oficials visitats» davant la impossibilitat de recórrer les sentències proferides per la 

institució, s’establí un sistema d’apel·lacions propi per «donar-[hi] providència». En 

aquest sentit, el Capítol 32 del Redreç de 1702 establí que en el moment d’escollir-se els 

tres visitadors instructors de processos, també es fes elecció de tres altres consistorials 

que s’haurien d’ocupar de les causes de recurs. Aquests darrers, a diferència dels seus 

companys de consistori, no havien d’intervenir durant els nou mesos en els quals 

s’instruïen i sentenciaven les causes i, de fet, iniciaven la seva tasca un cop finalitzada la 

Visita. Així, un cop publicades les sentències, els visitadors de les causes de recurs 

s’havien de reunir dins del consistori de la Visita per proposar cadascun d’ells «tres 

advocats dels més clàssics de Barcelona, y que tingan a lo menos deu anys de advocacia 

contínua». Un cop proposats els nou candidats, els seus noms eren introduïts dins d’una 

urna i n’eren extrets a sorts dos, que passaven a ésser l’advocat i l’assessor de les causes 

de recurs, respectivament. 

El Capítol 32 del Redreç també especificava el procediment i els terminis a l’hora de 

realitzar les apel·lacions. Així, aquelles persones que pretenguessin recórrer la decisió 

dels visitadors havien de presentar tant el recurs com les proves i «tot quant conduhesca 

a la justificació de son gravamen» durant el primer més de la fase d’apel·lacions. El segon 

mes l’ocupaven l’advocat fiscal i el procurador fiscal, que havien de dirigir els seus 

esforços a «repellir o impugnar o replicar las rahons novament allegadas [així com a] 

fortificar las querelas justificadas en la primera instància». Finalment, durant el tercer 

                                                      
28 Ibídem, ff. 239r-239v. 
29 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, ff. 142v-143r 
30 El Capítol del Redreç 32/1702 a Capítols del General..., op. Cit., pp. 57-64. També a l’Annex 1.7. 
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mes els visitadors havien de «declarar», «executar y finir» totes les causes, tant aquelles 

que no havien estat objecte de recurs, com les apel·lades, «sens poder de nou recórrer, 

suplicar ni apellar baix ningun pretext, encara que se allegàs de notòria nullitat, injustícia, 

restitució in integrum o altre qualsevol remey ordinari o extraordinari, tant los 

condempnats en primera instància com y en la segona a altre tribunal algun». 

D’altra banda, la nova legislació també introduí modificacions pel que fa a la despesa 

de la Visita. En aquest sentit, el principal objectiu dels estaments fou «obviar no se 

augmente ningun salari ab esta nova forma de Visita». Per aconseguir-ho, d’una banda 

els braços establiren que els tres visitadors encarregats de les causes de recurs només 

haguessin de fer residència a Barcelona durant els tres mesos en els quals aquesta es 

portava a terme –s’establí, doncs, que de manera anàloga als seus companys de consistori 

cobressin tres-centes lliures–; d’altra banda, es delimitaren els salaris dels oficials de la 

institució, establint que l’assessor, l’advocat fiscal, l’escrivà major i llurs ajudants i el 

procurador fiscal haguessin de rebre una remuneració extraordinària per afrontar la seva 

manutenció durant la fase de les apel·lacions –en els casos de l’assessor, l’advocat fiscal, 

l’escrivà major i llurs ajudants aitals despeses havien d’ésser cobertes per les persones 

que presentessin recurs contra les sentències de la Visita, mentre que pel que fa al 

procurador fiscal se li havia de pagar una terça més provinent del pressupost de la 

institució–. 

La legislació referent a la Visita del General emanada de la Cort General de 1701-1702 

no es limità al Capítol 32 del Redreç de 1702. En efecte, els estaments, preocupats per les 

conseqüències que havia tingut per a la institució fiscalitzadora la Reial Ordre de 10 

d’abril de 1660 sobre l’acceptació de recursos contra les sentències de la Visita davant la 

Reial Audiència, promulgaren un Capítol de Cort –el 19/1702– que, ras i curt, prohibia la 

presentació de qualssevol recursos contra les sentències de la Visita davant la jurisdicció 

reial.31 En aquest sentit, el Capítol de Cort 19/1702 començava recordant que el Capítol 

1 del Redreç de 1599 havia establert la impossibilitat de recórrer les sentències 

promulgades pel consistori de la Visita, situació que «de alguns anys a esta part» no 

s’havia observat degut a la promulgació dels Reials Decrets de 14 d’abril de 1660 i 3 de 

juny de 1675. Pels braços, aquesta situació havia comportat «grans inconvenients al bon 

govern de la Generalitat», ja que mitjançant la revisió de les sentències davant la 

                                                      
31 El Capítol de Cort 19/1702 a Constitutions, capítols y actes de Cort..., op. Cit., pp. 16-17. També a 
l’Annex 1.8. 
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jurisdicció del rei s’havia permès que aquest darrer intervingués sobre «matèria 

concernent y connexa a cosas de la Generalitat, de las quals los gloriosos progenitors de 

V. Magestat se dignaren abdicar-se la coneixensa, tribuhint als deputats de Cathalunya la 

plena y absoluta jurisdicció privative ad alios quoscumque». Encara més, els braços 

aprofitaven l’avinentesa per recordar al nou monarca que les pragmàtiques promulgades 

per Felip IV i Carles II contradeien la Constitució 16/1599, en la qual s’estipulava que les 

Constitucions, Capítols i Actes de Cort no podien «ésser revocadas, alteradas ni suspesas 

sinó en Corts Generals, y que si lo contrari serà fet, no tinga forsa ni valor». Així doncs, 

les primeres línies de l’articulat del Capítol de Cort 19/1702 reafirmaven una posició 

volgudament constitucionalista per part dels estaments i que en bona mesura, com hem 

dit anteriorment, serviria per il·lustrar fins a quin punt consideraven que l’eix central del 

sistema polític català se situava en el pacte contret entre els braços i el rei en el marc de 

les Corts Catalanes.  

Semblantment, el Capítol de Cort 19/1702 en bona mesura també serveix per 

exemplificar l’error de càlcul del nou monarca a l’hora de donar el vistiplau a la nova 

legislació. En aquest sentit, atorgant el placet al Capítol 19, Felip V no només s’obligà a 

no permetre que les sentències de la Visita poguessin ésser apel·lades davant qualque 

branca de la jurisdicció reial – ja fos «ab pretext de restitució in integrum, de notòria 

nullitat o injustícia ni altrament, per ninguna via directa ni indirecta, encara que fos per 

via de opressió ni altre qualsevol regalia a la Real Audiència, Vicerrègia o Audiència del 

General Governador o son Portantveus, ni a V. Real Magestat judicial ni 

extrajudicialment»–, sinó que confirmà que l’única jurisdicció competent per dur a terme 

aquest procediment fos la de la Generalitat. I encara revocà «dits decrets y qualsevol 

consuetut, observança, ús o abús en contrari», cosa que fins a cert punt equivalia a 

censurar l’estat constitucional imposat per la Monarquia Hispànica a partir de 1652. En 

definitiva, la nova legislació aprovada a les Corts Catalanes de 1701-1702 permet 

constatar que els estaments escoltaren els precs dels visitadors continguts en el memorial 

del 8 de novembre de 1701. 

El canvi de les regles del joc es feu amb la inspecció ja iniciada –a punt de finalitzar 

la fase de la defensa, de fet–, cosa que provocà que els visitadors haguessin de convocar 

llurs assessors per analitzar com havien d’aplicar-se les reformes.32 En aquest sentit, 

durant tota la segona quinzena del mes de febrer i primers dies del mes de març de 1702, 

                                                      
32 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, f. 149v. 
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els assessors de la Visita i de la Diputació es reuniren per estudiar el nou sistema 

d’apel·lacions i, finalment, el dia 8 de març diputats i visitadors celebraren la cerimònia 

d’extracció dels agents fiscalitzadors encarregats de les causes de recurs.33 Tanmateix, 

els dubtes sobre el nou sistema encara persistien a mitjans de juny de 1702. En aquest 

sentit, el dia 18 de juny trameteren un memorial als diputats en el qual s’exposava que el 

Capítol de Cort 19/1702 i el del Redreç 32/1702 es contradeien a l’hora d’especificar el 

termini del qual gaudien els visitadors de recursos per sentenciar les causes un cop 

rebudes. Així, mentre que el Capítol 32 del Redreç de 1702 determinava que les causes 

s’havien de sentenciar i executar en el termini d’un mes, el Capítol de Cort 19/1702 

optava per donar un marge de vint dies als visitadors per emetre la sentència definitiva 

un cop els recusants els entregaven la petició de revisió de la causa, considerant que un 

cop finit aquest termini i sense haver-se fet cap provisió «se entenga confirmada dita 

sentència de Visita». Pels dirigents de la Visita de 1701-1702 ambdós Capítols s’havien 

d’entendre de manera complementària: mentre que el termini de vint dies que 

especificava el Capítol de Cort 19/1702 per força s’havia de referir al període durant el 

qual els agents fiscalitzadors havien d’emetre una sentència definitiva sobre la causa de 

recurs, els deu dies que restaven per complir el mes establert pel Capítol 32 del Redreç 

de 1702 havien de dedicar-se a executar les sentències.34 La resposta del consistori dels 

diputats fou lliurada dies més tard. Concretament, mitjançant un vot datat a 23 de juny de 

1702, s’optava per contradir la interpretació dels juristes de la Visita bo i assegurant que 

degut al fet que ambdues lleis no admetien «consiliació alguna», hom havia d’optar per 

seguir la que fos més nova, això és, el Capítol de Cort 19/1702.35 

Encara que admeteren la decisió dels dirigents de la Diputació, els visitadors la 

qüestionaren obertament: tal i com recolliren en una entrada del seu dietari datada a 5 

d’agost de 1702, la declaració de dubte feta pels diputats els semblava «no ésser conforme 

al disposat en dits dos capítols».36 Així, els agents fiscalitzadors asseguraven que no 

podien «creure que la Cort se hagués volgut corregir encontinent o derogar lo que 

actualment y de nou disposava», sobretot perquè en el Capítol més nou, això és, el 

19/1702 no s’especificava la voluntat de derogar el del Redreç. A més a més, 

                                                      
33 Ibídem, ff. 150r-155v. Foren extrets: per l’estament eclesiàstic, Ignasi de Cruïlles; per l’estament militar, 
Esteve Sala; per l’estament reial, Josep Torres. 
34 Ibídem, ff. 203v-206r. 
35 DGC, vol. X, pp. 1430-1431. El vot el signaren els diputats Pere de Magarola, Anton de Planelles i 
Cruïlles i Jaume Oliva, els oïdors de comptes Jaume Eva i de Malla, Rafel de Padellàs i Casamitjana i Pere 
Màrtir Cerdà i els assessors Josep Tomàs Rovira i Francesc Sans. 
36 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, ff. 236v-239v. 
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consideraven que existien diverses causes que justificaven l’obertura d’un termini per 

admetre noves proves: a tall d’exemple, apuntaven que durant la fase d’apel·lació havien 

hagut d’absoldre diversos taulers perquè aquests havien al·legat que si ignoraven moltes 

de les seves obligacions era degut a que no se’ls havia fet entrega dels reculls normatius 

que afectaven el seu ofici –concretament, «lo sumari de càrrechs, llibre de ordinacions y 

tarifas»–. Tanmateix, tot pareix indicar que els taulers havien mentit obertament en llurs 

escrits d’apel·lació i només la impossibilitat de presentar noves proves acusatòries havia 

impedit que el procurador fiscal de la Visita pogués demostrar-ho.  

D’altra banda, els visitadors també criticaven obertament el termini de vint dies 

establert pel Capítol del Redreç 19/1702, ja que consideraven que era massa breu perquè 

l’assessor i l’advocat fiscal poguessin instruir els processos, fer-ne relació, «comprèndrer 

las sentèncias y estudiar tots los punts que·s podan oferir», especialment perquè el nombre 

de recursos es preveia elevat. També palesaven que el termini de vint dies no s’havia pas 

pogut complir durant la fiscalització de 1701-1702 i, de fet, era impossible que es 

complís: un cop publicades les sentències de la Visita, els condemnats gaudien d’un 

termini de deu dies per presentar els recursos i, només un cop aquests eren presentats, 

començava a córrer el període de vint dies que segons el vot dels dirigents de la Diputació 

servia per resoldre’ls. Això per força generava diferències temporals entre aquelles 

sentències apel·lades el mateix dia de la publicació i aquelles que ho eren el darrer dia. 

Finalment, els agents fiscalitzadors també deixaven constància del fet que el canvi de 

normativa els havia obligat a pagar sous extraordinaris a diversos oficials que havien 

hagut d’allargar les seves tasques relacionades amb la Visita.37 Comptat i debatut la 

resolució emesa pel consistori de diputats i oïdors de comptes del General, lluny de 

resoldre els dubtes plantejats pels visitadors empantanegà el desenvolupament del sistema 

d’apel·lacions. 

 

                                                      
37 La situació s’hauria discutit profusament a principis del mes de juliol de 1702, quan els dirigents de la 
Diputació s’haurien negat a pagar qualsevol augment salarial als oficials de la Visita, emparant-se en un 
vot dels seus assessors que es fonamentava en la disposició del Capítol 32 del Redreç de 1702 que així ho 
prohibia. És tal vegada sorprenent que els assessors citessin aquesta llei, tenint en compte que dins del 
mateix vot la consideraven derogada pel Capítol de Cort 19/1702. I encara advertien als visitadors tot 
recordant-los que «no se dupte que dits señors procehiran ab aquella circunspecció que estava pròpria de 
son zel y de forma que a la ocasió se passaran los comptes, no se offerirà dificultat alguna». DGC, vol. X, 
pp. 167-168. 
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5.2 Recuperant l’autoritat del consistori: la picabaralla entre visitadors i monarquia 

per la querella «dels panyos» 

 

Sembla prou evident que l’actualització legislativa de la Visita del General aprovada 

a les Corts Catalanes de 1701-1702 envigorí la institució fiscalitzadora. A tall d’exemple, 

durant les fiscalitzacions de 1704-1705 i de 1707-1708 el nombre de querelles 

promulgades pel consistori gairebé doblà la mitjana de les publicades en el decurs de les 

fiscalitzacions de les darreres tres dècades del segle XVII, i tot plegat dins del context 

bèl·lic de la Guerra de Successió.38 D’altra banda, l’enfortiment de la institució 

fiscalitzadora no només es palesà a través de la seva activitat jurídica, sinó que tal i com 

havia passat durant la primera meitat del segle XVII, també recuperà posicions en l’àmbit 

polític. El cas que millor il·lustra aquesta situació molt probablement sigui el que enfrontà 

el consistori de la Visita de 1701-1702 i Felip V per la publicació de la coneguda com a 

querella «dels panyos» durant els primers mesos de 1702.39 

En la querella s’acusava als diputats i oïdors de comptes –excepte l’oïdor eclesiàstic, 

ja traspassat en el moment de produir-se els fets que s’estaven jutjant– d’haver ordenat 

als oficials encarregats d’assentar les robes declarades als llibres de la credença, que 

bollessin i assentessin diferents partides provinents del reial patrimoni destinades a vestir 

l’exèrcit reial en motiu de la vinguda de Felip V al Principat, això sí, sense cobrar-ne els 

drets corresponents.40 I tot plegat sancionat pels assessors de la institució que, 

volgudament, havien obviat el fet que la hisenda del monarca estava obligada a satisfer 

els drets del General, com qualsevol altre habitant del Principat. La investigació duta a 

terme pels visitadors sembla haver molestat tal vegada al monarca hispànic, que 

mitjançant Antonio de Ubilla, llur secretari, feu saber als agents fiscalitzadors que  

 
«Teniendo entendido SMagd haver formada querella sobre la satisfacción de los 
derechos de la Volla [sic] por la entrada de los paños y géneros que por el año de sete 
cientos se entregaron en esta ciudad para el vestuario de la gente de este exército de 

                                                      
38 Vid. infra, Capítol 7.1. 
39 La querella «dels panyos» la trobem a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 15, ff. 100v-104v. 
40 Foren diputats i oïdors de comptes les persones següents: Climent de Solanell i de Foix com a diputat 
eclesiàstic; Aleix de Miravall i de Xivellí com a diputat militar; Josep Llopis com a diputat reial; Rafel 
Nadal i Domènec com a oïdor eclesiàstic; Joan Olmera i Vianya com a oïdor militar; Josep Boer com a 
oïdor reial. Cfr. Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat..., op. Cit., vol. II, p. 299. Els 
assessors que intervingueren en l’afer foren Narcís Burguès –exercint Anton de Cruïlles com a subrogat– i 
Maurici Recs i Gallart –exercint Francesc Gallart i Pastor com a subrogat–, mentre que l’ofici d’advocat 
fiscal el regia Josep de Càncer. Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 15, ff. 100v-101r. 
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que entonces dio fianza el veedor general, me manda su Magd desir a VSS no se hable 
ya esto más, y assí lo aviso a VSS para su execución».41 

 

Tan bon punt reberen el bitllet, els agents fiscalitzadors es posaren en contacte amb els 

dirigents de la Diputació, que els feren saber que ells també l’havien rebut i que l’havien 

posat en mans dels seus assessors perquè l’estudiessin.42 Fet això, els agents fiscalitzadors 

decidiren respondre al secretari de Felip V, comunicant-li que, un cop analitzada la petició 

del monarca, havien decidit que no podien atendre-la, ja que d’una banda la rellevància 

de l’assumpte no era pas menor –els dirigents de la Diputació del trienni de 1698-1701 

havien declinat exercir una de les seves principals facultats, això és, la de recaptar els 

drets de la Generalitat en base a una petició feta per la Monarquia– i, d’altra banda les 

Constitucions reafirmades a la darrera Cort els obligaven a tirar endavant la querella.43 

La resposta del secretari de Felip V –«fassen sas senyorias lo que sian servits, que sa 

Magestat ha de tenir jurisdicció sobre esta matèria»– alarmà al consistori de visitadors 

que tornà a contactar amb els dirigents de la Diputació.44 Així, uns i altres acordaren una 

conferència de juristes d’ambdós consistoris que s’encarregaren de buscar una resposta 

consensuada a les pretensions del monarca borbònic.45 Les reunions entre ambdós 

comitès jurídics tingueren com a resultat la redacció d’un memorial –representació, 

segons el Dietari de la Generalitat– que finalment fou entregat al monarca el dia 5 d’abril 

de 1702.46 

En el memorial, més enllà de confirmar a Felip V que declinaven obeir llurs ordres, 

visitadors i diputats aprofitaren l’avinentesa per recordar al jove monarca els fonaments 

constitucionalistes del sistema polític català. En aquest sentit, l’escrit es dividí en dues 

grans parts. En la primera, els dirigents de les institucions de la terra optaren per fer un 

breu recull de les «Constituciones, Capítulos de Corte y Reales Privilegios» pels quals 

des de 1376 els successius monarques d’Aragó havien abdicat «conocer y entremeterse 

por si y sus reales ministros y officiales en el conocimiento assí de las causas de dicha 

                                                      
41 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, f. 157r. 
42 Ibídem, ff. 157r-157v. 
43 Ibídem, ff. 157v-158r. 
44 La resposta del secretari Ubilla a Ibídem, ff. 158r-158v. L’ambaixada als diputats a Ibídem 158v-159r i 
DGC, vol. X, p. 111. 
45 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, ff. 159r-159v i DGC, vol. X, p. 112. Els assessors per part de la 
Diputació foren Josep Tomàs Rovira i Baltasar Prous – ja que els assessors titulars, Francesc Gallart i Josep 
de Càncer estaven acusats en el marc de la querella «dels panyos»–, mentre que els de la Visita foren Aleix 
Fornaguera, assessor, Honorat Rius, ajudant de l’assessor, Rafel Bruguera, advocat fiscal i Josep Costa, 
ajudant de l’advocat fiscal.  
46 L’acord sobre la representació a DGC, vol. X, p. 119. El memorial a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 24, 
ff. 167r-168v. També a DGC, vol. X, pp. 137-138. 
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Visita como de los demás negocios de la Generalidad», l’abdicació s’havia fet a través de 

la legislació pactada en Corts, recordaven visitadors i diputats.47 Pel que fa a la segona 

part del memorial, els consistoris de la Diputació i la Visita encara reblaven més llurs 

arguments constitucionals quan recordaven a Felip V que «no sólo, señor, se halla esta 

Provincia condecorada con las referidas concessiones assí en Cortes como en Reales 

Privilegios», sinó que el rei i els braços havien acordat altres dues lleis –el Capítol de 

Cort 19/1702 i el Capítol del Redreç 32/1702– que reforçaven la primacia jurisdiccional 

de la Visita a l’hora d’investigar l’actuació dels oficials de la Diputació. Per tot plegat, 

«los visitadores del General de Cathaluña, en complimiento de su primera obligación, se 

ven precisados a poner a la Real y alta comprehención de VM todos los susodichos Reales 

Privilegios, Constituciones y Capítulos de Cortes que dificultan la execución de la Real 

Orden de VM». 

A diferència del que havia succeït durant la segona meitat del segle XVII, aquest cop 

hom sembla constatar que la Visita del General estava disposada a aguantar el pols a la 

Monarquia. De fet, pocs mesos després es publicà la sentència de la querella «dels 

panyos», la número 30, per la qual s’absolgué als diputats i oïdors de comptes del trienni 

de 1698-1701 i a Josep de Càncer, advocat fiscal, mentre que els assessors foren 

condemnats a pagar una multa de 60 lliures barcelonines en considerar-se provat que 

havien sancionat l’operació de no cobrar els drets dels vestits que la monarquia havia 

introduït al Principat; això sí, el decret d’execució no fou publicat fins al cap de dos 

anys.48 Que el decret d’execució tardés tant a publicar-se, molt probablement fou degut 

al fet que el que realment estava en disputa en el marc de la querella «dels panyos» no 

era altra cosa que la suposada potestat del monarca de saltar-se les obligacions fiscals 

respecte l’administració del General, i tot plegat poc temps després d’haver jurat observar 

les constitucions i d’haver establert un nou pacte amb els estaments en el marc de les 

Corts de 1701-1702. Al nostre entendre, aital situació demostraria una vegada més l’error 

de càlcul de Felip V i els seus ministres a l’hora de valorar les implicacions de jurar les 

Constitucions Catalanes i celebrar Corts al Principat. Pels estaments, l’efemèride suposà 

renovar la bateria constitucional catalana i, un cop aconseguit llur objectiu secular, no 

                                                      
47 Les Constitucions i privilegis que sustentaven el capteniment dels diputats i els visitadors –«sin otros 
muchos que se omiten»– eren els Capítols «Item si alguns duptes» i «Item que un señor ne lo señor duch», 
aprovats per Pere III a les Corts de 1376, la Constitució 3/1376, el Reial Privilegi de 3 de maig de 1410 
atorgat a Bellesguart per Martí I, el Capítol de Cort 3/1413, el Capítol de Cort 7/1547 i el Capítol 1 del 
Redreç de 1599. 
48 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 15, ff. 152v-153r. 
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sembla pas que haguessin estat disposats a cedir tan ràpid davant la voluntat de sobirania 

del monarca. 

 

5.3 Noves Corts, nous ordenaments? El Redreç de 1706  

 

Com és ben sabut, l’aixecament austriacista de 1705 i l’arribada al poder de l’Arxiduc 

Carles d’Àustria conduí a la celebració d’unes noves Corts Catalanes en el tombant de 

1705-1706. Com ja havia passat durant la majoria d’assemblees des del segle XV, la 

Visita del General tornà a rebre l’atenció dels braços. Així, el dia 11 de gener de 1706 la 

Junta del Redreç presentava davant el braç militar una nova proposta de Capítol del 

Redreç per la Visita –el número 37, concretament– proposta que els membres de 

l’estament nobiliari demanaren poder estudiar abans de fer-ne cap valoració: d’una banda, 

volien escoltar el parer de la Junta del Redreç per saber els motius que els havia portat a 

«formar dit capítol en lo modo està disposat», mentre que de l’altra proposaren que «per 

a prevenir no se mallogre lo fruyt de la Visita y los excessos no resten impunits» els 

visitadors poguessin ésser castigats en el cas que d’una manera o altra fessin gestions per 

evitar que algunes querelles fossin publicades.49 

Tanmateix, les discussions sobre la nova configuració de la Visita del General 

ràpidament foren sobrepassades per una proposta feta per la Junta de Constitucioners en 

què es plantejà la creació d’un nou tribunal que englobés les competències del Tribunal 

de Contrafaccions, la Visita Reial i la Visita del General. En efecte, mitjançant una 

proposta que fou llegida en el ple del braç militar el dia 15 de gener de 1706, la Junta de 

Constitucioners plantejà els avantatges econòmics que la creació d’aquest nou tribunal 

«universal» havia de tenir per les malmeses finances de la Generalitat. A més a més, la 

proposta també plantejava que els oficials del nou ens fossin inhàbils per obtenir càrrecs 

en altres institucions, que «per evitar tota suspita y soborn» no poguessin acceptar altres 

oficis un cop finida la seva tasca com a jutges del nou organisme o que les sentències 

d’aquest darrer fossin inapel·lables.50 El paper presentat per la Junta de Constitucioners 

sembla ser que impressionà els membres de l’estament militar, que assegurava «que serà 

                                                      
49 Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç militar, Parlament de Catalunya – 
Departament de Justícia, Barcelona, 2016. La cita a les pp. 331-332. 
50 Ibídem, pp. 387-389. Recentment, Josep Capdeferro i Eva Serra s’hi han referit breument en la seva 
monografia dedicada a l’estudi del Tribunal de Contrafaccions. Josep CAPDEFERRO I PLA, Eva SERRA I 
PUIG, El Tribunal de Contrafaccions..., op. Cit., p. 53. També Eva SERRA I PUIG, «Introducció», a Cort 
General de Barcelona (1705-1706)..., op. Cit., pp. XXX-XXXI. 
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sempre de conveniència del públich que per las visitas dels reals ministres, judicis de 

contrafaccions y també per la visita dels concistorials y demés oficials de la Deputació se 

elegesca aquell medi que puga més facilitar lo logro del fi y que evite los altercats, 

disputas y controvèrsias fins vuy se han experimentat, y si no menos lo menor dispendi 

de la casa». En aquest sentit, el mateix dia 15 de gener el ple del braç deliberà que la 

proposta fos analitzada per la Junta del Redreç amb l’objectiu de determinar si un cop 

aplicada la Generalitat n’havia de sortir econòmicament beneficiada; en cas afirmatiu, 

havia de trametre llur informe a la Junta de Constitucioners perquè aquesta darrera pogués 

elaborar-ne la Constitució corresponent. I encara, l’estament nobiliari acordà l’elecció de 

quatre dels seus membres perquè estudiessin la proposta i hi fessin les esmenes que 

consideressin oportunes, resultant escollits Josep Terré i de Marquet, Francisco de 

Vertamon, Gabriel de Borràs i Josep de Càncer.51 

Calgué esperar uns dies perquè els membres encarregats d’estudiar la proposta de la 

Junta de Constitucioners presentessin el seu informe davant del plenari del braç militar. 

Així, el dia 27 de gener de 1706 entregaven una «relació de una idea o nova planta de 

Tribunal de Contrafaccions y visitas real y de la casa» que discutia i ampliava la proposta 

feta dies abans per la Junta de Constitucioners. D’aquesta hom sembla poder observar 

que Josep Terré i de Marquet, Francisco de Vertamon, Gabriel de Borràs i Josep de 

Càncer s’havien guiat més per l’estalvi de doblers en el si de l’administració de la 

Generalitat que no pas pel correcte funcionament dels tres àmbits d’actuació que el nou 

tribunal havia de controlar. Sense anar més lluny, la planta proposada semblava tal vegada 

insuficient per assumir la càrrega de treball que se li pressuposava a la nova institució.52 

En aquest sentit, el nou tribunal havia de comptar amb un president –membre de 

l’estament militar o, en el cas que el braç eclesiàstic no hi estigués d’acord, alternant un 

militar i un eclesiàstic– i quatre jutges: un eclesiàstic, un militar, un reial i un darrer que 

podia ésser de qualsevol dels estaments precedents, a voluntat del monarca. El procés 

d’elecció era prou complex: pel càrrec de president, s’havien de presentar tres candidats 

al monarca –prèviament filtrats per una divuitena dels braços en col·laboració amb la 

Diputació–, que n’havia d’escollir un. Semblantment, pels tres primers jutges s’havien de 

presentar ternes de quatre candidats, de les quals el monarca n’escollia un, mentre que 

pel que fa al darrer jutge, el rei escollia un dels restants nou candidats.53 Un cop escollits, 

                                                      
51 Ibídem, pp. 434-435. 
52 Ibídem, pp. 513-518. 
53 Ibídem, pp. 514-516. 



La «represa del constitucionalisme»? 1701-1714 
 

171 
 

els candidats havien de jurar el càrrec, fent especial incidència en el fet de no acceptar 

prevendes a canvi d’actuacions favorables, ja que el seu càrrec havia d’ésser perpetu.54 

Amb la nova planta –pel que fa als jutges, s’entén– hom esperava estalviar a l’entorn de 

1.142 lliures barcelonines a l’any.55 D’altra banda, la proposta de la quatreta preveia que 

les causes de contrafacció s’haguessin de jutjar contínuament, les de la Visita del General 

durant nou mesos coincidint amb un nou trienni a la Diputació i les de la Visita Reial 

durant nou mesos un cop cada tres anys un cop finalitzada la Visita del General. Les 

sentències de la secció de contrafaccions no es podien recórrer, mentre que les de les 

visites s’havien d’apel·lar davant el mateix tribunal.56 Pel que fa als oficials de la nova 

institució, hom plantejava que un notari i un verguer haguessin d’assistir els cinc jutges 

tothora, mentre que quan les visites estiguessin operatives el notari havia de comptar amb 

un ajudant i s’havia de contractar un altre verguer. Així mateix, en temps de Visita un 

dels quatre jutges havia d’exercir com a advocat fiscal i calia contractar un procurador 

fiscal, que en el cas de la Visita Reial havia d’ésser proposat pel president i en el cas de 

la Visita del General havia d’extreure’s de la bossa de candidats a procurador fiscal 

operativa des de 1662.57 Finalment, hom proposava que en el cas que el monarca no 

escollís els jutges abans d’un termini de dos mesos, el nomenament recaigués en mans 

dels diputats, extraient els noms a sorts de les ternes ja proposades.58 

Val a dir, però, que la proposta de creació del nou tribunal no fou pas ben rebuda per 

la totalitat dels membres del braç militar. En efecte, el mateix dia que fou presentada 

Josep Terré i Granollacs hi interposà un dissentiment. El noble català considerava que 

hom no podia pas substituir tan a la lleugera tres tribunals que eren «negocis de la primera 

importància de aquest Principat». En aquest sentit, Terré afirmava que la Visita «[que] 

nostres majors ab tanta premeditació la previngueren», s’havia caracteritzat al llarg dels 

temps per haver «produïts favorables effectes». Per tot plegat apostava per l’aprovació de 

capítols diferenciats per cadascuna de les institucions –Tribunal de Contrafaccions, Visita 

Reial i Visita del General–, interposant el suara esmentat «discentiment a que·s tracte y 

resolga en lo dit negoci proposat fins que vindran los negocis de contrafaccions y visita 

dels oficials reals separats ab Capítols de Cort o Constitucions».59 En bona mesura, més 

                                                      
54 Ibídem, p. 515. 
55 Ídem. 
56 Ibídem, pp. 517-518. 
57 Ibídem, p. 518. 
58 Ídem. 
59 Ibídem, p. 519. Al dissentiment s’hi afegí Anton de Valencià Franquesa i Gavàs. 
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que permetre un debat més profund sobre la proposta feta per la Junta de Constitucioners, 

l’acció de Josep Terré buscava foraviar la creació del nou tribunal. Dos motius ens fan 

pensar aquesta situació: d’una banda, el fet que, efectivament, en l’escrit de dissentiment 

el noble català exposà molt clarament que la separació entre les distintes institucions era 

una característica inherent al sistema polític català que calia preservar; d’altra banda, la 

pròpia introducció d’un dissentiment en unes Corts que hom volia liquidar ràpidament 

per poder afrontar els nombrosos desafiaments plantejats a la novella monarquia de Carles 

III. Sigui com sigui, Terré i Anton de Valencià –que s’havia adderit a llur capteniment– 

se sortiren amb la seva: si bé el dia 5 de febrer de 1706 alçaren el dissentiment,60 ho feren 

essent conscients que el plenari del braç militar optaria per deixar el projecte d’erecció 

del nou Tribunal de Contrafaccions i Visites per una altra ocasió. En efecte, considerant 

l’estament noble que la creació d’aital tribunal «és negoci en què·s regoneixen moltas 

duvietats, se ofereixen vuy alguns duptes y tal vegada en sa pràctica ne tindrian molt més» 

així com també que «la brevedat ab que la urgència insta la conclusió de la Cort no dóna 

lloch a fer las refleccions y prevencions» necessàries per dur a terme un projecte d’aquesta 

envergadura, determinà que hom establís un Tribunal de Contrafaccions, una Visita Reial 

i una Visita del General «ab la mateixa conformitat que últimament se observave, 

anyadint o llevant aquellas circunstàncias que aparega necessitar de més prevenció y que 

eviten los duptes y dificultats que fins vuy se han experimentat».61 

Dit i fet. La primera de les decisions dels estaments a l’hora de reformar la legislació 

que havia de regir la Visita del General a partir de la clausura de les Corts Catalanes de 

1705-1706 es dirigí a evitar, precisament, possibles malentesos deguts a preceptes 

legislatius oposats. En aquest sentit, els braços no renovaren el Capítol de Cort 19/1702 

bo i optant per redissenyar el sistema d’apel·lacions de la Visita mitjançant un nou Capítol 

del Redreç, el 31/1706.62 Ací hom tornava a insistir en la impossibilitat de recórrer les 

sentències davant qualsevol altre jurisdicció que no fos la de la pròpia Visita. Les 

apel·lacions podien formular-se tant a instància de part, com a instància del fisc, així com 

podien allargar-se durant un màxim de dos mesos que s’iniciaven «lo dia immediat 

següent després de finits los nou mesos prefigits per las causas de primera instància». 

Encara més, per assegurar-se que els agents fiscalitzadors de les causes de recurs se 

                                                      
60 Ibídem, pp. 623-624. 
61 Ibídem, p. 626. 
62 El Capítol 31 del Redreç de 1706 a Capítols de Cort per lo Redrés del General y Casa de la Deputació 
de Cathalunya, fets en las Corts celebradas en dita Casa de la Deputació per la S. C. R. M. del Rey nostre 
Senyor Don Carlos III en lo any 1706, Rafel Figueró, Barcelona, 1706, pp. 57-65. També a l’Annex 1.9. 
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cenyirien als terminis establerts, els braços determinaren que si no les declaraven dins del 

termini establert, perdessin el salari.  

Quant a la composició del tribunal d’apel·lacions, el Capítol 31 del Redreç de 1706 

determinava que estigués conformat per sis membres, tres provinents del consistori de la 

Visita i tres provinents del consistori de la Diputació del General. L’elecció d’uns i altres 

es feia el mateix dia que s’escollien els instructors dels processos de la Visita: en el cas 

dels jutges provinents del consistori de la Visita d’entre els nou escollits com a visitadors; 

en el cas dels jutges provinents del consistori de la Diputació d’entre els sis diputats i 

oïdors de comptes, això sí, escollint-ne –a sorts– un de cada estament. Pel que fa als 

salaris que uns i altres havien de rebre, els jutges provinents de la Visita se’ls estipulà un 

salari de tres-centes lliures barcelonines, mentre que als provinents de la Diputació «per 

tenir ja pingue salari senyalat y haver tanmateix de rezidir en la Casa de la Deputació» 

se’ls recompensava amb cinquanta lliures cadascun.63  

Les reformes també afectaren el sistema d’elecció dels oficials, tant de la primera 

instància com de les causes de recurs. Així, el dia que s’extreien els nou visitadors també 

s’havia d’extreure l’assessor, l’advocat fiscal i llurs respectius ajudants; el procurador 

fiscal, l’escrivà major i llurs ajudants i, finalment, un assessor i un advocat fiscal 

encarregats de les causes d’apel·lació –tots ells, provinents «de las bolsas que de dits 

respective officis se troban formadas»–. Els oficials encarregats d’assistir els visitadors 

de primera instància havien d’ésser remunerats «segons lo estat present se acostumava 

donar-los», mentre que els d’apel·lacions s’havien de repartir els diners dipositats pels 

apel·lants. Quant al vot dels assessors tant de primera instància com de recursos havia 

d’ésser consultiu. 

El Capítol 31 del Redreç de 1706 també disposà com s’havia de fer la citació dels 

testimonis que havien de declarar en les querelles de la Visita. En aquest sentit, es 

prescindí del sistema anteriorment utilitzat –mitjançant el qual les citacions eren 

presentades personalment per porters reials a les persones afectades «en que consumia lo 

General considerable quantitat»–, tot optant per fer crides públiques a les principals 

ciutats del Principat, això és, Barcelona, caps de «col·lectas de la Generalitat» o aquelles 

localitats en què «se troba erigit consistori de Deputació local». I encara, el nou 

ordenament jurídic de la Visita establí un sistema prou innovador per evitar successives 

                                                      
63 Per la seva part, els visitadors instructors de processos havien de rebre quatre-centes lliures, mentre que 
els que s’incorporaven per les fases de la defensa i la publicació de les sentències havien de rebre tres-
centes lliures. 
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cerimònies d’extracció de consistorials quan algun o alguns renunciaven a l’ofici. En 

efecte, els estaments acordaren que, a partir d’aquell moment, cada vegada que se celebrés 

l’extracció dels nous visitadors, se n’extreguessin sis més «de socors» per cada estament, 

que tenien la missió de substituir els visitadors titulars en cas que aquests darrers no 

poguessin exercir el càrrec. Semblantment, per cadascun dels oficis de la Visita s’havien 

d’extreure tres oficials de socors. Finalment, el Capítol 31 del Redreç de 1706 també 

eliminà el requisit d’ésser noble en el cas de l’ofici de procurador fiscal i confirmà el 

Capítol 1 del Redreç de 1599 «menos en allò que en contra o que té incompatibilitat ab 

lo disposat en lo present Capítol». 

 

5.4 Malgrat la guerra, visitant. 1706-1711  

 

Aprovada la nova legislació de la Visita a les Corts Catalanes de 1705-1706 només 

calia posar-la en pràctica. En aquest sentit, la primera fiscalització que hagué d’aplicar-la 

fou la que s’inicià el mes d’agost de 1707. Tal i com havia succeït anteriorment, els 

visitadors hagueren de resoldre alguns dubtes relacionats amb l’aplicació de la nova 

normativa. Així, el 16 d’agost de 1707 consultaren al consistori dels diputats com havia 

de proveir-se la vacant de l’ofici d’advocat fiscal de la Visita a través del sistema de 

candidats de socors,64 qüestió que fou resposta dos dies més tard pels dirigents de la 

Diputació: segons els seus assessors, abans de recórrer als candidats de socors, calia oferir 

la plaça vacant als ajudants de l’assessor i de l’advocat fiscal i, si aquests es negaven a 

acceptar-la, llavors es podia procedir a ofertar-la als candidats de socors.65 Semblantment, 

hom també plantejà dubtes a l’hora d’establir el sistema de publicació de les crides de la 

Visita coincidint amb el seu inici. Com hem vist, el Capítol 31 del Redreç de 1706 establí 

una nova forma d’entregar les lletres citatòries a les parts involucrades en alguna de les 

querelles de la institució fiscalitzadora, però res no deia sobre com s’havien de publicar 

les crides de la Visita. En aquesta ocasió, els assessors de la Diputació conclogueren que 

el silenci administratiu del nou redreç havia d’entendre’s a favor de «lo modo y forma se 

ha estilat fins vuy», això és, enviant porters a les veredes de Barcelona, Tarragona, Girona 

i Lleida.66 

                                                      
64 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 26, ff. 6r-6v. 
65 Ibídem, ff. 17r-17v. 
66 Ibídem, ff. 20r-22v. La relació de les crides de la Visita a Ibídem, ff. 44v-50v. 
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L’aplicació del Capítol 31 del Redreç de 1706 també generà disputes pel que fa a les 

precedències dels sis visitadors que s’havien d’encarregar d’arbitrar les causes de 

suplicació. A tall d’exemple, gràcies a una deliberació del consistori de la Visita feta a 16 

de juny de 1708 sabem que els jutges provinents del consistori de la Visita i els provinents 

del consistori de la Diputació s’enfrontaren per l’ordre que el tribunal d’apel·lacions havia 

de seguir a l’hora d’asseure’s. Finalment, hom acordà que qui presidís fos el membre de 

major rang provinent del consistori dels diputats i oïdors de comptes i que immediatament 

al seu costat s’asseguessin els altres dos membres provinents de la Diputació, mentre que 

els membres provinents del consistori de la Visita s’hagueren de conformar –interposant 

les protestes de rigor, això sí– amb ocupar les cadires al costat dels membres de la 

Diputació.67 

Val a dir que els acaraments entre els representants de les dues jurisdiccions que 

convergien en el nou sistema d’apel·lacions de la Visita foren habituals. En aquest sentit, 

a principis del mes de juliol de 1708 es desencadenà un enfrontament en motiu de 

l’entrada imminent de la reina Elisabet Cristina de Brunswick a Barcelona: mentre que 

els jutges d’apel·lacions provinents del consistori de la Visita eren partidaris de repartir-

se vestuaris per celebrar l’efemèride i participar institucionalment en la rebuda de la reina, 

els jutges provinents de la Diputació consideraven que gastar quantitats extraordinàries 

per vestuaris destinats a la Visita suposava consumir actius de la Generalitat 

«supèrfluament».68 Encara més, pels diputats els jutges d’apel·lació de la Visita no havien 

de participar en la rebuda de la reina, ja que tradicionalment la institució fiscalitzadora no 

havia pres part en aquest tipus de celebracions, asseguraven.69 En definitiva, les tensions 

relacionades amb el repartiment de vestuaris s’allargaren fins a la següent fiscalització, 

això és, la de 1710-1711. En aquest sentit, el dia 18 d’agost de 1710 el síndic del General 

presentà una lletra de part dels diputats al consistori de la Visita en la que es reclamava 

que qualque repartiment de robes deliberada pels visitadors tingués en compte els tres 

jutges d’apel·lacions provinents del consistori de la Diputació, ja que «no sols són iguals 

ab los tres senyors visitadors jutges de recors o revista [...] emperò encara se troban 

graduats en lo número 14 a la fi ab lo títol de concistorials visitadors, de forma que vénen 

a ser dotse los visitadors en lo estat present».70 

                                                      
67 Ibídem, ff. 164v-165r. 
68 Ibídem, ff. 167v-170v i 173v-175r. 
69 Ibídem, ff. 171r-171v. 
70 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 27, ff. 10r-11r. 
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Si fem un cop d’ull al desenvolupament de les fiscalitzacions dutes a terme per la 

Visita del General durant aquest període, hom sembla observar tendències semblants a 

les experimentades per la institució durant la Guerra dels Segadors. A tall d’exemple, 

durant la Visita de 1710-1711 s’hagueren de modificar els sistemes de comunicació amb 

el territori amb l’objectiu d’alleugerir les finances de la Generalitat.71 Semblantment, en 

el decurs de la Visita anterior els agents fiscalitzadors hagueren de retallar el dispendi en 

matèria d’espelmes i atxes: així, s’acordà que només es poguessin fer servir atxes per 

acompanyar els consistorials a llurs domicilis el vespre i que les espelmes per il·luminar 

les estances del consistori fossin d’una mida més petita, bo i canviant-les només quan 

s’haguessin consumit del tot –pel que sembla, anteriorment s’haurien canviat diàriament, 

encara que estiguessin a mig cremar–.72 I encara, la guerra alterà altres tràmits típicament 

relacionats amb la Visita del General, com ara els interrogatoris dels testimonis: per 

sobreposar-se a aquest contratemps, els agents fiscalitzadors deliberaren que es fessin 

mitjançant comissionats destinats al territori.73 

Malgrat la guerra, doncs, hom cercava sortides que garantissin una certa normalitat 

institucional74 i, de fet, la feina duta a terme per la Visita del General durant les 

fiscalitzacions de 1707-1708 i 1710-1711 sembla confirmar-ho. Exemplificarem aquesta 

situació a partir de les sentències de dues querelles corresponents a les visites de 1707-

1708 i 1710-1711, respectivament. En el marc de la querella nº48 de la Visita de 1707-

1708 Joan Bach, defenedor del General, fou acusat d’haver-se desviat de la literalitat de 

les ordinacions del General. El procurador fiscal de la Visita considerava que Bach no 

havia aplicat el precepte nº16 del capítol 46 de les suara esmentades ordinacions –que 

l’obligava a decomisar qualque carregament de llana que estigués a dues «lleguas de la 

vora de la mar» i a multar llur propietari amb deu lliures barcelonines en el supòsit que 

no l’hagués manifestat a la taula del General més propera– en dues càrregues propietat 

d’Oleguer Rossinyol i Bruno de Cardona. El defenedor havia decidit obrar d’aquesta 

manera considerant que, en ambdós casos, els propietaris havien actuat de bona fe en 

declarar els carregaments abans de creuar el portal de Sant Antoni. Entenent la situació, 

els visitadors finalment decidiren absoldre a Joan Bach, tot considerant que amb la seva 

                                                      
71 Ibídem, ff. 21v-26r. 
72 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 26, ff. 100v-102v. 
73 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 27, ff. 109v, 112r. 
74 Sobre el desenvolupament de la Guerra de Successió al front català durant els anys centrals del conflicte, 
vegeu la monografia recent d’Adrià CASES, Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic 
(1705-1714), Fundació Noguera, Barcelona, 2015. 
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interpretació no havia pas volgut contradir les ordinacions del General, sinó constatar que 

els propietaris de les llanes havien actuat de bona fe i  

 
«consta en via de dret que la bona fe escusa la pena del estatut, perquè per a incórrer 
la pena se requireix lo concurs del dol y lo que contravé al estatut deu contrafer-hi 
formalment, de modo que tinga ànimo de contravenir-hi, ensenyant per esta rahó los 
doctors que la cosa no cau en commís quant qui la aporta per causa de algun just error 
no la denuncia, ans bé en est cas si la ignorància és probable, se escusa».75 

 

Tanmateix, les inquisicions contra Joan Bach no finalitzaren amb la sentència de 

primera instància. En efecte, tot usant la potestat que el Capítol 31 del Redreç de 1706 li 

havia atorgat, el procurador fiscal de la Visita presentà un recurs contra la resolució de 

primera instància bo i demanant que els agents fiscalitzadors reconsideressin el seu 

veredicte. En aquest sentit, l’oficial de la Visita presentà noves proves per fonamentar el 

seu capteniment però tot plegat no feu pas canviar de parer els jutges d’apel·lació, que 

confirmaren definitivament la sentència absolutòria contra el defenedor del General.76 

Un segon exemple per il·lustrar la relativa normalitat institucional de la Visita durant 

les fiscalitzacions posteriors a la celebració de les Corts Catalanes de 1705-1706 és el de 

la querella nº48 de la Visita de 1710-1711. En aquesta, el procurador fiscal acusà a Joan 

Morera, arrendatari dels drets del General i Bolla de Barcelona i la seva col·lecta i 

sombrerer d’ofici, d’haver incomplert dos punts inclosos en els pactes d’arrendament 

contrets amb els diputats i oïdors de comptes.77 D’una banda, Morera era acusat de no 

haver fet foliar els llibres emprats pels agents recaptadors de la col·lecta, cosa que 

impedia als visitadors determinar si s’havien comès o no fraus a l’hora d’anotar les 

partides en aquests volums; d’altra banda, l’arrendatari no havia recollit tots els llibres de 

comptes de les taules de la seva col·lecta –malgrat que havia gaudit d’un termini de quatre 

mesos per fer-ho– fet que, com recordava el procurador fiscal de la Visita, impedia 

determinar l’activitat fiscal de les col·lectes sota la seva responsabilitat. Contra l’acusació 

feta per la institució fiscalitzadora, l’arrendatari dels drets del General de la col·lecta de 

Barcelona presentà una bateria d’al·legacions, la més interessant de les quals –almenys 

pel que ací ens ocupa– fou la de declarar-se exempt de la jurisdicció exercida per la Visita, 

tot adduint no ésser oficial de la Generalitat. Tanmateix, els agents fiscalitzadors li 

recordaren que com a arrendatari havia «prestat lo acostumat sagrament y homenatge, 

                                                      
75 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 17, ff. 21v-23v. 
76 Ibídem, ff. 3r-4v. 
77 La sentència de la querella nº48 –la qual permet fer una reconstrucció global dels fets–, a ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 8, 18, ff. 15r-18v. 
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circumstància que de per si sola lo constitueix official del General y com a tal, subjecte a 

Visita». Comptat i debatut, Morer no aconseguí demostrar «plenament» cap dels capítols 

de la seva defensa; així, «usant de gran benignitat», els agents fiscalitzadors el 

condemnaren a pagar una multa de dues-centes lliures barcelonines, sentència que no fou 

apel·lada.  

 

*    *    * 

 

Tant a partir dels dos exemples suara comentats com de les relacions amb la Diputació 

durant les fiscalitzacions de 1707-1708 i 1710-1711, hom pot observar que la Visita del 

General aprofità l’embranzida proporcionada per la nova normativa aprovada en el marc 

de les Corts Catalanes de 1705-1706 per continuar recuperant l’espai institucional perdut 

durant les darreres dècades del segle XVII. I encara, en un context gens favorable, 

capitalitzat per la guerra oberta entre Felip d’Anjou i l’Arxiduc Carles d’Àustria pel 

control dels territoris de la Monarquia Hispànica. Hom ha parlat de represa del 

constitucionalisme pel que fa als primers anys del segle XVIII i, des del nostre punt de 

vista, aital afirmació és plenament operativa. Des de l’òptica de la Visita del General de 

Catalunya, les discussions dels braços en el marc de les Corts de 1701-1702 i 1705-1706, 

l’aprovació de nous ordenaments jurídics per dotar a la institució fiscalitzadora dels 

recursos necessaris per afrontar la nova centúria o la implementació del nou sistema 

d’apel·lacions, confirmen plenament la tesi plantejada per Joaquim Albareda.78 

Tanmateix, com és ben sabut, els esdeveniments dels darrers mesos de la Guerra de 

Successió afectaren profundament les institucions catalanes. La decisió de resistir a 

ultrança presa per la Junta de Braços el 9 de juliol de 2013 davant el setge interposat pels 

exèrcits de Felip d’Anjou contra la ciutat de Barcelona,79 no deixava d’ésser un darrer 

intent a la desesperada de conservar el sistema políticoinstitucional, intent dut a terme per 

la classe dirigent d’un Principat abandonat a la seva sort per les potències aliades –les 

quals, recordem-ho, en bona mesura l’havien introduït en el conflicte successori l’any 

1705–.  

El dia 2 d’agost de 1713 hom havia de celebrar l’extracció del nou consistori de la 

Visita del General. Tanmateix, la jornada anterior els assessors i advocat fiscal de la 

Diputació del General havien entregat un vot als diputats i oïdors de comptes en el que 

                                                      
78 Joaquim ALBAREDA, «La represa del constitucionalisme...», art. Cit. 
79 Antonio ESPINO, Pàtria i llibertat..., op. Cit., p. 163. 
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proposaven sotaposar l’elecció tant dels consistorials de la Visita del General com de la 

Visita Reial.80 Els juristes de la Diputació asseguraven que tenia poc sentit posar en marxa 

els processos fiscalitzadors tenit en compte la situació de bloqueig que patia la ciutat 

comtal: ni els extrets residents a fora de Barcelona podrien jurar el càrrec, ni es podrien 

inspeccionar els oficials situats en els territori controlat pels «enemichs», que llavors 

significava la pràctica totalitat del Principat. Els dirigents de la Generalitat seguiren el 

parer de llurs assessors: era el primer cop des de les Corts Catalanes de 1599 que hom 

prenia una resolució semblant i que la Visita del General no iniciava la seva activitat a 

principis del mes d’agost coincidint amb un nou trienni de la Diputació.  

La de 1710 fou, doncs, la darrera de les inspeccions dutes a terme per la Visita del 

General de Catalunya. Amb l’entrada en vigor del Decret de Nova Planta el 16 de gener 

de 1716, s’envernissà de legalitat –castellana, és clar– allò que hom havia pogut constatar 

des de l’endemà de l’11 de setembre de 1714: la supressió definitiva del sistema 

políticoinstitucional català. De resultes d’aquest tràgic final, poc a poc les institucions de 

la terra caigueren progressivament en l’oblit; algunes més que no pas d’altres. Diuen que 

la història l’escriuen els vencedors. Així, quan l’any 1706 el borbònic Josep d’Alòs i 

Ferrer redactà el seu informe sobre les institucions de govern del Principat de Catalunya,81 

l’espai reservat a la Visita del General de Catalunya fou més aviat discret: pel jurista 

barceloní Diputació del General, Consell de Cent i Braç Militar s’enduien la majoria del 

protagonisme, mentre que a les visites «destos comunes» –fent al·lusió a les visites del 

Consell de Cent i del General– amb prou feines els dedicà unes línies i encara per destacar 

la «benevolença» de Felip V a les Corts de 1701-1702, quan accedí a la creació d’un 

sistema d’apel·lacions desvinculat de la jurisdicció règia. D’aquesta manera es 

despatxava la feina duta a terme per la Visita del General de Catalunya durant més de 

cent anys (dos-cents cinquanta si tenim en compte la seva fase preinstitucional). En 

definitiva, d’aquesta manera s’assentaven les bases d’un relat que durant els segles 

següents bastiria la història del Principat. Però com se sol dir, aquesta és una altra història. 

 

 

 

 

                                                      
80 DGC, vol. X, p. 1323. 
81 Citat per Josep Mª GAY ESCODA, El corregidor a Catalunya, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 747-760. 
Les reflexions sobre la Visita del General a la p. 755. 
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SEGONA PART. TEORIA I PRÀCTICA D’UNA INSTITUCIÓ 
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Capítol 6. El funcionament de la Visita del General de Catalunya, 1599-

1714 
 

En el decurs dels capítols precedents, hem estudiat el desenvolupament històric de la 

Visita del General de Catalunya des dels seus orígens durant la primera meitat del segle 

XV, fins la seva extinció coincidint amb la derrota catalana l’11 de setembre de 1714 i la 

posterior aplicació del Decret de Nova Planta l’any 1716. Tanmateix, l’organització del 

judiciari de la institució només ha estat tractada de manera molt succinta. En aquest sentit, 

en els propers capítols ens proposem il·lustrar de forma més precisa com s’organitzava i 

funcionava la Visita –capítol 6–, quins outputs generà i com es feren efectius –capítol 7– 

i, finalment, quina era la seva base econòmica i social –capítol 8–. 

 

6.1 El Principi de la Visita 

 

Tradicionalment, l’inici de les gestions relacionades amb la Visita del General 

s’esdevenia amb la convocatòria de la Junta de Braços encarregada de conduir la 

cerimònia d’extracció dels visitadors tot coincidint amb l’inici d’un nou trienni a la 

Diputació del General. L’efemèride, que solia celebrar-se el dia 2 d’agost, consistia en 

escollir un total de nou visitadors –tres pel braç eclesiàstic, tres pel braç militar i tres pel 

braç reial– d’entre totes aquelles persones insaculades a les bosses de diputats i oïdors de 

comptes de la Generalitat que no haguessin gaudit d’un càrrec en l’administració de la 

Diputació durant el trienni precedent.1 Un cop extrets els candidats, els diputats i oïdors 

de comptes s’encarregaven de fer-los arribar la bona nova bo i citant-los a Barcelona el 

dia 16 d’agost per jurar el càrrec. 

De la mateixa manera que succeïa amb l’extracció, el jurament dels visitadors es duia 

a terme en una cerimònia celebrada a la Casa de la Diputació en la qual els nous agents 

fiscalitzadors juraven en mans dels diputats i oïdors de comptes, així com també rebien 

la preceptiva sentència d’excomunió pronunciada pel Vicari General, delegat del Bisbe 

de Barcelona. Tot seguit, els visitadors es reunien per escollir quins d’ells havien 

d’esdevenir els encarregats d’instruir els processos de la Visita: per fer-ho es dipositaven 

                                                      
1 La cerimònia l’hem descrit a Capítol 2.4.1. 
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els noms dels consistorials en tres bosses corresponents als braços eclesiàstic, militar i 

reial, respectivament, i d’ací s’extreien a sort els candidats.2 

Feta l’extracció dels visitadors instructors de processos, hom feia cap al consistori de 

la Visita, normalment situat en una de les sales adjacents a la Capella de Sant Jordi, dins 

la Casa de la Diputació. Tot i així, val a dir que de la lectura dels dietaris de la Visita se’n 

desprèn que això no sempre fou així i que, almenys fins l’any 1635, existí una certa 

tendència a situar la seu física del consistori en domicilis particulars situats al bell mig de 

Barcelona. Els motius que els visitadors podien esgrimir per emplaçar el consistori fora 

de les estances de la Casa de la Diputació eren ben diversos. A tall d’exemple, els 

dirigents de la Visita iniciada el mes d’agost de 1608 asseguraven que la Casa de la 

Diputació no comptava amb les habitacions necessàries per encabir-hi el consistori de la 

Visita, ja que hom les estava emprant per albergar-hi els oficials subalterns de la 

Diputació i el cada vegada més voluminós arxiu de la institució. Malgrat que els diputats 

els havien ofert la possibilitat de buidar-les, finalment els agents fiscalitzadors decidiren 

buscar una casa ben situada al centre de la ciutat comtal i que fos prou gran per acollir 

tant el consistori com les sales destinades als oficials de la institució.3 

Un cop escollida la seu de la residència, els visitadors s’hi reunien i passaven a elegir 

els oficials de la institució. Veiem que en el Directori de la Visita i en els distints Capítols 

del Redreç (1/1599, 32/1702 i 31/1706) s’hi estipulava un nombre reduït d’oficials, això 

és, un assessor, un advocat fiscal, un escrivà major i un procurador fiscal, si bé és cert 

que el Capítol 1 del Redreç de 1599 atorgava la possibilitat d’augmentar la quantitat 

d’oficials fins al nombre que els visitadors consideressin oportú. En aquest sentit, les 

xifres totals d’oficials a càrrec de la institució variaven notablement entre unes 

fiscalitzacions i unes altres, tot i que hom pot observar dues tendències més o menys 

clares: en primer lloc, que entre 1600 i 1652 els visitadors tendiren a contractar un nombre 

més elevat d’oficials que a partir d’aquesta darrera data, bàsicament per motius 

econòmics; segonament, que en el decurs de la majoria de visites compreses entre 1600 i 

1640 hom escollí els coneguts com a «delegats forans», comissions de visitadors 

encarregades de fiscalitzar les quatre veredes o circumscripcions econòmiques de la 

                                                      
2 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit, pp. 5-6. Sobre aquesta segona cerimònia, vegeu també DGC, vol. 
VIII, p. 828; ACA, Generalitat, Sèrie VG, 50, volum sense foliar, entrada titulada «Dissabte, a 16 de Agost, 
1614»; així mateix, també al Llibre del Cerimonial de la Diputació, consultable a ACA, Generalitat, Sèrie 
G, 71, 1, f. 59. 
3 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, s/f, 19-VIII-1608. Altres exemples d’elecció de seus situades fora de les 
estances de la Casa de la Diputació: ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, f. 9v; ACA; Generalitat, Sèrie G, 
6, 3, s/f, 21-VIII-1629. 
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Generalitat i que, com hem vist, foren suprimides degut al seu elevat cost coincidint amb 

l’esclat de la Guerra dels Segadors l’any 1640. Dit això, hom pot considerar que la planta 

de la Visita del General, pel que fa als oficials, presentava la forma següent: els nou 

visitadors, un assessor, un advocat fiscal, un escrivà major, un procurador fiscal, un 

ajudant d’assessor, un ajudant d’advocat fiscal, entre dos i tres ajudants de l’escrivà 

major, sis calculadors, sis «portalers», dos porters, dos escombradors i un encenedor del 

foc; els quals, un cop nomenats, durant les jornades següents juraven el càrrec en mans 

dels visitadors.4 

D’altra banda, durant els primers dies de la Visita, els dirigents de la institució també 

es preocupaven d’adquirir totes aquelles provisions necessàries pel correcte 

desenvolupament de la fiscalització. Així, en alguns dels volums del Dietari de la Visita 

s’hi recullen memorials on es descriuen els objectes que els visitadors ordenaven comprar 

per garantir el funcionament de la Visita, com per exemple els volums de Constitucions, 

Capítols i Actes de Cort, reculls jurisprudencials com ara les Decisiones de Lluís de 

Peguera,5 materials per l’escrivania major –tinta, plomes, paper, tinters, etc.–, espelmes 

per il·luminar el consistori o carbó i llenya per escalfar-ne les estances durant els mesos 

d’hivern.6 

El darrer dels preparatius abans d’iniciar-se la fiscalització consistia en la publicació 

de les crides de la Visita, feta a instància del procurador fiscal de la institució. Mitjançant 

aquest document, que era enviat a tots els racons del Principat, els visitadors feien saber 

que en base al Capítol 1 del Redreç de 1599 –i els Capítols del Redreç 32/1702 i 31/1706 

pel que fa a les fiscalitzacions del segle XVIII– i coincidint amb l’inici de la fase de 

l’ofensa, tothom qui tingués motius per denunciar qualque «fraus, delictes y altres 

excessos incidents, dependents y emergents, annexos y connexos y altres qualsevols cosas 

concernents» comesos pels oficials del General, podia fer-ho, tant pel que fa als oficials 

barcelonins com forans.7 De fet, les crides eren prou clares a l’hora d’estipular quins 

delictes podien ésser perseguits pels visitadors. En aquest sentit, hom perseguia en primer 

lloc «qualsevols oficials y ministres de dit General [que] no hajan servat lo que per 

                                                      
4 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 9, s/f. Normalment, a les primeres planes dels diversos volums del Dietari 
de la Visita del General de Catalunya hom hi pot consultar una relació de totes aquelles persones que havien 
gaudit d’un dels oficis de la institució. 
5 Entenem que es referien a Lluís de PEGUERA, Praxis criminalis, et civilis, haec additionata iuribus 
decisionibusque diversorum Senatuum, edició a cura i adicions d’Acaci de RIPOLL, Antoni Lacavalleria, 
Barcelona, 1649. 
6 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 1, ff. 5v-6v. 
7 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., p. 9. 



El funcionament de la Visita del General... 

186 
 

Constitucions, Ordinacions, Capítols y Actes de Cort, usos, estils y pràctica de la 

Generalitat eran tenguts y obligats fer y servar»; segonament, «si dits [...] oficials del 

General o algú de ells per si o per interposada persona, directa o indirecta, ha rebut 

pecúnia alguna o altre qualsevol cosa per provisió de ofici o oficis, insaculacions y altres 

qualsevols cosas tocants al General, o hajan fet frau tant en la exacció dels drets del dit 

General com altrament en la distribució de la hazienda y patrimoni de aquella per 

qualsevol via y manera»; en tercer lloc, si havien donat, promès o ofert insaculacions o 

oficis. Finalment, hom demanava que els denunciants fessin llurs denúncies «ab tota 

veritat» als visitadors mitjançant els diversos canals que la institució posava a llur 

disposició.8  

 

6.2 La instrucció dels processos (I): la fase de l’ofensa 

 

Com ja hem dit anteriorment, el període de l’ofensa normalment s’iniciava cada 15 de 

setembre coincidint amb un nou mandat a la Diputació del General, tot allargant-se durant 

tres mesos, fins el dia 15 de desembre. En el decurs d’aquesta fase, el consistori dels 

visitadors s’encarregava de fer les gestions necessàries per fortificar les querelles contra 

els oficials del General que, bé el procurador fiscal, bé els particulars o altres institucions 

del Principat els feien arribar.9 

Amb l’objectiu que el consistori de la Visita pogués rebre les denuncies dels particulars 

i/o institucions externes de forma correcta, hom dissenyà un sistema de caixetes que se 

situaven, pel que fa a la seu central, en tres dels principals accessos a la Casa de la 

Diputació.10 Contràriament, en el cas de les denúnies fetes contra els oficials forans de la 

Generalitat, els visitadors tendiren a utilitzar la figura dels diputats locals –màxims 

respresentants del poder de la Diputació en el territori–,11 als quals s’ordenava que a cada 

                                                      
8 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 204, «Crida de la Visita», s/f. Un altre exemple a ACA, Generalitat, Sèrie 
G, 6, 19, ff. 14r-16r. 
9 En aquest sentit, l’assessor i l’advocat fiscal havien d’encarregar-se de fortificar només aquelles querelles 
que es poguessin fonamentar jurídicament, tot obviant les calumnioses. Cfr. Directori de la Visita (1636)..., 
op. Cit., p. 11. Pel que fa a les dates d’inici del període de l’ofensa, val a dir que en alguna ocasió hom 
inicià la Visita en altres moments de l’any. A tall d’exemple, en el marc de la Visita feta els anys 1654-
1655 i degut a les conseqüències que per la Generalitat tingué el desenllaç de la Guerra dels Segadors –els 
diputats que havien de finalitzar llur mandat el juliol de 1653, l’allargaren fins l’abril de 1654, tot seguint 
les ordres de Felip IV mentre Madrid decidia quines modificacions introduïa tant a la Generalitat, com al 
Consell de Cent de Barcelona–, els preparatius de la Visita s’iniciaren a finals del mes d’abril i la fase de 
l’ofensa el dia 25 de maig. Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, f. 10. 
10 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., p. 10. 
11 Ja fa uns anys que Eva Serra analitzà el paper de les diputacions locals com a organismes delegats de la 
Diputació del General arreu del Principat. En aquest sentit, apuntà que les principals ocupacions dels 
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seu de l’administració local posessin una caixeta semblant a les de Barcelona perquè hom 

pogués denunciar les pràctiques irregulars de l’oficialitat. D’altra banda, a més a més 

d’encarregar-se de la col·locació de la caixeta de les denúncies a la seu de la Diputació 

Local, els diputats locals també tenien cura de fer publicar les crides de la Visita en totes 

les localitats del seu territori. La clau de volta d’aquest sistema residia en la 

correspondència que visitadors i diputats locals tenien tothora mentre durava la fase de 

l’ofensa.12 

Durant els prop de cent deu anys compresos entre la Cort de Barcelona de 1599 i la 

darrera Visita, celebrada entre 1710 i 1711, la instrucció de les querelles es dividí entre 

aquelles que eren presentades directament a Barcelona i les que es presentaven a les 

caixetes situades a les seus de les diputacions locals. Precisament, per organitzar la 

recopil·lació de les querelles foranes hom assajà dos sistemes, la Visita Forana mitjançant 

delegats forans –que funcionà entre 1600 i 1640–, i la Visita Forana bastida a partir de la 

xarxa de diputats locals –que s’utilitzà entre 1640 i 1714–. 

 

6.2.1 La Visita Forana mitjançant delegats forans, 1600-1640 

 

Entre 1600 i 1640, la majoria de les visites empraren el sistema de la Visita Forana 

mitjançant delegats forans durant la fase de l’ofensa. Aquest sistema, estudiat amb detall 

per Eva Serra,13 consistia en el nomenament de setze oficials forans distribuïts entre les 

quatre «veredes» o circumscripcions fiscals en les quals es dividia la xarxa de recaptació 

de la Generalitat de Catalunya. Cadascuna de les veredes comptava amb un assessor –

també anomenat «delegat»–, un notari, un procurador fiscal i un porter, els quals 

s’encarregaven de recórrer el territori, visitant –literalment– tots els indrets on exercien 

els oficials del General. Les atribucions dels delegats forans eren semblants a les dels 

visitadors de Barcelona, això sí, amb algunes limitacions.14 Abans de començar el periple, 

                                                      
diputats locals consistien en perseguir els delictes i el frau fiscal, així com en jutjar els contenciosos locals 
sorgits arran de la recaptació dels drets de la Generalitat. Eva SERRA I PUIG, «Diputats locals i participació 
social en les bolles de la Diputació del General (1570-1638). Una mostra i una reflexió», Pedralbes: Revista 
d’Història Moderna, 13-1, 1993, pp. 259-274. 
12 A ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 14v-15r hom pot consultar una de les cartes enviades pels visitadors 
al diputat local de Vilafranca del Penedès, on es recullen totes les gestions que aquest darrer havia de 
realitzar a favor del consistori de la Visita. 
13 Eva SERRA I PUIG, «Territori i inspecció fiscal...», art. Cit. 
14 Tot i que llurs poders eren amplis i podien, per exemple, imposar suspensions als oficials del General 
mentre durava la Visita –tal i com feien els visitadors de Barcelona–, els delegats forans sempre estaven 
sota les ordres del consistori central i llur actuació havia d’adequar-se a les Constitucions Catalanes. De 
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els visitadors els feien entrega d’un plec amb les instruccions que havien de seguir, 

instruccions que a mesura que avançava la inspecció, solien modificar-se segons els 

resultats de llurs indagacions.15 En aquest sentit, encara que la principal tasca dels 

delegats forans era la de recollir les denúncies dipositades a les caixetes situades a les 

seus de les Diputacions locals i fer les inquisicions necessàries sobre el terreny que els 

permetessin fortificar-les, també duien a terme d’altres tasques com ara: la inspecció de 

les eines dels oficials encarregats de marcar les mercaderies que pagaven drets al General, 

determinar si els oficials a nivell local de la Diputació també ho eren bé de la jurisdicció 

reial, bé de la Inquisició, si exercien el càrrec personalment o empraven substituts o si 

utilitzaven eines falses amb l’objectiu de defraudar els drets de la Generalitat, entre 

altres.16 

Per exemplificar tant el grau de detall de les inspeccions foranes com l’elevat volum 

d’informació sobre el territori que aportaven al consistori de Barcelona, ens fixarem en 

les visites foranes de la Vereda de Girona dels anys 1614 i 1629. Abans de començar, ens 

agradaria, emperò, remarcar que només en destacarem els elements més rellevants: si 

hom cerca una anàlisi exhaustiva, remetem a l’estudi d’Eva Serra citat anteriorment. Un 

dels primers elements que podem destacar a l’hora d’analitzar els Dietaris de la Visita 

Forana és el recorregut que els delegats forans duien a terme pel territori. Pel que fa al 

cas de la Visita de 1614, els agents fiscalitzadors partiren de Barcelona (24 d’octubre) i 

successivament visitaren Badalona (24 d’octubre), Mataró (24-25 d’octubre), Arenys de 

Mar (25-26 d’octubre), Canet de Mar (26 d’octubre), Sant Pol de Mar (26-27 d’octubre), 

Calella (27-28 d’octubre), Pineda de Mar (28-29 d’octubre), Malgrat de Mar (29 

d’octubre), Blanes (29 d’octubre – 1 de novembre), Lloret de Mar (1 de novembre), Tossa 

de Mar (1-5 de novembre), Sant Feliu de Guíxols (5-8 de novembre), Palamós (8-9 de 

novembre), Palafrugell (9-10 de novembre), Begur (10-11 de novembre), Pals (11 de 

novembre), Torroella de Montgrí (11-13 de novembre), «Sinch Claus» (13 de novembre), 

Empúries (14-15 de novembre), Castelló d’Empúries (15-21 de novembre), Roses (21 de 

novembre), Cadaqués (21-23 de novembre), El Port de la Selva (23 de novembre), Llançà 

(23-24 de novembre), Cotlliure (24-26 de novembre), Elna (26 de novembre), Perpinyà 

                                                      
fet, quan hom feia el contrari podien ésser suspesos pel consistori de Barcelona, tal i com succeí durant la 
Visita de 1638-1639. Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 5, f. 110r. 
15 Eva SERRA I PUIG, «Territori i inspecció...», art. Cit., pp. 196-197. El treball d’Eva Serra fa referència, 
principalment, a la Visita Forana de 1600. En les actes de la Visita de 1614, es recullen unes instruccions 
fetes als delegats forans molt més completes que les de 1600, cosa que ens indica que a cada nova Visita 
hom aplicava l’experiència adquirida a l’hora d’indicar als delegats com havien de dur a terme llur feina. 
16 Ibídem, pp. 235-251. 
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(27 de novembre – 5 de desembre), Canet de Rosselló (5 de desembre), Perpinyà (5-9 de 

desembre), Millars (9 de desembre), Illa (9-10 de desembre), Vinçà (10 de desembre), 

Prada de Conflent (10 de desembre), Vilafranca de Conflent (10-13 de desembre), Vinçà 

(14 de desembre), Tuir (14-15 de desembre), Ceret (15-16 de desembre), Coll del Pertús 

(16 de desembre), La Jonquera (17 de desembre), Peralada (17-18 de desembre), Figueres 

(18-19 de desembre), Besalú (19-20 de desembre), Banyoles (20 de desembre), Girona 

(20 de desembre – 4 de gener), Sant Celoni (4-5 de gener), Granollers (5-6 de gener), 

Sabadell (6-7 de gener), Terrassa (7 de gener), Sant Cugat del Vallès (7-8 de gener), 

Barcelona (8 de gener).17 

                                                      
17 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 56. 

MAPA 6.1. INDRETS VISITATS DURANT LA VISITA FORANA DE LA VEREDA DE GIRONA, 1614-1615 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir d’ACA, 
Generalitat, Sèrie VG, 56. 
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En segon terme, les inspeccions foranes permeten apreciar les activitats dutes a terme 

pels oficials de la Generalitat amb una naturalitat molt diferent a l’aridesa de les 

descripcions fetes pels reculls normatius de la institució. Així, gràcies a la Visita Forana 

de 1614 sabem que Antoni Bertran, pescador d’ofici i que exercia com a guarda del 

General a Badalona tenia com a responsabilitats «que quant ve alguna mercaderia en lo 

dit lloch y platja de Badalona va a Barcelona a denuntiar-la al defenedor y fa lo que lo 

defenedor li ordena». A més a més, Bertran, que feia quaranta-dos anys que servia l’ofici, 

assegurava que mai havia detectat un frau al General en les seves inspeccions.18 També 

se solien recollir els anys de servei dels taulers, així com de quines eines i llibres 

disposaven, tot plegat per determinar fins a quin punt estaven duent a terme de forma 

correcta el seu ofici.19 Del testimoni de Josep Guerau, delegat forà de la Visita de 1629-

1630 a la vereda de Girona, se’n desprèn que la pràctica dels oficials recaptadors de la 

Generalitat no sempre s’adeia amb allò disposat a la legislació vigent. En efecte, segons 

sembla, a les viles de la col·lecta de Barcelona hom hauria tendit a pagar els drets de la 

bolla tres mesos després d’acabar-se cada terça de manera conjunta i no individualitzada, 

partit a partit, «de que se sagueix que los taulers no poden fer encontinent sotascriurer los 

partits que assenten en los libres conforme hi estan obligats per lo Capítol 74 de les Corts 

del any 1599 [...] y lavors cobren fent sotascriurer juntament los partits», situació que «se 

ha observat generalment ha molts anys», essent «tolerada» pels dirigents de la Diputació, 

bo i considerant que canviar-la havia de comportar una disminució en la recaptació dels 

drets en detriment dels interessos de la Generalitat.20 La resposta dels visitadors a les 

denúncies de Guerau fou tal vegada lacònica: «VM fasse querela que la consuetut vindrà 

                                                      
18 Ibídem, ff. 6v-7r. 
19 Per exemple, Antoni Padró i Joan Jofre, taulers de Mataró, presentaren les eines següents: «Primo los 
llibres de la Bolla ab lo del manifest de la tersa octubre, novembre y desembre y los llibres de la tersa juliol 
agost y setembre proppassada del present any mil sis cents y quatorze; Item los llibres del general de la 
tersa corrent, octubre novembre y desembre; Item los llibres del General de la tersa juliol, agost y setembre 
proppassada; Item los llibres del manifest del any corrent mil siscents y quatorse; Item los dos llibres de la 
Bolla aporta lo botiguer, çò és, de las tersas Janer, febrer y mars y de abril maig y juny del present any; 
Item la tanalla de la Bolla; Item lo ferro del colp dels albarans de guia ho desempatx; Item dos ferros 
anomenats la guarda y la enclusa; Item altres dos ferros de manifest ab lo senyal de sant Jordi y altres del 
General çò és ferro y enclusa; Item altres dos ferros, ferro y enclusa, per emplomar drap, los quals diuhen 
no se·n són servits per no fer-si draps; Item un ferro nomenat guarda de las telas; Item un sagell de fusta 
per los sombreros; item dos martells tots de ferro». Ibídem, ff. 8r-8v. Quant a l’antiguitat, hom pot constatar 
tant casos on els que els titulars de les taularies feia dècades que regien l’ofici –és el cas de Miquel Cassà, 
tauler de Calella, que exercia com a tal des del 3 de març de 1581– com nomenaments molt més recents –
com el de Francesc Roig, tauler de Palamós, que exercia des de l’1 d’agost de 1611–. Ibídem, entrades 
datades a 28-X-1614 i 9-XI-1614, respectivament. 
20 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 90, camisa 48, 22-IX-1629. 
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en lo cas de la deffensa, y abans de la publicació se·n tindrà ya confirmatió, y açò se ha 

de guardar en totes matèrias de cosas contràrias a Capítol de Cort y ordinations del 

General».21  

De fet, en el decurs de la inspecció liderada per Josep Guerau hom sembla constatar 

que més que una xarxa d’oficials conxorxats per defraudar els drets de la General hom es 

trobava davant les limitacions d’un personal no especialitzat en qüestions d’índole fiscal. 

En aquest sentit, el delegat forà assegurava que «la mayor part» dels receptors eren «gent 

simple», que «encara que vajen bé en lo principal, però no porten los llibres ab bon orde 

y cada un de sa manera». Comptat i debatut, la culpa era, segons Guerau, del receptor de 

la Bolla de Barcelona, que no acudia amb la regularitat necessària a les taules per posar-

hi ordre, «que si ell ferà la volta, se remediaria tot».22 La situació no era molt millor a les 

seus de les Diputacions locals. Segons el testimoniatge del delegat forà, els darrers anys 

hom havia tendit a presentar recursos d’apel·lació davant el consistori dels diputats de 

Barcelona contra les sentències per fraus dictades pels diputats locals, recursos que 

normalment no eren resolts. Tot plegat comportava que receptors dels drets del General i 

Diputacions locals es trobessin lligades de mans i peus, tot havent de conservar les 

mercaderies potencialment fraudulentes in eternum i sense poder-les posar a la venda a 

l’encant públic.23  

Un tercer àmbit que la documentació generada per les Visites Foranes permet 

il·luminar és el de la quotidianitat de la pròpia expedició. En aquest sentit, a través de la 

correspondència que el delegat forà de la Visita de 1629 a la vereda de Girona mantingué 

amb el consistori de Barcelona, sabem que Josep Guerau hagué d’ésser substituït al 

capdavant de la inspecció quan es trobava a Vilafranca de Conflent. En efecte, el delegat 

forà contragué unes febres terçanes que l’obligaren a retornar a Barcelona.24 Pocs dies 

després –el 26 d’octubre, concretament– el consistori de Barcelona nomenà Pere 

Montserrat i Rufet com a substitut de Josep Guerau amb l’objectiu que finalitzés la Visita 

de la vereda gironina. Gràcies a una relació enviada per Montserrat als consistorials de 

Barcelona el 14 de novembre, sabem que un cop rebuda la comissió, el nou delegat es 

posà ràpidament en marxa i la nit del dia 30 d’octubre ja es trobava a Girona, havent fet 

camí «ab gran perill de bandolers, que fou gran misericòrdia de Déu escapar d·ells».25 I 

                                                      
21 Ídem. 
22 Ibídem, 5-X-1629. 
23 Ídem. 
24 Ibídem, 21-X-1629. 
25 Ibídem, 14-XI-1629. 
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encara, havent arribat el dia 3 de novembre a Vilafranca de Conflent, hagué d’allotjar-se 

al Monestir de Sant Francesc, ja que hom li hauria fet saber que a l’hostal on havia dinat 

«estava ab gran perill de la vida».26 Malgrat que en la missiva no s’especifica els motius 

que l’havien motivat a refugiar-se en el Monestir –«molts respectas de paraula se diran»–

, és evident que les indagacions dels visitadors forans per força havien de molestar els 

dirigents de l’administració local de Vilafranca de Conflent. Així, Montserrat instruí 

querelles contra Miquel Am, diputat local; Joan Felipó, assessor; Galderic Vilafranca, 

procurador fiscal; Guillem Alias, notari; Joan Roca, també diputat local; i Gregori Puig, 

tauler, la majoria dels quals eren acusats de «molts coetxos y compositions que me han 

obligat a suspendra’ls, y també perquè he trobat que lo assessor i notari eren officials 

reals».27 

 

6.2.2 La Visita Forana mitjançant la xarxa de diputats locals, 1640-1714 

 

Fou el sistema més emprat entre 1640 i 1714. Ideat durant la Visita de 1626-1627 pel 

consistori liderat per Pau Claris, fou igualment aplicat durant la Visita de 1635-1636 i 

totes les inspeccions a partir de l’any 1641. El punt de partida d’aquest mecanisme fou la 

deliberació de 31 d’agost de 1626 mitjançant la qual es dissenyaren les noves visites 

foranes, la principal característica de les quals era que els encarregats de dur a terme la 

inspecció passaven a ser, a partir d’aquell moment, els diputats locals. En aquest sentit, 

se’ls encarregava el control de la caixeta de les denúncies situada dins la seva demarcació, 

la recepció de les denúncies secretes, la publicació de les crides, el control i la revisió de 

les eines dels oficials encarregats de la recaptació dels drets de la Generalitat o la 

inspecció i recollida dels llibres de comptes dels diferents punts de recaptació fiscal, entre 

altres.28 El diputat local passava a ser la figura central de la inspecció forana, motiu pel 

qual se li feia entrega de les instruccions i els poders necessaris per poder investigar les 

denúncies que li fossin presentades amb l’objectiu de poder fortificar, posteriorment, les 

querelles. Tanmateix, no se li entregava la capacitat per actuar d’ofici, ja que la seva 

                                                      
26 Ídem. 
27 Ídem. Les sentències de les querelles contra els oficials de la Diputació Local de Vilafranca de Conflent 
a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 1. Contra Miquel Am i Joan Felipó es publicà la querella nº122, de la qual 
foren absolts (f. 16v); contra Gregori Puig es publicaren les querelles nº158 i nº119, de la quals fou absolt 
(ff. 18r-18v i 38v-38r, respectivament); contra Galderic Vilafranca es publicà la querella nº121, per la qual 
fou condemnat a privació de l’ofici (ff. 35r-35v); finalment, contra Joan Felipó, Guillem Alias i Galderic 
Vilafranca es publicà la querella nº123, per la que foren condemnats a privació de l’ofici en considera-se 
provades les acusacions de cometre nombrosos fraus i composicions (ff. 45v-46r). 
28 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2, ff. 16v-17r. 
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responsabilitat consistia, en primer lloc, en enviar les denúncies rebudes al consistori de 

Barcelona que, un cop estudiades, decidia si comissionava el diputat local perquè les 

estudiés amb més profunditat o no.29 Es tractava, en definitiva, de repartir la feina 

tradicionalment duta a terme pels delegats forans entre les diputacions locals i el 

consistori de la Visita de Barcelona. Tot plegat motivà que per assumir la càrrega 

extraordinària de feina s’haguessin de crear els càrrecs d’ajudant de l’assessor i d’ajudant 

de l’advocat fiscal, tal i com recollí el Directori de la Visita.30 

 

*     *     * 

 

L’activitat del consistori de Barcelona concentrava tant la recepció de totes les 

querelles del Principat, com les inquisicions contra els oficials del territori 

immediatament situat al voltant de la ciutat comtal. Gràcies a la informació conservada 

en els dietaris de la institució, podem reconstruir prou fidelment l’activitat dels dirigents 

de la Visita en el seu dia a dia. Sabem, per exemple, que hom feia residència a la seu 

física del consistori els dies laborables, unes quatre hores diàries: normalment, de nou a 

onze els matins i de tres a cinc les tardes, tot i que aquest horari podia variar depenent de 

l’època de l’any.31 En alguns casos, els visitadors iniciaven la jornada passant revista a 

les caixetes de les denúncies. En aquest procediment, normalment hi participaven tots els 

oficials que en aquells moments es trobaven presents al consistori. Un cop revisades totes 

les caixetes, hom es reunia dins del consistori per llegir les denúncies, que posteriorment 

eren entregades a l’advocat fiscal perquè les adeqüés a dret.32  

Feta la revisió de les caixetes i la posada en comú de les denúncies, els visitadors 

prosseguien amb les seves obligacions quotidianes, que podien ésser ben diverses. A 

continuació, farem referència a les més habituals. 

1. Revisar la correspondència. Els visitadors mantingueren una elevada 

correspondència, tant interna com externa. A nivell intern, els visitadors empraven la 

                                                      
29 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 78r-79r. També Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., p. 11. 
30 «Per quant és de molt gran benefici al General escusar les quatre veredes que·s fan en la Visita per fora 
la ciutat de Barcelona, ab les quals se gastan cerca de sinch milia lliures, y ha mostrat la experiència ser de 
molt poch profit, com resulta de molts processos de visitas: per tant, seran necessaris un ajudant de assessor 
y un altre de advocat fiscal, als quals serà bé encomanar tot lo que tocarà a les collectes foranes». Ibídem, 
p. 8. 
31 A tall d’exemple, en el dietari de l’any 1662 els visitadors anotaren que fins la jornada de Sant Miquel 
l’horari fos de nou a onze els matins, i de tres a cinc les tardes. A partir d’aquesta data, entrava en vigor 
l’horari d’hivern, que es mantenia de cara als matins –de nou a onze–, però es modificava pel que fa a les 
tardes –de dues a quatre–. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 11, ff. 4r, 5v-6r. 
32 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, f. 170. 
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correspondència per comunicar-se bé amb els delegats forans, bé amb els diputats locals, 

tot i que també podien enviar cartes a particulars amb l’objectiu que aquests darrers 

duguessin a terme determinats treballs a favor de la institució fiscalitzadora, així com als 

visitadors no instructors de processos per comunicar-los novetats sobre el 

desenvolupament de la inspecció, o per requerir llur presència a Barcelona.33 D’altra 

banda, a nivell extern els visitadors mantingueren una àmplia correspondència tant amb 

les institucions de la terra, com amb l’administració reial, en aquest darrer cas 

especialment durant la segona meitat del segle XVII de resultes de les reformes que, com 

hem vist, la monarquia introduí en la institució fiscalitzadora.34 En relació a aquest darrer 

àmbit, val la pena destacar la correspondència mantinguda entre els dirigents de la Visita 

i llurs agents a la cort de Madrid, que s’encarregaven de fer les gestions necessàries per 

promoure les peticions que la institució fiscalitzadora presentava al Consell d’Aragó.35 

2. La gestió econòmica de la institució. Encara que aquesta era una activitat que hom 

duia a terme durant els nou mesos que durava la Visita, és ben cert que de la lectura dels 

dietaris se’n desprèn que era més elevada durant els primers tres mesos de la inspecció. 

Els doblers dels quals disposaven els visitadors normalment els eren entregats pel regent 

els comptes del General, que s’encarregava de proveir tant el consistori de la Visita, com 

el de la Diputació –a deliberació dels diputats i oïdors de comptes, això sí–. Un cop rebuts 

els diners, els agents fiscalitzadors els empraven tant per satisfer els salaris dels oficials 

de la institució, com per comprar els materials que necessitava el consistori.36 

3. La resolució de conflictes externs amb la resta d’institucions del Principat. Durant 

tot el segle XVII, la Visita mantingué diversos enfrontaments amb la majoria de les 

institucions públiques del Principat –Diputació del General, Consell de Cent, Braç 

Militar, Reial Audiència, Lloctinència General–, normalment per qüestions d’àmbit 

                                                      
33 Un exemple de carta enviada a un dels delegats forans a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 3, ff. 23v-24r. Pel 
que fa a una carta enviada per un diputat local als visitadors a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 48v-49r. 
Finalment, un exemple de carta enviada a un visitador no instructor de processos a ACA, Generalitat, Sèrie 
G, 6, 1, 1, f. 46. 
34 Vid. Supra, Capítol 4.2. 
35 Sobre la correspondència mantinguda entre els visitadors i la monarquia, val a dir que la majoria de 
vegades es canalitzà a través del Lloctinent General. En aquest sentit, els visitadors li entregaven els 
memorials perquè ell mateix els enviés a Madrid, on eren estudiats pel Consell d’Aragó. Els Dietaris de la 
Visita dels anys 1662-1663, 1665-1666, 1668-1669, 1671-1672 i 1674-1675 recullen nombrosos exemples 
d’aquesta correspondència. Quant a la correspondència amb els agents de la Visita a la cort de Madrid, un 
bon exemple el podem resseguir a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 16, ff. 58 i ss. En aquesta ocasió, l’agent 
era Magí Vilana Perlas. 
36 Un exemple de registre de pagament dels salaris dels oficials a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, ff. 75r-
76r. Pel que fa a la compra dels materials necessaris per dur a terme la inspecció –en aquest cas fusta per 
poder encendre la llar de foc del consistori i així combatre el rigor de l’hivern–, un exemple a ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 6, 3, f. 41r. 
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jurisdiccional. Tanmateix, pensem que és important remarcar que la confrontació no fou 

la norma, sinó que normalment els consistoris de la Visita es caracteritzaren per la 

col·laboració amb la resta d’institucions i, fins i tot, moltes vegades els demanaven 

consell a nivell jurídic. En aquest sentit, foren habituals les reunions entre els assessors 

de la Visita i els doctors de la Reial Audiència de Catalunya amb l’objectiu de resoldre 

els dubtes jurídics que podien sorgir durant la instrucció dels processos.37 

4. La recepció dels testimonis i la fortificació de les querelles. Durant el període de 

l’ofensa, un dels aspectes més crucials era el de prendre testimoniatge a les persones que 

podien aportar informació sobre les querelles que s’estaven instruint. Així, el Directori 

de la Visita emfasitza la importància que tenia comptar amb testimonis fidedignes a l’hora 

de fortificar les querelles. En aquest sentit, els visitadors podien rebre els testimonis bé a 

Barcelona, bé encarregant l’interrogatori a una tercera persona de la seva màxima 

confiança quan el testimoni al·legava dificultats per desplaçar-se a la ciutat comtal.38 

D’altra banda, aquells que es resistien a prestar declaració podien ésser obligats a 

comparèixer davant el consistori de Barcelona mitjançant una «lletra citatòria».39 

Totes les gestions dutes a terme pel consistori durant els tres primers mesos de la Visita 

tenien un objectiu molt clar: aconseguir fonamentar el major nombre possible de querelles 

per, posteriorment, decidir si aquestes havien d’ésser publicades durant els darrers dies 

de la fase de l’ofensa. Segons el Directori de la Visita en aquest procediment anomenat 

«habilitació de les querelles» hi havien de participar tant els visitadors instructors com 

els no instructors, tot i que la tendència fou que aquests darrers no hi participessin. Durant 

l’habilitació, cadascuna de les querelles era llegida oralment i, tot seguit l’assessor 

explicava els seus motius per considerar-ne (o no) la publicació, encara que el seu parer 

era consultiu. Fet això, els visitadors decidien mitjançant escrutini la publicació de les 

querelles. Per fer-ho, hom disposava una caixa negra al centre del consistori en la qual 

els agents fiscalitzadors podien dipositar-hi un botó bé de color blanc, bé de color negre: 

                                                      
37 Un exemple de reunió entre els assessors de la Visita del General i els doctors de la Reial Audiència de 
Catalunya a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 2, f. 38. 
38 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., pp. 11-13. Pel que fa a un exemple de delegació de la capacitat 
d’interrogar els testimonis d’una querella a una tercera persona a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 1, f. 57. 
39 Un dels casos més interessants en el qual un testimoni es negà a declarar davant el consistori de la Visita 
tingué lloc durant la Visita de 1656-1657. En aquest sentit, els agents fiscalitzadors citaren a Josep Muxiga, 
donzell de Tortosa, que si bé es presentà davant el consistori, es negà a respondre algunes de les preguntes 
plantejades pels visitadors. Davant l’actitud de Muxiga, hom demanà consell als assessors de la institució, 
que foren partidaris d’empresonar al donzell tortosí si persistia en el seu capteniment, tal i com succeí. Aital 
actuació per part dels visitadors desencadenà un notable acarament entre la Visita i el Braç Militar, ja que 
aquest darrer al·legava que degut a la seva condició de militar, Muxiga no podia ésser empresonat per 
motius pecuniaris. Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 9, ff. 96r-97r i ss. 
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si la majoria dels botons eren negres, hom seguia el parer expressat per l’assessor; si la 

majoria dels botons eren blancs, es feia el contrari.40 

Un cop habilitades les querelles, els últims dies de la fase de l’ofensa es dedicaven a 

la seva publicació que es podia fer en una o diverses jornades en funció de si eren més o 

menys nombroses. En aquest sentit, els visitadors organitzaven una cerimònia solemne 

que comptava amb la presència de testimonis i que se solia celebrar a la Sala dels Reis de 

la Casa de la Diputació, prèviament abillada per a l’ocasió.41 Feta la publicació de totes 

les querelles –les darreres solien publicar-se coincidint amb l’últim dia de la fase de 

l’ofensa, el 15 de desembre–, els agents fiscalitzadors duien a terme les últimes gestions 

abans d’entrar a la següent fase de la Visita, això és, el període de la defensa. 

 

6.3 La instrucció dels processos (II): la fase de la defensa 

 

Finalitzat el període de l’ofensa simbolitzat, com hem vist, amb la publicació de les 

querelles de la Visita, els visitadors adequaven el consistori perquè pogués acollir la fase 

de la defensa. Durant els tres primers mesos, la seu de la Visita havia estat tancada amb 

pany i forrellat per evitar que les persones alienes a la institució poguessin conèixer els 

processos que s’hi estaven instruint. Tanmateix, en iniciar-se el període de la defensa, 

hom retirava tots els tancaments i les mesures de control perquè els acusats en les 

querelles poguessin accedir a l’escrivania de la Visita, bé perquè se’ls comuniqués 

oralment el procés, bé perquè se’ls entregués una còpia escrita per, posteriorment, poder 

preparar la defensa.42  

En el decurs d’aquest període, en bona mesura els visitadors deixaven d’ésser els 

protagonistes: en efecte, ara eren els acusats els que prenien la iniciativa bo i intentant 

demostrar que no havien comès els delictes que se’ls imputaven. Per fer-ho, hom tendia 

a presentar testimonis davant el consistori dels visitadors que avalessin la seva posició.43 

Fet i fet, d’aquesta fase se’n conserva força menys documentació o, si es vol, notícies en 

els Dietaris de la Visita del General en comparació al període de l’ofensa; i encara, en el 

                                                      
40 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., p. 13. 
41 Un bon exemple de la cerimònia a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 15, ff. 79r-83r. 
42 Directori de la Visita (1636)... op. Cit., p. 14. Val a dir que durant les visites de 1647 i 1654, existí una 
certa polèmica a l’entorn del preu que l’escrivà major pretenia cobrar als acusats per comunicar-los les 
querelles. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, ff. 66r-67r i ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 187 i ss, 
respectivament. 
43 Tot i que normalment eren interrogats pels propis visitadors, a vegades podien ésser altres oficials de la 
Visita els que escoltessin les deposicions. A tall d’exemple, durant la Visita iniciada l’agost de 1623 
l’escrivà major conduí algunes d’aquestes sessions, ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 1, f. 64v. 
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Directori de la Visita hom hi dedicà molta menys atenció. A més a més, moltes de les 

entrades del Dietari durant l’època de la defensa estan relacionades amb aspectes 

«externs» a les qüestions processals, com ara l’assistència dels dirigents de la Visita en 

els tornejos del Born o la recepció dins del consistori de diverses personalitats. De totes 

maneres, a nivell d’organització interna sabem que els visitadors duien a terme diferents 

tasques. Així, a la suara esmentada recepció i interrogatoris dels testimonis presentats per 

les defenses dels acusats, caldria sumar-hi tant les gestions relacionades amb les 

suspensions decretades contra els oficials de la Diputació fiscalitzats durant la fase de 

l’ofensa –això es, retirar les suspensions en els casos dels oficials que deixessin d’estar 

acusats–, com la recepció de la documentació provinent de les inspeccions foranes.44 

Una altra de les situacions que s’esdevingué amb més insistència en el decurs la fase 

de la defensa fou la de la pressió exercida per altres institucions del Principat amb 

l’objectiu que algunes de les querelles de la Visita no prosperessin. A tall d’exemple, 

durant la Visita iniciada el mes d’agost de 1635 el Consell de Cent va trametre una 

ambaixada als visitadors demanant-los que retiressin la querella que estaven instruint 

contra Francesc Joan Magarola, aleshores conseller en cap. Així, els dirigents del govern 

barceloní pretenien que els agents fiscalitzadors posposessin el judici contra Magarola –

que havia estat acusat en un total de divuit querelles!– bo i deixant-lo pendent fins a la 

propera Visita. Tanmateix, val a dir que els visitadors no cediren a les pressions.45  

Semblantment, també la Monarquia pressionà els agents fiscalitzadors perquè 

retiressin alguns dels processos, com hem vist anteriorment. En aquest sentit, l’any 1657 

els visitadors hagueren de renunciar a continuar el procés que estaven instruint contra els 

diputats del trienni de 1654-1656, que havien estat acusats d’haver cobrat de manera 

irregular la totalitat del seu salari. És ben sabut que el trienni que teòricament havia de 

començar el dia 1 d’agost de 1653 i finalitzar el darrer dia de juliol de 1656, s’alterà per 

l’allargament del trienni de 1650 fins a finals de març de 1654, prolongació que es degué 

a la voluntat de la Monarquia de no celebrar un nou procés d’insaculació a la Diputació 

del General fins que la reforma de les bosses de candidats hagués finalitzat. Tot plegat 

comportà que els nous consistorials de la Generalitat no comencessin a exercir els seus 

                                                      
44 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 3, f. 58v. Pel que fa a la recepció de documents provinents de la inspecció 
forana, vid. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 6, 1, ff. 88v-89r. 
45 L’acarament entre la Visita del General i el Consell de Cent per les acusacions contra Francesc Joan 
Magarola a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 129v-130r, 142r-144r, 147v-148v i 156v-159v. El conseller 
en cap i antic oïdor reial de la Diputació fou trobat culpable dels càrrecs que se li imputaren en el marc de 
les querelles nº31, 36 i 101. Tot i que els originals de les sentències no s’han conservat, el Dietari de la 
Generalitat del trienni de 1635-1638 les recull sintèticament. DGC, vol. V, pp. 1754-1755. 



El funcionament de la Visita del General... 

198 
 

càrrecs fins el dia 1 d’abril de 1654, çò és, vuit mesos més tard de l’habitual. Emperò, 

aquesta situació sembla ser que no suposà pas un maldecap pels diputats i oïdors de 

comptes del trienni de 1654-1656 a l’hora de d’acordar repartir-se llurs emoluments com 

si, efectivament, haguessin exercit durant els tres anys complets. Per assegurar-se que 

aital maniobra no fos censurada per la Visita del General que havia de començar a 

principis del mes d’agost de 1656, els dirigents de la Diputació varen escriure a Felip IV 

tot demanant-li que certifiqués la seva decisió, petició que els fou concedida «per lo bé 

que·us sou mostrats y la satisfactió que troba sa Magestad de vostre affecte». I encara, el 

monarca hispànic decretà que «manam en y ab la present als visitadors que seran extrets 

en la Visita fahedora, que per rahó de la rettentió de dits salaris de que sa Magestad vos 

fa mercè, no·us pugan querellar en ella».46 De bones a primeres, la Reial Ordre no 

desanimà als agents fiscalitzadors, els quals el dia 2 de març de 1657 escrigueren al 

monarca per fer-li entendre que la seva resolució «se opose a les Generals Constitucions 

y Capítols de Cort, y a la jurisdictió que los reals predecessors de VM en Corts Generals 

foren servits concedir a est Principat i tribunal».47 Tanmateix, pocs dies després el 

monarca envià una carta als visitadors explicant-los que els diputats «cobraron con orden 

expressa mía, a que me movieron justas y particulares condiciones», motiu pel qual 

assegurava que «no se debe proceder en la Visita contra ellos por esta razón», i encara 

afegia que «os encargo y mando que escuséys el tratar deste punto», com de fet acabà 

succeint.48 

Finalment, no voldríem pas concloure aquest epígraf sense fer referència a la tipologia 

documental que, al nostre entendre, defineix millor la fase de la defensa: les al·legacions 

jurídiques que presentaven els acusats en les querelles un cop finalitzat el període i que 

ens mostren en bona mesura en què havia consistit el període de la defensa, això és, en 

intentar rebatre les acusacions fetes pel consistori de la Visita. Val a dir que algunes 

d’aquestes al·legacions foren impreses i, afortunadament, s’han preservat fins als nostres 

dies. És el cas, per exemple, de la que feu imprimir Josep Jalpí i de Julià, Prior de Meià, 

el qual exercí com a advocat fiscal de la Diputació del General durant el sexenni de 1662-

1668, conservada al fons antic de la Biblioteca Universitària de Barcelona.49 

                                                      
46 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 9, ff. 144r-145v. 
47 Ibídem, ff. 141r-142r. Els agents fiscalitzadors acompanyaren la lletra al monarca amb una altra missiva 
dirigida a Pasqual d’Aragó, regent del Consell d’Aragó. Cfr. Ibídem, ff. 144r-145v. Ambdues lletres estan 
datades a Barcelona, a 2 de març de 1657. 
48 La lletra de Felip IV als visitadors, datada a Madrid a 15 de març de 1657 a Ibídem, f. 161-2ª. 
49 L’al·legació es conserva a BUB, Fons Antic, 07 C-239/1/13-13. És important remarcar el fet que, ben 
segurament, la impressió de les al·legacions en dret per defensar-se de les acusacions fetes pels visitadors 
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L’al·legació jurídica del Prior Jalpí presenta una estructura senzilla però al mateix 

temps directa: així, la primera part –pàgines 1 a 3– es dedica a l’exposició dels motius 

pels quals tant el procurador fiscal de la Visita, com els testimonis de l’acusació haurien 

arribat a la conclusió que l’acusat seria culpable dels delictes imputats –en aquest cas en 

concret, el fet de no haver impedit una cerimònia d’insaculació errònia en la qual els 

membres de la Diputació del trienni de 1662-1665 s’havien repartit «alimàries» valorades 

en més de 942 lliures barcelonines–.50 La segona part de l’al·legació –pàgines 4 a 10– se 

centra en contrarrestar tots els arguments plantejats per l’acusació, de forma extensa i en 

base tant a la llei vigent –Dret Públic Català i Ius Commune–, com a les obres de diversos 

jurisconsults, tant catalans com estrangers.51 Finalment, Jalpí conclou l’al·legació 

demanant la seva absolució –pàgina 10–. 

 

6.4 La fase de les sentències 

 

Uns dies abans de finalitzar els tres mesos dedicats a escoltar les defenses dels acusats, 

els visitadors instructors de processos notificaven a la resta de companys de consistori 

que havien d’acudir a Barcelona abans del 15 de març, data que normalment coincidia 

amb l’últim dia de la fase de la defensa.52 Així, en alguns dels dietaris de la Visita del 

General hom pot trobar-hi una descripció prou detallada de la jornada prèvia a l’inici del 

període dedicat a confeccionar, votar i emetre les sentències de les querelles: ben 

probablement els agents fiscalitzadors ordenaven deixar constància escrita de llur 

activitat consistorial perquè posteriorment aquells sentenciats que no havien presentat una 

defensa prou sòlida –o directament no n’haguessin presentat– no poguessin al·legar que 

no havien gaudit de l’oportunitat de defensar-se perquè el consistori de la Visita no es 

trobava reunit.53 

                                                      
no era assumible per la totalitat dels acusats, ja que a més dels costos de la impressió, hom també havia 
d’assumir les despeses derivades de la seva fonamentació jurídica. D’altra banda, aquells que podien 
permetre’s aitals despeses, molt probablement ordenaven que s’estampessin diverses còpies de la seva 
al·legació amb l’objectiu de crear un corrent d’opinió pública favorable als seus interessos. Sobre aquesta 
qüestió vegeu Xevi CAMPRUBÍ, La premsa a Catalunya durant la Guerra de Successió, PUV, València, 
2016. Especialment les pp. 21-22. 
50 La querella de la qual sembla defensar-se l’al·legació de Jalpí probablement fou la nº1 de la Visita duta 
a terme entre 1665 i 1666. Josep de Jalpí i de Julià fou finalment condemnat a pagar una multa de 22 lliures 
i 14 sous. Cfr. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 8, ff. 3v-7v. 
51 Així, a la p. 6 cita, entre altres, un fragment de la Política para Corregidores de Jerónimo Castillo de 
Bobadilla. Jerónimo CASTILLO DE BOBADILLA, Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo 
de paz, y de guerra, vol. II, Lib. V, Jeroni Margarit, Barcelona, 1616. 
52 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 7, 1, f. 74. 
53 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 8, ff. 217r-218r. 
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Un cop innaugurada la fase de les sentències, totes les fonts coincideixen a l’hora de 

remarcar que la presència dels nou visitadors a Barcelona era imprescindible.54 En aquest 

moment, els acusats podien recusar qualsevol dels oficials que consideressin que podien 

tenir interessos en la querella o querelles que s’estiguessin discutint.55 Tal i com 

especificava el Capítol 1 del Redreç de 1599, aquesta era la fase més trascendent de tot 

el període fiscalitzador, ja que hom no admetia recursos contra les sentències.56 En aquest 

sentit, els visitadors, ben conscients de la rellevància del moment, ben sovint reunien 

comitès d’experts jurisconsults per consultar-los els dubtes relacionats amb les 

querelles.57 

La càrrega de treball durant els dies que precedien a la publicació de les sentències 

podia obligar els visitadors a modificar els horaris amb l’objectiu de finalitzar totes les 

sentències a temps. A tall d’exemple, durant el mes de maig de 1624, els visitadors 

decidiren –a instàncies del procurador fiscal– que fins el dia de la cerimònia de la 

publicació de les sentències, els visitadors i la resta dels oficials de la Visita haguessin de 

residir al consistori tots els dies de la setmana, festius inclosos. El motiu que els havia dut 

a prendre aital decisió no era altre que l’elevat nombre de processos que hom havia de 

sentenciar, més de cent trenta: si hom hagués seguit amb l’horari habitual, acabar la feina 

dins dels terminis establerts per la legislació hagués estat tal vegada impossible, 

asseguraven.58  

A mesura que s’apropaven els darrers dies de la Visita, els agents fiscalitzadors 

iniciaven les votacions per determinar quines sentències serien finalment publicades i 

quines no. Així, segons el Directori de la Visita, abans de procedir a la votació els 

visitadors rellegien cadascun dels processos, moment en el qual els acusats podien 

presentar una «al·legació final» amb les observacions que consideressin més oportunes 

per fonamentar llurs interessos.59 Fet això, l’assessor exposava el seu parer sobre la 

sentència, això és, si hom l’havia de publicar o no i, tot seguit, els visitadors la votaven. 

Si es reunien més botons negres que blancs en l’urna disposada per a l’ocasió, el consistori 

                                                      
54 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., pp. 14-15. 
55 Ibídem, p. 15. Un exemple de recusació a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 12, f. 39v. Concretament, l’oficial 
recusat fou Josep Montaner, assessor de la Visita, que no pogué participar en les votacions de les querelles 
32, 34, 79, 86, 88, 136 i 158. El va substituir Joan Sabater, ajudant de l’assessor. 
56 Aquesta situació, com hem vist, canvià a partir de la segona meitat del segle XVII. Vid. Supra, Capítol 
4. 
57 Tal i com succeí, per exemple, amb la querella nº14 de la Visita iniciada l’agost de 1623. ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 1, ff. 70v-72r. Semblantment, vegeu el cas de la querella nº4 de la Visita de 1638-
1639. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 5, ff. 208v-209v i 230r-232r. 
58 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 1, f. 78r. 
59 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit., p. 15. 
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seguia el parer de l’assessor. Si succeïa el contrari –és a dir, si hom trobava més botons 

blancs que de negres–, hom tornava a votar la sentència però aquesta vegada en base al 

parer expressat pel president de la Visita, això és, el visitador eclesiàstic de rang més 

elevat. Si es repetia la situació viscuda amb l’assessor, és a dir, que hom no estava d’acord 

amb la proposta expressada pel president, es tornava a repetir la votació, encara que abans 

el consistori es reunia per reelaborar aquells aspectes de la sentència que impedien un 

acord de la majoria. Si tot i així no s’aconseguia arribar a un acord, el consistori podia 

decidir deixar la querella com a no sentenciada.60 

Un cop votades les sentències, aquelles que la majoria havia aprovat per a que fossin 

publicades eren traslladades a l’assessor, que s’encarregava de formalitzar-les abans de 

la publicació. Introduïdes les modificacions, es tornaven a llegir davant del consistori i 

tot seguit els visitadors escollien una data per dur a terme la primera publicació de les 

sentències, que tenia lloc a la Sala dels Reis de la Casa de la Diputació.61 Durant la 

cerimònia de la publicació, els nou visitadors sortien del consistori acompanyats per la 

resta d’oficials de la institució i es dirigien a la suara esmentada Sala dels Reis –abillada 

per a l’ocasió– mitjançant un ordre escrupulós. Un cop allí, els consistorials s’asseien en 

uns bancs situats darrere el bufet que els separava dels testimonis que assistien a la 

publicació. Un cop hom s’havia situat, l’escrivà major de la Visita del General llegia totes 

i cadascuna de les sentències. Fet això, el mateix escrivà anotava el nom dels testimonis 

que havien presenciat l’acte i, finalment, hom retornava al consistori de la Visita servant 

el mateix ordre de l’anada.62 

Pocs dies després d’haver publicat les sentències, el procurador fiscal n’instava el 

decret d’execució. Començava llavors un camí prou llarg fins a fer efectiva l’execució 

d’allò sentenciat pel consistori dels visitadors; uns visitadors que, molt sovint, delegaven 

aital activitat als diputats i oïdors de comptes de la Generalitat, car passats els nou mesos 

que la legislació els havia atorgat per dur a terme la fiscalització, deixaven de percebre 

llur salari. Com veurem en el decurs de les pàgines següents, la rellevància que hom donà 

a les sentències emeses per la institució fiscalitzadora fou cabdal. En aquest sentit,  entre 

moltes altres qüestions, la Visita del General de Catalunya es caracteritzà tant per l’elevat 

                                                      
60 Ibídem, pp. 15-16. 
61 Ibídem, p. 16. 
62 Ibídem, pp. 16-17. Semblantment, podem trobar la descripció d’aquesta cerimònia en diversos Dietaris 
de la Visita, com per exemple a ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4, ff. 182r-183v. En aquesta ocasió, els 
testimonis foren nombrosos i només s’anotà el nom d’aquells més importants: el canonge Josep Rovira i 
Boldó, el noble Pedro de Raguer, el doctor en dret Pere Montserrat i Rufet i el ciutadà honrat de Barcelona 
Jeroni de Navel. 
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nombre de querelles publicades com per la creació d’un complex sistema d’execucions 

que, a diferència d’altres àmbits de la Monarquia Hispànica, tot sembla indicar que 

funcionà de manera prou solvent. 
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Capítol 7. El quid de la qüestió. Les sentències de la Visita i la seva 

aplicació, 1600-1714 
 

Com ja hem vist en la introducció, els sistemes de fiscalització de la Monarquia 

Hispànica han estat estudiats per diversos especialistes en el decurs de les darreres 

dècades. En aquest sentit, Visites Generals, Juicios de Residencia i Pesquisas han gaudit 

d’estudis ben diversos, tant pel que fa al seu enfocament com pel que fa a la seva ambició. 

Tanmateix, la majoria d’aquests estudis han tendit a focalitzar la seva atenció bé en 

l’anàlisi procedimental dels sistemes fiscalitzadors, bé a constatar la potencialitat de les 

visites com a mecanismes que la institució monàrquica tenia per observar el funcionament 

de la «perifèria», o bé en investigar les acusacions fetes pels visitadors i jutges de 

residència –en aquest darrer extrem moltes vegades amb l’objectiu de cercar possibles 

casos de corrupció–.  

De fet, si hom repassa la producció historiogràfica dedicada a la qüestió dels sistemes 

de fiscalització de la Monarquia Hispànica durant l’època moderna, ràpidament pot 

constatar que no hi ha cap estudi dedicat exclusivament a la qüestió de l’anàlisi de les 

sentències produïdes per aquests organismes. En canvi, abunden els judicis a voltes 

gratuïts sobre la «inutilitat» de les Visites. A tall d’exemple, Pier Luigi Rovito considerà 

en el seu estudi sobre els juristes napolitans del sis-cents que les visites «non erano che 

una modestissima parodia dell’Inquisición»;1 així mateix, Tamar Herzog assegurà que 

encara que la Visita general de l’Audiència de Quito de 1691-1692 havia servit per 

acumular informació sobre l’Audiència, la ciutat, els funcionaris regis i els patricis, «la 

utilidad de la misma no es evidente»;2 encara més, recentment Ismael Jiménez ha 

considerat que «el estudio de los métodos de control usados por la Monarquía hispánica 

[sic] desde los inicios de la colonización hasta el relevo de la dinastía Habsburgo por la 

Borbón, demuestra, bien a las claras, una inutilidad manifiesta».3 A la banda contrària, 

només Ismael Sánchez Bella sembla haver tingut una visió positiva sobre el paper dels 

sistemes de fiscalització de la Monarquia Hispànica als territoris americans,4 mentre que 

                                                      
1 Pier Luigi ROVITO, Respublica dei togati..., op. Cit., p. 77. 
2 Tamar HERZOG, Ritos de control, prácticas de negociación..., op. Cit., pp. 67 i 172 i ss. 
3 Ismael JIMÉNEZ JIMÉNEZ, «Una herramienta inútil. Juicios de Residencia y Visitas en la Audiencia de 
Lima a finales del siglo XVII», Temas Americanistas, 35, 2015, pp. 60-87. Fem referència explícita a les 
pp. 85 i ss. 
4 Ismael SÁNCHEZ BELLA, «Eficacia de la Visita...», art. Cit., p. 406. De fet, Sánchez Bella asseguraria que 
«no cabe duda que, de ordinario, el castigo merecido se llevaba a cabo». 
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Inés Gómez González, recentment ha emfasitzat la necessitat de fugir de valoracions 

apriorístiques.5 Així, per a Gómez González determinar l’eficàcia de les visites seria 

quelcom «molt complex», ja que només podríem arribar a determinar-la a partir de 

l’estudi de casos concrets on, més enllà de l’estudi de la Visita en sí mateixa, es pogués 

comprovar l’estat de les institucions visitades abans i després de la fiscalització.6 

Tanmateix, des del nostre punt de vista les valoracions suara esmentades no 

aconsegueixen donar una explicació vàlida a almenys dues preguntes fonamentals: 

primerament, si les visites eren tan «inútils» per què funcionaren durant tant de temps? I, 

en segon lloc, si la «poca utilitat» de la Visita del General fos certa, com s’explicaria 

l’oposició constant contra la institució que els visitats dugueren a terme durant tot el segle 

XVII?7  

Al nostre entendre, la resposta a ambdues qüestions és ben senzilla: la Visita del 

General de Catalunya en cap cas fou una institució «inútil», si més no a ulls dels seus 

contemporanis.8 Ara bé, com es pot demostrar la tasca ingent duta a terme per la 

institució? La valoració sobre l’abast i la potencialitat dels sistemes de fiscalització ja 

sigui en l’àmbit concret del Principat de Catalunya, ja sigui dins del marc general de la 

Monarquia Hispànica, cal enfocar-la des de l’àmbit de la producció jurídica duta a terme 

per cada tribunal, bo i fugint tant de valoracions «presentistes», com d’apreuaments 

interessats fets pels contemporanis. Consegüentment, considerem que poder determinar 

quantes sentències publicà la Visita i, encara més important, quantes foren executades, 

ens ha de permetre extreure conclusions més vàlides ja que, de fet, els propis coetanis ja 

avisaren que «lo fruyt y utilitat» de la Visita «consiteix en la real y effectual executió de 

las sentèntias per los visitadors fetes, y que sien per ells executadas y manadas executar».9  

                                                      
5 Inés GÓMEZ GONZÁLEZ, «El control de la corrupción en los tribunales castellanos durante el siglo XVII: 
¿Quimera o realidad?», Tiempos Modernos: Revista electrónica de historia moderna, 35, 2017, pp. 312-
336.  
6 Ibídem, pp. 313-314. 
7 Ricard TORRA I PRAT, «En la senda de la derrota. La Visita del General de Catalunya entre la conflictividad 
jurisdiccional y la pérdida de autoridad, 1542-1675», Congreso Internacional Debates sobre la corrupción 
en el mundo ibérico, siglos XVI-XVII, 8-9 de mayo de 2017, Universidad Complutense de Madrid. 
8 A tall d’exemple, l’any 1705 els estaments valoraren la possibilitat de crear un tribunal que reunís les 
competències de la Visita del General, la Visita Reial i el Tribunal de Contrafaccions. Tanmateix, Josep 
Terré i Granollacs interposà un dissentiment -al qual s’adherí Anton de Valencià- adduint que la darrera 
Visita del General havia «produïts favorables effectes», tot recordant que anteriorment, els braços l’havien 
creat amb molta premeditació. Cort General de Barcelona (1705-1706)..., op. Cit., pp. 513-519. La idea de 
crear el tribunal conjunt suara esmentat finalment fou abandonada, ja que els estaments consideraren que 
la idea necessitava desenvolupar-se, cosa que no fou possible degut a la necessitat d’acabar prest les Corts. 
Ibídem, p. 626. 
9 Summari compendiós..., op. Cit., ff. 2r-2v. Aquesta mateixa apreciació fou feta per Lluís de Valencià en 
un discurs jurídic en favor dels visitadors dels triennis compresos entre 1665 i 1683. BUB, B-43/3/17-3. 
Especialment les pp. 6-7 i 22. 
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L’objectiu d’aquest capítol no és altre que l’estudi de les sentències promulgades per 

la Visita del General de Catalunya entre 1600 i 1714. La primera part la dedicarem a 

l’anàlisi quantitatiu de les sentències: quantes se’n publicaren, quantes acabaren en 

absolució i quantes en condemna, quins oficials foren els més perseguits i per què, si 

existiren diferències territorials a l’hora de determinar la seva aplicació i quines foren les 

tipologies més comunes d’acusacions són qüestions que intentarem respondre. 

Segonament, ens fixarem en el procés d’execució de les sentències amb l’objectiu de 

respondre a la següent pregunta: s’executà, allò jutjat? Una tercera part de l’epígraf el 

dedicarem breument a la qüestió de la corrupció política a l’edat moderna. En tant que 

mecanisme de control dels oficials públics de la Generalitat, la Visita ens pot ajudar a 

determinar-ne el grau de corrupció política? Finalment, la darrera part del capítol la 

dedicarem a reflexionar sobre els impresos publicats per la Visita del General, en bona 

mesura la culminació de la seva tasca com a institució fiscalitzadora dels oficials de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

7.1. «Perçò y altrament, attès lo sobredit y lo que·s deu atténdrer, pronunciam, 

sentenciam y declaram»: Les sentències de la Visita del General de Catalunya 1600-

1714 

 

La culminació de la feina duta a terme pels successius consistoris de visitadors del 

General i de tots els oficials que trienni rere trienni els ajudaven a gestionar la institució 

tenia com a màxim exponent la publicació i execució de les sentències: com bé li 

recordaven els agents fiscalitzadors a Felip IV en una missiva datada a 29 de novembre 

de 1659, si les sentències no es feien efectives  

 
«sería mejor serrar [sic] la Visita, pues vendrá ha gastar sin provecho, quedando los 
desórdenes sin remedio, los excessos sin reparo, los delitos sin castigo, la Generalidad 
sobre [e]star tan exausta a pique de acabarse, viudas, pupillos, comunidades y 
conventos sin poder alcansar sus censales y, finalmente, lo padecerá en común todo 
el Principado; y lo ordenado y concedido en el dicho Capítulo primero [del Redreç de 
1599] sería en vano».10 

 

La importància que pels visitadors tenia la publicació i la posterior execució de les 

sentències en algun cas els portà fins i tot a querellar-se contra els propis diputats i oïdors 

de comptes del General. A tall d’exemple, durant la Visita celebrada els anys 1626-1627, 

                                                      
10 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 10, ff. 103v-106r. 
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els agents fiscalitzadors blasmaren l’actitud dels diputats i oïdors de comptes del trienni 

de 1623-1626, tot acusant-los de no haver fet les gestions necessàries per aplicar les 

sentències de la Visita realitzada els anys 1623-1624. Considerant provat que «per 

descuyt» dels rectors de la Diputació del General no s’havia procedit a cobrar les 

quantitats a les que s’havia condemnat els sentenciats per la Visita de 1623-1624, els 

agents fiscalitzadors de 1626-1627 dictaminaren concedir-los el termini d’un any per 

redreçar la situació: en cas contrari, se’ls passaria a considerar responsables de la suma 

de les quantitats imposades als condemnats, un total de 1.591 lliures, 6 sous i 10 diners.11 

Semblantment, fiscalització rere fiscalització, un cop publicades les sentències el 

procurador fiscal de la Visita en presentava la suplicació d’execució davant del consistori 

bo i recordant que «importaria poch proferir sentèntias si aquellas no eran executadas».12 

Normalment, aital suplicació era ràpidament contestada amb el decret d’execució 

pertinent, que bé podia referir-se a un grup de sentències en general, bé a una sentència 

en particular.13  

Consegüentment, hom pot estar d’acord en el fet que pels coetanis la promulgació i 

posterior execució de les sentències era un element de màxima transcendència. En efecte, 

les dades extretes de l’anàlisi de les sentències promulgades per la Visita del General 

entre 1600 i 1714 així ho demostren: tal i com podem observar en la taula nº7.1, entre 

ambdues dates es publicaren un total de 3.368 sentències, 1.417 de les quals acabaren 

amb condemna de l’oficial o oficials acusats, 1.680 amb absolució i 271 es decidiren 

traslladar al consistori dels diputats i oïdors de comptes en considerar-se que no estaven 

prou desenvolupades com per emetre una sentència. Del total de 3.368 sentències, en 

1.807 casos conservem el decret d’execució. L’evolució en el nombre total de sentències 

publicades per la Visita del General trienni rere trienni ens permet explicar en bona 

mesura la història de la institució. Fent un cop d’ull a la gràfica nº7.114 s’evidencien, com 

a mínim, cinc grans períodes: 1600-1640, 1640-1652, 1652-1660, 1660-1701 i 1701-

1714.  

                                                      
11 Sentència de la querella nº96 de la Visita celebrada els anys 1626-1627. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 2, 
ff. 80v-81v. 
12 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 26, f. 4217r. 
13 És el cas, per exemple, del decret d’execució de la sentència contra Jaume Puig i Francesc Ramoneda, 
taulers de Terrassa, fet durant la Visita de 1602-1603. En aquest ocasió, el decret d’execució s’acompanyà 
d’una missiva dirigida a l’encarregat d’executar la sentència en la que se li manava emprendre les accions 
necessàries per fer-la efectiva, sota pena de 500 ducats d’or en cas contrari. A més a més, se li recordava 
que podia valdre’s de l’ajuda de «tots y sengles officials ecclesiàstics, reals y de baró y altres [...] que 
menester sie per la deguda exequció y effectuació de la present nostra comissió». ACA, Generalitat, Sèrie 
VG, 26, f. 4223. 
14 Vid. Annex 2. 
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En primer lloc, entre 1600 i 1640 hom pot copsar un període d’elevada producció de 

sentències (124 per fiscalització), sobretot a partir de 1610 situació que, de fet, coincideix 

amb el període d’assentament i auge de la institució analitzat al Capítol 2. Aquesta 

valoració podria posar-se en qüestió a partir sobretot de les dades referents a les 

fiscalitzacions de 1608-1609, 1617-1618 i 1635-1636. Tanmateix, d’una banda el nombre 

reduït de querelles pel que fa a la Visita de 1608-1609 es deu a la impossibilitat de 

consultar alguns dels volums de sentències degut al seu estat pèssim de conservació, 

mentre que pel que fa a les visites de 1617-1618 i 1635-1636 bé no s’han conservat, bé 

no hem aconseguit localitzar-ne els plecs de sentències i, per aquest motiu, no surten 

representades al gràfic. 

Segonament, les fiscalitzacions compreses entre 1640 i 1652 pateixen una davallada 

més que notable pel que fa a nombre de sentències publicades. En efecte, si durant els 

primers quaranta anys de la centúria la mitjana de sentències publicades a cada 

fiscalització havia estat de prop de 124 querelles, entre 1640 i 1652 es passa a una mitjana 

de poc més de 90 sentències per Visita. Aquest descens té una explicació ben senzilla: el 

període suara esmentat coincideix amb la Guerra dels Segadors que, com hem vist, suposà 

una primera retallada de les competències de la Visita del General, tant pel que fa a llurs 

ingressos com a la forma de realitzar la inspecció del territori. 

Un tercer període és el que s’inicia immediatament després del retorn del Principat a 

l’obediència de Felip IV l’any 1652 i que finalitza l’any 1660 amb l’entrada en vigor de 

la primera de les reformes introduïdes a la Visita del General, això és, l’acceptació de 

recursos davant la Reial Audiència de Catalunya d’aquelles sentències considerades 

«notòriament injustes». Durant aquest anys hom pot copsar un augment important de les 

sentències promulgades pels successius consistoris de visitadors, amb una mitjana de més 

de 175 sentències publicades per cadascuna de les Visites. Com veurem més endavant, 

l’explicació d’aquest fenomen sembla residir en el notable augment de les sentències 

relacionades amb els taulers del General. De fet, durant les fiscalitzacions del període 

suara esmentat la mitjana de querelles que afectaren els taulers del General fou de 104 

per cada fiscalització, mentre que la mitjana durant els primers quaranta anys del segle, 

això és 1600-1640, fou de gairebé 40 sentències per cadascuna de les Visites (39,83, 

concretament).  

El quart període s’inicia l’any 1662 i s’acabarà coincidint amb el canvi de segle i 

l’actualització de la legislació de la Visita a les Corts Catalanes de 1701-1702. En aquest 

hom pot constatar una progressiva davallada i, finalment, estancament en el nombre de 
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sentències publicades, deguts bàsicament al progressiu deteriorament de la institució fruit 

de les reformes introduïdes en matèria de recursos contra les sentències, elecció dels 

oficials de la institució i limitació de la despesa. En aquest sentit, si durant el període 

comprès entre 1600 i 1640 la mitjana de sentències promulgades pels successius 

consistoris fou, com hem vist, de 124 querelles, entre 1662 i 1702 la mitjana serà de 

menys de 55 sentències per fiscalització (concretament, 54,64).  

Finalment, el cinquè i darrer període comprèn les fiscalitzacions ocorregudes després 

de les Corts de 1701-1702 i la supressió del Dret Públic Català l’any 1714. Ací caldria 

destacar que tot i que es produí un repunt en la producció de sentències, sobretot pel que 

fa a les visites de 1704-1705 i 1707-1708, cal tenir en compte que el context bèl·lic en 

bona mesura afectà el desenvolupament normal de la Visita del General. Tot i així durant 

aquests anys es publicaren una mitjana de 75,3 sentències per fiscalització, xifra que tot 

i estar allunyada de les 93,5 de mitjana per tota la sèrie històrica o les 123,9 del període 

1600-1640, representa un increment considerable en comparació al període 

immediatament precedent, això és, el comprès entre 1662 i 1702.  
 

7.1.1 El pes del territori. Semblances i dissemblances entre sentències contra oficials 

forans i oficials barcelonins 

 

No hi ha cap mena de dubte que un dels elements més importants a l’hora d’estudiar 

les dades obtingudes a partir del buidatge de les sentències de la Visita del General és el 

de determinar fins a quin punt l’origen territorial dels oficials tingué influència en el 

veredicte, o dit d’una altra manera: l’estudi de la correlació entre aquelles sentències que 

afectaren als oficials «centrals» de la institució i els forans.15 En aquest sentit, entre 1600 

                                                      
15 Per oficials centrals de la institució entenem aquí aquells que han aparegut en el marc de les sentències 
estudiades i que treballaven a la col·lecta de Barcelona: diputats i oïdors de comptes, escrivà major, ajudants 
de l’escrivà major, assessors, advocat fiscal, procurador fiscal, regent els comptes, ajudant del regent els 
comptes, escrivà del regent els comptes, racional, escrivà del racional, exactor, albaraner, defenedor, 
escrivà del defenedor, síndic, bastaix, receptors de les col·lectes foranes de Barcelona, receptors de la taula 
de Barcelona, credencers de la taula de Barcelona, guardes del General a Barcelona, llibreter del General, 
comprovador de les quinzenades, credencer dels salaris de la Reial Audiència, receptor dels salaris de la 
Reial Audiència, fuster del General, ploms del General, verguer del General, drassaner del General i 
candeler de cera. D’altra banda, per oficials forans hem entès tots aquells oficials semblantment han 
aparegut en el marc de les sentències estudiades i que exercien llurs oficis fora de la col·lecta de Barcelona: 
taulers, guardes del General, diputats locals, assessors de les diputacions locals, notaris de les diputacions 
locals, advocats fiscals de les diputacions locals, procuradors fiscals de les diputacions locals, arrendataris 
dels drets de les col·lectes foranes i sobrecollidors. En el cas dels sobrecollidors, hem optat per incloure’ls 
dins dels oficials forans en base a la seva feina que, com és sabut, consistia en acudir quatre cops l’any a 
cadascuna de les col·lectes sota la seva responsabilitat amb l’objectiu de recollir els diners recaptats a les 
taules i transportar-los a Barcelona. Cfr. Capítols resultants de las sentèncias, op. cit., ff. 62r-67r. 
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i 1714 d’un total de 3.368 sentències publicades, un 53% (1.770) afectaren a oficials 

forans, mentre que un 47% (1.598) afectaren a oficials de la col·lecta de Barcelona, tal i 

com es desprèn de les dades presents al gràfic 7.2: 

 
GRÀFIC 7.2. CORRELACIÓ ENTRE SENTÈNCIES APLICADES A OFICIALS FORANS I BARCELONINS (1600-1714) 
 

 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre de 
sentències de la Visita del General. 

 

Aquestes dades contrasten significativament amb les del període comprès entre 1600 

i 1652 on d’un total de 1.850 sentències, un 49,91% (924) afectaren a oficials barcelonins, 

mentre que el 50,02% restant (926) afectaren a oficials forans. Aital diferència de 

percentatges entre el període 1600-1652 i la sèrie històrica completa es deu bàsicament 

al progressiu augment del pes de les sentències dedicades als taulers del General durant 

la segona meitat del segle XVII i principis del segle XVIII. En efecte, si entre 1600 i 1652 

les sentències contra taulers del General representaren un 36,16% del total de sentències 

publicades (669 de 1.850), entre 1652 i 1714 augmentaren fins a un 51,91 del total (788 

de 1.518). Consegüentment, entre 1652 i 1714 la correlació entre sentències publicades 

contra oficials forans i oficials barcelonins fou del 55,59% (844 de 1.518) i 44,40% (674 

de 1.518), respectivament. 

Un segon element interessant és el de la correlació entre aquelles sentències que 

acabaren en condemna, aquelles que ho feren en absolució i aquelles que ho feren amb el 

trasllat del procés al consistori dels diputats i oïdors de comptes, bé perquè la cosa jutjada 

no era competència dels visitadors, bé perquè durant els nou mesos de la Visita no 
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s’havien pogut investigar degudament les acusacions. La taula 7.1 mostra la correlació 

suara esmentada pels períodes 1600-1640, 1640-1652, 1652-1659, 1659-1702 i 1702-

1714. 

 
TAULA 7.1. SENTÈNCIES DE LA VISITA DEL GENERAL (1600-1714) 
 

Període  Absolutòries Condemnatòries Trasllat Total 

1600-1640 833 (55,94%) 594 (39,89%) 62 (4,16%) 1.489 (100%) 
1640-1652 199 (55,12%) 105 (29,08%) 57 (15,78%) 361 (100%) 
1652-1659 185 (35,10%) 264 (50,09%) 78 (14,80%) 527 (100%) 
1659-1702 406 (53,07%) 323 (42,22%) 36 (4,70%) 765 (100%) 
1702-1714 57 (25,22%) 131 (57,96%) 38 (16,81%) 226 (100%) 
1600-1714 1.680 (49,88%) 1.417 (42,07%) 271 (8,04%) 3.368 (100%) 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General.16 

 

De les dades recollides a la taula anterior se’n desprèn que entre 1600 i 1714 una 

majoria de les sentències acabà en l’absolució dels acusats, essent això especialment cert 

pel que fa a aquelles fiscalitzacions compreses entre 1600 i 1652 i 1659 i 1702. En canvi, 

hom pot copsar que tant pel que fa al període comprès entre 1652 i 1659, com pel període 

comprès entre 1702 i 1714 la majoria de les sentències foren condemnatòries. Així com 

el fet de l’augment de les sentències en un període determinat pot explicar-se fàcilment a 

partir de l’augment de les sentències contra un determinat col·lectiu –per exemple, 

l’augment de querelles contra els taulers entre els anys 1652 i 1659–, en el cas de 

l’augment del percentatge de condemnes no sembla existir una explicació diàfana: aital 

increment molt probablement fou degut a qüestions més de tipus conjuntural –potser 

agents fiscalitzadors més estrictes? oficials més negligents?– que no pas estructural. 

Tanmateix, en bona mesura aquestes xifres canvien si ens fixem en la procedència dels 

oficials sentenciats. En la taula nº7.2 es recullen les sentències que afectaren els oficials 

de la col·lecta de Barcelona: 

 

 

 

                                                      
16 Els registres són els següents: ACA, Generalitat, Sèrie VG: 21 (1600-01); 26 (1602-03); 33 (1605-06); 
37, 38, 212 (1608-09); 214 (1611-12); 58 (1614-15); 70 (1620-21); 79 (1623-24). ACA, Generalitat, Sère 
G, 8: 2 (1626-27); 1 (1629-30&1632-33); 5 (1638-39&1641-42); 4 (1644-45&1647-48&1650-51); 3 
(1654-55); 6 (1656-57); 7 (1659-60&1662-63); 8 (1665-66); 9 (1668-69&1671-72); 10 (1674-75&1677-
78&1680-81); 11 (1683-84); 12 (1686-87); 13 (1689-90&1692-93); 14 (1695-96&1698-99); 15 (1701-02); 
16 (1704-05); 17 (1707-08); 18 (1710-11).      
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TAULA 7.2. SENTÈNCIES DE LA VISITA DEL GENERAL, OFICIALS DE BARCELONA (1600-1714) 
 

Període  Absolutòries Condemnatòries Trasllat Total 

1600-1640 529 (68,43%) 213 (27,55%) 31 (4,01%) 773 (100%) 
1640-1652 101 (66,88%) 24 (15,89%) 26 (17,21%) 151 (100%) 
1652-1659 108 (53,20%) 83 (40,88%) 12 (5,91%) 203 (100%) 
1659-1702 257 (60,32%) 156 (36,61%) 13 (3,05%) 426 (100%) 
1702-1714 26 (57,77%) 15 (33,33%) 4 (8,88%) 45 (100%) 
1600-1714 1.021 (63,89%) 491 (30,72%) 86 (5,38%) 1.598 (100%) 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

En el cas d’aquelles querelles que implicaren oficials barcelonins, entre 1600 i 1714 

el 63,89% (1.021) del total les sentències (1.598) acabaren en l’absolució dels acusats, el 

30,72% (491) en condemna i el 5,38% (86) restant amb el seu trasllat al consistori dels 

diputats.  

 
TAULA 7.3. SENTÈNCIES DE LA VISITA DEL GENERAL, OFICIALS FORANS (1600-1714) 
 

Període  Absolutòries Condemnatòries Trasllat Total 

1600-1640 304 (42,45%) 381 (53,21%) 31 (4,32%) 716 (100%) 
1640-1652 98 (46,66%) 81 (38,57%) 31 (14,76%) 210 (100%) 
1652-1659 77 (34,37%) 181 (55,86%) 66 (20,37%) 324 (100%) 
1659-1702 149 (43,95%) 167 (49,26%) 23 (6,78%) 339 (100%) 
1702-1714 31 (17,12%) 116 (64,08%) 34 (18,78%) 181 (100%) 
1600-1714 659 (37,23%) 926 (52,31%) 185 (10,45%) 1.770 (100%) 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Contràriament, en el cas de les querelles que afectaren a oficials forans observem com 

les absolucions baixen fins al 37,23% (659), mentre que les condemnes pugen fins a un 

notable 52,31% (926) i les traslladades al consistori dels diputats s’eleven fins al 10,45% 

(185) del total, això és, 1.770 sentències. Les dades suara esmentades evidencien una 

qüestió fonamental: mentre que la correlació entre sentències publicades contra oficials 

forans i oficials barcelonins no demostra unes diferències substancials i pot explicar-se 

pel major nombre d’oficials repartits pel territori, la dissimilitud en el percentatge de 

condemnes entre les sentències promulgades contra oficials barcelonins (30,72%) i contra 

oficials forans (52,31%) si que demostra l’existència d’una tendència clara: durant els 

anys que la Visita del General estigué en funcionament, les sentències contra els oficials 
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forans de la Generalitat acabaren majoritàriament en condemna, tot el contrari que les 

sentències promulgades contra els oficials de la col·lecta de Barcelona.  

Des del nostre punt de vista, quatre grans hipòtesis poden explicar aquesta dissimilitud: 

primerament, el fet que gran part dels oficials forans no gaudien ni del suport jurídic amb 

el qual comptaven els oficials de Barcelona ni de l’accés a la legislació tocant als seus 

càrrecs. Aquest fou el cas, per exemple dels taulers i els guardes del General.17 En segon 

lloc, el fet que les disfuncions administratives comeses pels oficials forans moltes vegades 

estaven més delimitades en els reculls legals de la Diputació i, consegüentment, eren més 

fàcilment fiscalitzables (i condemnables). En són un clar exemple les sentències contra 

els taulers durant els darrers anys del segle XVII i principis del XVIII, que detallen, 

precisament, aquestes disfuncions.18 Tercerament, el fet que els oficials forans tinguessin 

uns recursos més modestos que els oficials barcelonins molt probablement implicà l’accés 

a operadors jurídics de menys qualitat –o directament la renúncia a presentar llur defensa– 

i, com a conseqüència, defenses menys elaborades que no aconseguiren sortejar les 

acusacions presentades pels visitadors.19 Finalment, en quart i darrer terme caldria 

preguntar-se fins a quin punt arribà a influir en els veredictes de la Visita el fet que la 

majoria d’oficis barcelonins fossin regentats per membres provinents, majoritàriament, 

de la classe dirigent catalana. 

 

                                                      
17 En el cas dels taulers aquesta situació s’intentà revertir a partir de la publicació l’any 1657 del Summari 
dels càrrechs. Cfr. Ricard TORRA I PRAT, «Els taulers del General...», art. Cit. 
18 Sense anar més lluny, la Visita de 1707-1708 acusà a Joan Virgili, tauler de Torredembarra, de no haver 
portat el llibre del manifest, de no haver continuat totes les jornades als llibres de la taula, haver permès 
que tercers anotessin als llibres i no haver foliat alguns llibres, de no haver portat el llibre dels fraus, de no 
haver entregat els llibres d’algunes terces, de no haver fet jurar a un despatxant, d’haver anotat alguns 
despatxos als llibres que no s’haurien d’haver anotat, de no haver anotat que efectivament hauria «vist 
eixir» les mercaderies anotades com a «eixida», de no haver «especificat la qualitat» de les mercaderies 
«despatxades», d’haver «despatxat per eixida» llana, tot i que no estaria autoritzat a fer-ho, d’haver 
defraudat al patró Josep Huguet 3 sous i 10 diners, d’haver defraudat 37 lliures, 6 sous i 6 diners al General 
de no haver fet firmar els llibres de la taula al sobrecollidor i de no haver fet firmar unes quaranta partides 
«despatxades» a la seva taula als mercaders que les «despatxaren». ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 17, ff. 
26r-29v. 
19 A tall d’exemple, segons el Directori de la Visita de 1698, els oficials barcelonins més ben pagats eren 
els diputats i oïdors de comptes del General. En aquest sentit, els diputats tenien un salari anual de 1.539 
lliures, 17 sous i 4 diners i els oïdors de comptes cobraven 1.320 lliures, 17 sous i 4 diners. Els oficials de 
la taula de Barcelona rebien un salari bàsic molt més modest: el receptor rebia 267 lliures, 11 sous i 6 diners, 
el credencer 244 lliures i 11 sous i l’albaraner 177 lliures i 6 sous. Directori de la Visita (1698)..., op. cit., 
pp. 229 i 237. Tanmateix, el salari dels taulers de les taules foranes es deduïa a partir dels drets recaptats 
en la seva taula: concretament, rebien dos sous per cada lliura recaptada, això és, un 10% del total de cada 
operació. Segons el Capítol 88 del Redreç de 1599, els taulers de Perpinyà, Girona, Tarragona, Tortosa, 
Lleida, Tremp i Pallars, Seu d’Urgell, Puigcerdà i Caldes tenien salaris estipulats més enllà dels dos sous 
per lliura recaptada. Capítols per lo Redrés del General, op. cit., pp. 128-129. 



Les sentències de la Visita del General... 

 213 

7.1.2 Les sentències i els oficials. La preponderància dels diputats i els taulers 

 

L’estudi de les sentències promulgades per la Visita del General de Catalunya també 

permet constatar diferències quantitatives notables pel que fa als oficials de la Diputació 

del General: en aquest sentit, hom pot constatar que diputats i oïdors de comptes d’una 

banda, i taulers del General de l’altra foren els oficials que capitalitzaren la majoria de les 

sentències promulgades pels visitadors. En efecte, entre diputats i oïdors de comptes i 

taulers protagonitzaren 2.436 sentències, això és, el 72,32% del total de les sentències 

publicades entre 1600 i 1714. Tanmateix, si hom para atenció tant a l’evolució de les 

sentències publicades contra aquests oficials com al percentatge de condemnes, les 

diferències són fàcilment constatables. Així, el nombre de sentències promulgades contra 

els diputats i oïdors de comptes del General –gràfic 7.3– sembla mantenir-se més o menys 

estable fins la dècada de 1680 –exceptuant el període de la Guerra dels Segadors i alguns 

pics com en el cas de les Visites de 1623, 1632 i 1654– per, a partir d’aquest moment, 

patir una important davallada. L’explicació d’aquesta tendència a la baixa cap a finals de 

segle, ben probablement rau en les conseqüències que la introducció de les reformes 

impulsades per la Monarquia durant els quinze anys que van de 1660 a 1675 tingueren en 

la Visita del General i que, com hem pogut veure al capítol 4, varen suposar un retrocés 

de les prerrogatives de la institució fiscalitzadora en matèria de control de les sentències, 

l’elecció dels seus càrrecs de confiança i, finalment, la seva llibertat econòmica. 

 
GRÀFIC 7.3. SENTÈNCIES CONTRA DIPUTATS I OÏDORS DE COMPTES (1600-1714) 
 

 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 
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Pel que fa a les sentències promulgades contra taulers del General -gràfic 7.4- la seva 

evolució durant els segles XVII i XVIII és, com hem dit, distinta: d’una banda, entre 1600 

i 1652 mantenen una tendència estable, situada al voltant de les 50 sentències, seguida 

d’un pic considerable durant les dues fiscalitzacions que precedeixen la publicació del 

Summari dels càrrechs; d’altra banda, desapareixen gairebé per complet durant la dècada 

de 1668-1678 per recuperar-se tímidament entre 1680 i 1700 i tornar a augmentar 

coincidint amb el canvi de centúria. 

 
GRÀFIC 7.4. SENTÈNCIES CONTRA TAULERS DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Determinar el perquè del dràstic descens de sentències publicades contra taulers durant 

el decenni que va de 1668 a 1778 es fa difícil, ja que ni el registre de sentències de la 

Visita ni els dietaris de la institució fan referència explícita a aquesta situació. Això no 

obstant, som del parer que l’explicació d’aquest fenomen molt probablement resideix en 

la manca de numerari que els visitadors denunciaren manta vegades durant aquests anys.20 

Quant al període comprès entre 1680 i 1700 és evident que si bé existeix una certa 

recuperació de les sentències, aquestes no semblen arribar a les xifres de la primera meitat 

                                                      
20 N’és un exemple la missiva enviada pels visitadors al virrei duc d’Osuna a 9 d’abril de 1669 denunciant 
la impossibilitat de dur a terme la seva feina degut a les limitacions econòmiques imposades de resultes del 
Reial Decret de limitació de les despeses de la Visita de 14 de juliol de 1668. ACA, Generalitat, Sèrie G, 
6, 13, ff. 145r-146v. 
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del segle. Més enllà del fet que la tendència de la Visita a l’hora de promulgar sentències 

durant la segona meitat del segle XVII fou clarament a la baixa, dues raons expliquen el 

perquè de la migradesa en el nombre de sentències: en primer lloc, el fet que entre 1680 

i 1690 les querelles i sentències produïdes contra taulers tendiren a agrupar-se. Si durant 

les primeres sis dècades de la centúria de foc i de plom a cada taula li solia correspondre 

una querella i una sentència, a partir de la dècada de 1680 es feu més corrent la pràctica 

d’agrupar diversos taulers en una mateixa querella i sentència: tot plegat és fàcilment 

constatable fent un cop d’ull als volums de les sentències de les visites de 1680, 1683, 

1686, 1689.21 El segon element que en bona mesura contribuí en el descens de les 

sentències contra taulers durant la segona meitat del segle XVII fou el fet que aquests 

darrers al·legaven com a pràctiques consuetudinàries diverses irregularitats comeses en 

l’exercici de l’ofici. Aquesta situació arribà a ésser tant generalitzada que les Corts de 

1701-1702 no tingueren altre remei que promulgar una Constitució, la 26/1702, que 

dictaminà que «qualsevols usos y costums contra los Usatges, Constitucions, Capítols y 

Actes de Cort, sien nullos y irritos, y en particular [els introduïts] des del any 1599 fins 

vuy, anullant e irritant aquells».22   

 De manera paral·lela, també caldria preguntar-se el perquè de l’augment de les 

sentències contra els taulers del General en el marc de les fiscalitzacions de la dècada de 

1650, especialment en el cas de les de 1654-1655 i 1656-1657. D’una banda, podria 

argumentar-se que el fet que la Visita dels anys 1654-1655 s’ocupés de fiscalitzar un 

període de temps més llarg de l’habitual –el trienni de 1650 durà quatre anys, de 1650 a 

1654– hauria pogut contribuir a augmentar el nombre total de querelles. Tanmateix això 

no sembla haver-se traduït en un augment espectacular de les sentències contra altres 

oficials del General. A tall d’exemple, la mitjana de les sentències dirigides contra 

diputats i oïdors de comptes del General durant el mateix període fou de 45 sentències, 

mentre que la mitjana durant els primers quaranta anys del segle XVII fou de gairebé 38 

sentències per cada fiscalització (37,91, concretament). Contràriament, pensem que bona 

part de l’augment de les sentències dirigides contra taulers del General no fou un fenomen 

conjuntural, sinó més aviat estructural i que tingué com a resultat la publicació l’any 1657 

                                                      
21 A tall d’exemple, la sentència de la querella nº54 de la Visita de 1686-1687 implicà a Joan March i Joan 
Anseguet, taulers de Manresa, Josep Martí, tauler de Calaf, Josep Vallosera, tauler de Castellterçol, Jaume 
Sastre, tauler de Sant Llorenç de Morunys, Diego Sobrequés, tauler de Torà, Francesc Planes, tauler de 
Sant Feliu Sasserra, Jaume Datzira, tauler de Moià i Jaume Vilasseca, tauler de Sallent. ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 8, 12, ff. 32v-33r i 41v-44v.  
22 Constitucions, Capítols y Actes..., op. Cit., p. 24  
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del Summari dels càrrechs. En efecte, si fem un breu cop d’ull al nombre de sentències 

contra taulers del General –taula 7.4– i les comparem amb el total de sentències 

publicades durant el període comprès entre 1600 i 1657, resulta evident que a partir de la 

dècada de 1640 existí la tendència que les querelles protagonitzades per taulers fossin 

cada vegada un percentatge més important del total, especialment durant el període 

comprès entre 1644 i 1657. 

 
TAULA 7.4. SENTÈNCIES CONTRA TAULERS EN RELACIÓ AL TOTAL (1600-1657) 
 

VISTA NOMBRE TOTAL 
DE SENTÈNCIES 

NOMBRE DE SENTÈNCIES 
CONTRA TAULERS 

PERCENTATGE DE SENTÈNCIES 
CONTRA TAULERS RESPECTE EL 
TOTAL 

1600-1601 126 16 12,69% 
1602-1603 67 10 14,92% 
1605-1606 130 50 38,46% 
1608-1609 46 4 8,69% 
1611-1612 155 47 30,32% 
1614-1615 156 59 37,82% 
1620-1621 142 66 46,47% 
1623-1624 129 32 24,80% 
1626-1627 144 49 34,02% 
1629-1630 122 46 37,70% 
1632-1633 162 43 26,54% 
1638-1639 108 56 51,85% 
1641-1642 111 44 39,63% 
1644-1645 103 55 53,39% 
1647-1648 68 42 61,76% 
1650-1651 80 50 62,50% 
1654-1655 225 121 53,77% 
1656-1657 172 117 68,02% 
TOTAL 2.246 907 40,38% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 
 

Les diferències entre diputats i oïdors de comptes d’una banda, i taulers d’altra banda, 

són encara més significatives quan ens fixem en la correlació entre aquelles sentències 

que acabaren amb condemna, aquelles que acabaren amb absolució i aquelles que 

acabaren amb el seu trasllat al consistori dels diputats. En aquest sentit, podem observar 

que en el cas dels diputats i oïdors de comptes –gràfic 7.5– en un 66% (643) de les 

ocasions les sentències acabaren amb l’absolució dels acusats, en un 28% (274) acabaren 

amb condemna i en un 6% (62) dels casos acabarem amb el seu trasllat al consistori dels 

diputats. 
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GRÀFIC 7.5. SENTÈNCIES CONTRA DIPUTATS I OÏDORS DE COMPTES (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

En canvi, en el cas dels taulers –gràfic 7.6– la majoria de querelles, concretament un 

53% (782), acabaren en condemna, un 36% (520) en absolució i un 11% (156) foren 

traslladades al consistori dels diputats i oïdors de comptes del General. Des del nostre 

punt de vista, l’explicació d’aquestes diferències és semblant a l’observada en el cas de 

les dissimilituds constatades entre oficials forans i oficials barcelonins, això és, una 

mescla de factors: per exemple, el fet que d’entrada, els taulers no gaudissin d’assistència 

jurídica en el desenvolupament de les seves funcions, o que fins l’any 1657 no poguessin 

accedir a la legislació aplicable al seu ofici mitjançant una obra que en sistematitzés les 

principals obligacions. Semblantment, el fet de comptar amb uns recursos més reduïts 

que els dels seus homòlegs barcelonins ben segurament els limitava l’accés als millors 

operadors jurídics. 
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GRÀFIC 7.6. SENTÈNCIES CONTRA TAULERS DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Si dirigim la nostra atenció vers les sentències que afectaren a la resta d’oficials de la 

Generalitat de Catalunya, la primera qüestió que podem constatar és que, a diferència del 

cas dels diputats i oïdors de comptes i dels taulers, el nombre de sentències és molt menor, 

concretament, 932 sentències d’un total de 3.368, el que suposa el 27,67% del total. En 

aquest sentit, el gràfic 7.7 demostra les diferències entre diputats i oïdors de comptes i 

taulers i la resta d’oficials. En ell s’hi recullen les dades d’un total de 30 categories 

referents a 30 oficials de la Diputació del General. La categoria número trenta-u, 

anomenada «altres», és un calaix de sastre on hem ajuntat totes aquelles sentències 

referents a oficials que només s’esmenten entre una i tres vegades entre 1600 i 1714. 

Després de valorar-ho detingudament, vàrem decidir procedir d’aquesta manera per fer 

més manejable la informació introduïda a les gràfiques.23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
23 A la categoria «altres» hem inclòs els següents oficials: síndic, bastaix, regint el manifest, drassaner, 
llibreter, comprovador de les quinzenades, credencer dels salaris de la Reial Audiència, receptor dels salaris 
de la Reial Audiència, fuster, ploms, verguer, ofici no especificat i insaculats erròniament. 
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GRÀFIC 7.7. SENTÈNCIES CONTRA OFICIALS DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Així mateix, cal afegir que entre aquests oficials uns destaquen molt per sobre dels 

altres, essent els que protagonitzaren més sentències els diputats locals i les guardes 

foranes, qüestió gens menyspreable, sobretot si tenim en compte que durant la segona 

meitat del segle XVII gairebé no trobem sentències contra ambdós oficials, tal i com 

mostren dels gràfics 7.8 i 7.9. L’explicació d’aquest descens durant la segona meitat de 

la centúria de foc i de plom en el cas dels diputats locals rau en la supressió de les visites 

foranes a partir de l’esclat de la Guerra dels Segadors. Com ja hem vist, de resultes de les 

modificacions introduïdes per la Junta General de Braços l’any 1641, els processos contra 

els oficials forans del General passaren a estar dirigits, precisament, pels diputats locals 

dispersos arreu del territori. Des del nostre punt de vista, aquest fet ben segurament 

contribuí al descens de les querelles contra els dirigents de les diputacions locals, ja que, 

tal i com havia passat en el cas dels diputats i oïdors de comptes en el marc de la Visita 

acordada a les Corts Catalanes de 1542, encarregar la fiscalització d’aquests oficials als 

seus successors per força n’havia de reduir la potencialitat. 
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GRÀFIC 7.8. SENTÈNCIES CONTRA DIPUTATS LOCALS (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Pel que fa a les guardes foranes del General, la disminució de les sentències a partir de 

1640 molt probablement es degué a una mescla de factors: d’una banda i com en el cas 

dels diputats locals, la supressió de les visites foranes; d’altra banda, ben segurament que 

la progressiva militarització del territori tingué un impacte negatiu sobre aquest cos 

d’oficials que, tal i com ja va apuntar Miquel Pérez Latre, exercia com a cos policial de 

la Diputació del General.24 

 
GRÀFIC 7.9. SENTÈNCIES CONTRA GUARDES FORANES (1600-1714) 
 

 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

                                                      
24 Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. cit., pp. 192 i ss. 
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De manera paral·lela, si ens fixem en la correlació entre aquelles sentències que 

acabaren en condemna, aquelles que acabaren en absolució i les que foren traslladades al 

consistori dels diputats i oïdors de comptes, tant en el cas dels diputats locals com en el 

cas dels guardes forans del General es pot constatar una clara preponderància d’aquelles 

sentències que acabaren en condemna –49% en el cas dels diputats locals, 52% en el cas 

dels guardes forans del General–. 

Un altre cas interessant és el de les sentències dirigides contra els sobrecollidors del 

General –gràfic 7.10–. La feina del sobrecollidor de Llevant i del sobrecollidor de Ponent 

consistia en acudir un cop cada tres mesos o terça a les col·lectes de la seva demarcació, 

on havien de recollir els llibres de comptes de les taules i els diners recaptats pels taulers 

amb l’objectiu de portar-los a Barcelona. Per fer-ho disposaven d’un termini de dos 

mesos, passats els quals havien d’entregar els diners als diputats i els llibres de comptes 

al racional, amb el qual, conjuntament, els repassaven.25 Les sentències contra els 

sobrecollidors es concentraren bàsicament en el període comprès entre 1600 i 1666, amb 

l’excepció de la Visita de 1686-1687. El perquè de la gairebé inexistència de sentències 

contra aquests oficials a partir de 1666 s’explica ben segurament pel canvi de tendència 

a l’hora d’obtenir ingressos per part de la Diputació. En efecte, tot sembla indicar que de 

manera progressiva, durant la segona meitat del segle XVII els diputats confiaren cada 

vegada més en la figura dels arrendataris dels drets del General, relegant els 

sobrecollidors a un paper merament simbòlic.26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
25 Capítols resultants de las sentèntias..., op. Cit., f. 63v. 
26 Així es desprèn de la sentència de la querella nº48 de la Visita de 1710-1711, contra Joan Morera, 
sombrerer, arrendatari dels drets del General i Bolla de Barcelona i la seva col·lecta, per no haver complert 
dos dels punts del pacte d’arrendament subscrit amb els diputats del trienni de 1707-1710. D’una banda, a 
Morera se l’acusà de no haver entregat els llibres de les taules dins el termini de quatre mesos estipulats en 
el pacte d’arrendament i, d’altra banda, de no haver entregat al receptor dels fraus de cadascuna de les 
col·lectes del General els llibres de l’exacció dels drets del General «per a que antes dit receptor los folie 
ab lletras y se sotaescriga al peu de cada full en la forma se acostumava al temps que la Generalitat no 
arrendava dits drets». ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 18, ff. 15r-18v. És important remarcar que no hem 
d’incloure els drets de la Bolla dins d’aquests «drets del General» que durant la primera meitat del segle 
XVII s’hauria tendit a no arrendar, tal i com ja demostrà fa uns anys Eva Serra. Cfr. Eva SERRA I PUIG, 
«Diputats locals i participació social...», art. Cit., pp. 262 i ss.  



Les sentències de la Visita del General... 

 222 

GRÀFIC 7.10. SENTÈNCIES CONTRA SOBRECOLLIDORS DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Per acabar, ens agradaria fer una breu menció a les sentències que afectaren a la resta 

d’oficials de la Generalitat. Ací cal destacar una gran idea: a diferència dels casos 

exposats fins ara, les sentències contra aquests servidors públics no semblen respondre a 

contextos generals sinó que, contràriament, semblen deure’s a casuístiques particulars. 

Un bon exemple és el de les sentències contra el procurador fiscal del General. Entre 1600 

i 1714 aquest oficial protagonitzà un total de 21 sentències, que representen un 0,62% del 

total. Un breu cop d’ull al gràfic 7.11 ens permet constatar que el procurador fiscal del 

General tendí a protagonitzar poques sentències i encara repartides en diferents 

fiscalitzacions durant el període estudiat, excepte en un cas concret: durant la Visita 

celebrada durant els anys 1683-1684, hom publicà un total de cinc sentències contra 

aquest oficial. Com s’explica aquesta situació? La resposta a aquesta pregunta és tal 

vegada ben senzilla: l’augment fou fruit de les irregularitats comeses per un oficial en 

concret, Joan Quadras, que regentà el càrrec de procurador fiscal del General entre 1675 

i 1690.27  

 
 
 
 

                                                      
27 El 3 de desembre de 1675 Joan Quadras comprà l’ofici de procurador fiscal del General «per ésser altre 
dels officis antichs y que·s poden vèndrer y alienar» a l’anterior procurador fiscal, Pau Dalmases. Exercí 
com a procurador fiscal fins el dia 7 de juny de 1690, moment en el que traspassà l’ofici a Honorat Pallejà 
i Riera, doctor en drets. L’obtenció de l’ofici per part de Quadras a DGC, vol. VIII, p. 150. La renúncia a 
DGC, vol. IX, pp. 59-60.   
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GRÀFIC 7.11. SENTÈNCIES CONTRA EL PROCURADOR FISCAL DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre 
de sentències de la Visita del General. 

 

Efectivament, durant la Visita de 1683-1684 un total de cinc sentències es dirigiren 

contra el procurador fiscal del General. Especialment greus foren les sentències de les 

querelles nº8, nº52 i nº58. En el cas de la nº8, s’acusà a Quadras d’haver rebut diners a 

canvi d’alliberar un tal Jacint Tudó de les presons de la Diputació, en el marc de la nº52 

se l’acusà d’alterar els preus dels arrendaments dels drets del General amb l’objectiu de 

rebre diners per part dels arrendataris; finalment, en el cas de la nº58 se l’acusà de rebre 

un pagament de part del tauler de Girona, Joan Gispert, a canvi de no prosseguir un 

procediment contra la seva persona, instat davant del tribunal dels diputats i oïdors de 

comptes. Demostrada la culpabilitat de Quadras, els visitadors decidiren condemnar-lo a 

retornar les quantitats entregades per Jacint Tudó i Joan Gispert, així com el suspengueren 

de feina i sou durant 5 anys.28 En definitiva, durant la Visita de 1683-1684 l’augment de 

sentències contra el procurador fiscal del General fou el resultat de les irregularitats 

comeses pel titular de l’ofici entre 1680 i 1683 i en cap cas semblen haver existit elements 

estructurals que ho justifiquin. De fet, durant la següent fiscalització, duta a terme entre 

1686 i 1687 no es publicà cap sentència directament contra el substitut de Quadras, Josep 

Costa i Vila.29 

                                                      
28 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 11, ff. 43r-60v. 
29 Si bé en un primer moment els diputats i oïdors de comptes del trienni de 1683-1686 s’oposaren a 
l’execució de les sentències de les querelles nº8, nº52 i nº58, finalment suspengueren a Joan Quadras. Cfr. 
DGC, vol. VIII, pp. 723-724. Gràcies al Dietari de la Generalitat del trienni de 1683-1686, sabem que el 
seu substitut, Josep Costa i Vila, exercia ja com a procurador fiscal el 18 de desembre de 1685 i que almenys 
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7.1.3 Les Acusacions. Anàlisi i metodologia 

 

Fins aquí hem realitzat una anàlisi quantitativa de les sentències publicades per la 

Visita del General de Catalunya durant el període 1600-1714, bo i constatant les 

diferències pel que fa a la publicació durant els períodes de 1600-1640, 1640-1652, 1652-

1659, 1659-1702 i 1702-1714, així com les dissimilituds en la seva aplicació depenent de 

l’origen dels oficials. Semblantment, també hem comprovat la preponderància que 

tingueren les sentències publicades contra diputats i oïdors de comptes i taulers sobre la 

resta d’oficials de la institució. Així doncs, sabem quan, com i en quina mesura s’acusava 

als oficials de la Generalitat i, per tant, tocaria ara saber de què se’ls acusava. 

A partir del buidatge de les 3.368 sentències publicades pels visitadors entre 1600 i 

1714 hem registrat un total de 6.597 acusacions. Molt probablement el nombre fou més 

elevat, sobretot si tenim en compte elements com el fet que no totes les acusacions dins 

d’una querella prosperaven i, per tant, no es recollien en la sentència final, així com el fet 

que algunes sentències bé no són consultables degut el seu estat de conservació, bé no 

han arribat fins els nostres dies. Tot i així, gestionar les 6.597 acusacions recollides suposa 

un repte de gran envergadura. Amb l’objectiu de fer-ne una anàlisi global que fos viable 

dins del marc d’una tesi doctoral que, recordem-ho, estudia la Visita del General en el seu 

conjunt, hem decidit englobar les acusacions formulades pels successius consistoris de 

visitadors en disset grans categories, essent plenament conscients del fet que aquesta 

decisió suposa simplificar de manera significativa l’univers de càrrecs fets pels visitadors 

del General.  

Dins de la categoria «Execució de les sentències», hem inclòs totes aquelles acusacions 

formulades pels agents fiscalitzadors contra oficials de la Generalitat que impediren el 

correcte funcionament de la Visita del General, principalment a través de dificultar i/o 

ignorar l’execució de les sentències de la Visita, però també en aquells casos que 

directament s’enfrontaren als visitadors. Amb un total de 142 casos, suposaren el 2,15% 

del total d’acusacions publicades. Un exemple clar de la primera de les situacions n’és la 

sentència de la querella nº96 de la Visita celebrada entre 1623 i 1624. En aquesta, els 

                                                      
continuà exercint com a tal fins a 20 de març de 1689. DGC, vol. VIII, pp. 792 i 1057. De fet, durant la 
Visita de 1686-1687 Joan Quadras acusà als diputats i oïdors de comptes del trienni de 1683-1686 d’haver 
actuat amb massa severitat. Encara que l’acusació fou acceptada, la sentència absolgué als diputats i oïdors 
de comptes. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 12, ff. 236r-238r. 
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agents fiscalitzadors acusaren els diputats i oïdors de comptes del trienni de 1620-1623 

d’haver ignorat la petició feta pels visitadors de 1620-1621 perquè executessin aquelles 

sentències recollides en tres memorials que els darrers els havien enviat un cop finalitzada 

la seva tasca. Un cop escoltades les defenses, els visitadors consideraren provat que els 

diputats havien comès un «descuyt» i per això «només» els condemnaren a fer les 

diligències oportunes per executar i cobrar en el termini d’un any les quantitats 

esmentades en els tres memorials de la Visita de 1620-1621.30 Quant als enfrontaments 

entre visitadors i oficials del General els exemples són nombrosíssims.31 Sense anar més 

lluny, en el marc de la Visita de 1605-1606 els agents fiscalitzadors acusaren a Hug de 

Tamarit, Joaquim Setantí, Paulo Pla i Rafel Rubí i Coll, diputats i oïdors de comptes del 

trienni de 1602-1605 d’haver actuat contra els interessos dels visitadors de 1602-1603. 

Concretament, els acusaren d’haver qüestionat els límits de la jurisdicció de la Visita 

mitjançant una declaració formal feta a 20 de setembre de 1603, en la que impedien que 

els visitadors poguessin aplicar la sentència contra el credencer dels salaris de la Reial 

Audiència, Melcior Orpí, tot al·legant que la jurisdicció última en matèria d’oficials 

vendibles de la Generalitat era dels diputats i oïdors de comptes.32 Des del punt de vista 

dels visitadors de 1605-1606 la situació era tan greu que la sentència que dictaren fou 

exemplar: d’una banda, declararen «ésser nullos tots y qualsevol proçehiments fets per 

dits deputats y ohydors per raó y en virtut de dita interpretació y declaració», mentre que 

de l’altra condemnaren a Hug de Tamarit, Joaquim Setantí, Paulo Pla i Rafel Rubí i Coll 

«en aver [sic] de ser inàbils com de present inabilitam de poder concórrer y obtenir officis 

y càrrecs de visitadors y habilitadors per tots los dos triennis que per capítols de Cort 

deuhen vagar ans de poder concórrer [novament] a deputats y oydors».33 

La segona de les categories, anomenada «Constitucionals», recull tots els càrrecs fets 

contra oficials del General per no haver-se oposat a qualsevol tipus de contrafacció 

comesa dins del Principat de Catalunya. Amb un total de 61 casos, suposaren el 0,92% 

de les acusacions. Com és ben sabut, una de les prerrogatives més importants de la 

Diputació del General era la de defensar l’ordenament jurídic vigent al Principat de 

                                                      
30 Contràriament, els agents fiscalitzadors avisaven que se’ls passaria a considerar deutors de totes aquelles 
quantitats no cobrades que, en el moment de la sentència, eren de 1.591 lliures, 6 sous i 10 diners. ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 8, 2, ff. 80v-81v. 
31 Darrerament ens hem ocupat d’aquesta qüestió a «En la senda de la derrota. La Visita del General de 
Catalunya entre la conflictividad jurisdiccional y la pérdida de autoridad, 1542-1675», Congreso 
Internacional Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVII, 8-9 de mayo de 2017, 
Universidad Complutense de Madrid.  
32 La declaració a DGC, vol. III, pp. 801-802.  
33 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 33, ff. 115r-117v. 
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Catalunya i, més concretament, la de denunciar qualssevulla contrafaccions comeses pels 

oficials reials dins l’àmbit territorial català bo i instant la reparació del dret paccionat 

lesionat.34 Val a dir que aquesta prerrogativa no sempre fou utilitzada amb diligència, 

especialment durant la segona meitat del segle XVII, quan una Diputació afeblida 

econòmicament i purgada d’individus «desafectos» massa vegades decidí ignorar un dels 

seus deures principals.35 Aquesta situació generà que els visitadors formulessin querelles 

contra els consistorials de la Generalitat per no haver complert amb els seus deures. Un 

bon exemple n’és la querella nº22 de la Visita de 1659-1660, instada contra els diputats i 

oïdors de comptes, l’advocat fiscal i el síndic del General per no «ésser exits a las 

contrafactions y defensa de las constitutions, llibertats y privilegis del Principat quant 

Miquel Bonet, procurador fiscal de la règia cort, anà a fer cremar i dirruir [sic] la casa de 

Isidro Gual, pagès de Corró de Vall, y quan lo excel·lentíssim senyor Diego Cavallero, 

General de la cavalleria, prengué un payssà de Cervera y·l feu passar per las armas».36 

En aquesta ocasió els visitadors decidiren absoldre els acusats, tot acceptant l’argument 

de la defensa que assegurava que en el cas del paisà de Cervera s’havien fet les gestions 

pertinents davant el virrei, mentre que en el cas del procurador fiscal de la Reial Audiència 

existien «algunas dificultats en lo modo» d’iniciar el procés de contrafacció. Tanmateix, 

els agents fiscalitzadors no pogueren evitar incloure una exhortació final dirigida als 

consistorials de la Diputació amb l’objectiu que «vejen los modos més convenients per al 

reparo de ditas contrafaccions, com sie molt praeiudicial [sic] que qui no té jurisdictió en 

los paysans la exercesca y que estiga en mà de un official real cremar ad libitum cases 

dels habitants en dit Principat».   

Dins la tipologia «Frau o barateria» es recullen totes aquelles acusacions on els 

visitadors expressaren que, efectivament, els reus havien defraudat al General o comès el 

                                                      
34 Aquesta prerrogativa, per primera vegada establerta amb la Constitució 27/1422, coneguda com «Lo 
fruyt de las leys», fou confirmada i successivament ampliada per la Constitució 22/1481 o «Constitució de 
l’Observança», per la Constitució 54/1493, la Constitució 45/1599 i la Constitució 20/1702. Vegeu 
Constitutions y altres drets de Cathalunya..., op. Cit.: La Constitució 27/1422 a les pp. 45-46; la Constitució 
22/1481 a les pp. 47-50; La Constitució 54/1493 a la p. 51; la Constitució 45/1599 a la p. 52; finalment, la 
constitució 20/1702 a les pp. 53-54. 
35 Josep Maria TORRAS I RIBÉ, «El control polític...», art. Cit.; Eva SERRA I PUIG, «Catalunya després del 
1652...», art. Cit.; Eva SERRA I PUIG, «El pas de rosca...», art. Cit. 
36 La sentència de la querella nº22 de la Visita de 1659-1660 a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 7, ff. 62v-63r. 
Eren diputats i oïdors de comptes: Josep Jeroni Besora, canonge de Lleida, com a diputat eclesiàstic; Joan 
de Grimau i de Vilafranca, noble de la vegueria de Tàrrega, com a diputat militar; Rafel Bofill, ciutadà de 
Barcelona, com a diputat reial; Francesc Ferrer, canonge de Lleida, com a oïdor eclesiàstic; Francesc Gamis 
i Falcó, donzell de la vegueria de Barcelona, com a oïdor militar; i Francesc Alaix, notari de Tortosa, com 
a oïdor reial. Cfr. Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat de Catalunya..., op. Cit., vol. 
II, p. 240. L’ofici d’advocat fiscal del General el regia Aleix Tristany, mentre que Pau Loselles exercia com 
a síndic.  
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delicte de barateria, en aquest darrer cas, explícitament o implícita.37 N’hem 

comptabilitzat un total de 255 casos, que representen un 3,86% del total de les acusacions 

publicades. Aquest fou el cas, per exemple, de les acusacions fetes contra Josep Corrià, 

diputat reial, en el marc de la sentència de la querella nº4 de la Visita de 1629-1630.38 

Ras i curt, Corrià fou acusat d’haver extorsionat a Magí Florensa, arrendatari del dret de 

la Bolla de Lleida durant el trienni de 1626-1629, amb l’objectiu d’obtenir part dels 

interessos de l’arrendament, bo i situant dins del mateix a la persona que «ell diria». A 

canvi d’obtenir aquests beneficis, Corrià es comprometé a no impedir que Florensa 

obtingués l’arrendament i, de fet, tot sembla indicar que tingué un paper decisiu a l’hora 

d’aconseguir que Florensa arrendés el dret per 500 lliures menys que el trienni anterior. 

La decisió dels visitadors fou tal vegada contundent: Corrià fou condemnat a no poder 

obtenir qualsevol dels oficis de la Diputació durant sis anys. 

D’altra banda, per «Disfunció administrativa», hem entès totes aquelles acusacions 

fetes contra els oficials per no haver atès correctament les obligacions derivades dels seus 

càrrecs, més aviat per negligència que per voluntat delictiva. Amb 3.767 casos 

identificats, suposaren un 57,1% del total d’acusacions publicades per la Visita. Aquest 

fou el cas, per exemple, de l’acusació feta contra l’escrivà major del General en el marc 

de la querella nº58 de la Visita de 1654-1655. Concretament, se l’acusà de no haver portat 

«ben regulat» el Llibre de Deliberacions de la Generalitat, registre on s’anotaven totes 

les deliberacions preses pel consistori de diputats o oïdors de comptes del General, bo i 

permetent que no totes les deliberacions fossin firmades pels consistorials que hi 

prengueren part. Així mateix, un altre bon exemple seria el cas de les acusacions que els 

taulers del General rebien trienni rere trienni per qüestions com ara no anotar totes les 

jornades en els llibres de la seva taula –fins i tot quan en una jornada no s’hi havia declarat 

res–, o no fer firmar el «despatx» o document que acreditava allò declarat a les seves 

taules per part dels comerciants.39   

                                                      
37 Hem considerat com a casos de barateria «implícits» tots aquells que casen amb la descripció que d’aquest 
delicte feta pels legisladors de la Visita del Consell de Cent de Barcelona: «[Es considerarà barateria] tot 
allò que los consellers o persones visitades hauran fet per haver rebut diners o altres dàdives per via directa 
o yndirecta axí per ynseculations y provisions de officis com per altres qualsevol coses, encara que de 
aquell tal fet no·n resulta dany algú a la present ciutat». AHCB, Ordinacions Originals, 1B.XXVI-26, 
Camisa «1595-1598», doc nº3 «22 de febrer 1595». 
38 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 1, ff. 31r-32v. 
39 Com veurem més endavant, aquestes acusacions creixeren exponencialment els darrers anys del segle 
XVII i principis del segle XVIII. Un bon exemple d’aquesta tipologia d’acusacions el podem trobar a la 
sentència de la querella nº6 de la Visita celebrada entre 1692 i 1693, feta contra Joan Lleopart i Francesc 
Carmona, taulers de Martorell. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 13, ff. 34r-34v. 
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La categoria «Composicions», inclou totes aquelles acusacions que fan referència 

explícita a aquesta tipologia delictiva, la naturalesa de la qual solia implicar que un oficial 

públic pactés –«composés»– amb un de privat rebre una determinada quantitat de diners 

a canvi de no aplicar escrupolosament allò previst per la llei. N’hem identificat 141 casos, 

que representen un 2,13% del total d’acusacions. Fou el cas, per exemple, de l’acusació 

feta contra Bernat Mateu, procurador fiscal de la Diputació local de Tarragona, en el marc 

de la sentència de la querella nº77 de la Visita de 1680-1681. Segons els agents 

fiscalitzadors, Mateu no hauria dubtat en haver composat per valor de 10 dobles el patró 

d’una barca amarrada al port de Salou el carregament de la qual suposava «un frau de 

concideratió per lo General». A canvi del pagament, Bernat Mateu ordenà que es 

cancel·lés l’acte de frau aixecat dies abans per Jaume Domingo Canter, notari públic de 

Tarragona i el mercader pogué conservar la mercaderia. Val a dir que la defensa de 

l’acusat no aconseguí convèncer els visitadors, que acabaren condemnant a Bernat Mateu 

a pagar una multa de 110 lliures barcelonines.40 

Dins la tipologia «Oficial i tèxtil», hem inclòs totes aquelles situacions que un oficial 

de la Generalitat era acusat de tenir un negoci relacionat amb el món del tèxtil, ja fos com 

a productor, distribuïdor o venedor de robes. N’hem identificat 48 casos que representen 

el 0,72% de les acusacions. Ací, els casos més evidents són els de taulers que abans 

d’obtenir l’ofici regien una botiga de roba i que, un cop esdevinguts taulers, la mantenien, 

situació prohibida des de 1481.41 A tall d’exemple, aquest fou el cas denunciat en el marc 

de la sentència de la querella nº69 feta contra Ignasi Fontaner i Joan Ayrola, taulers de 

Tarragona, durant la Visita de 1680-1681. Segons l’acusació dels visitadors, ambdós 

oficials haurien regentat botigues de roba al mateix temps que exercien com a taulers. Tot 

i que les defenses dels acusats intentaren excusar la tinença de robes assegurant que tant 

Fontaner com Ayrola no eren els propietaris «principals» de les mercaderies, els 

visitadors consideraren provat el delicte i els condemnaren a privació perpètua de l’ofici 

de tauler.42 De fet, sembla ser que la pràctica d’exercir com a tauler al mateix temps que 

es regentava bé totalment, bé parcialment, un negoci relacionat amb el món del tèxtil era 

prou estesa. És per aquest motiu que durant la fiscalització de 1680-1681 els visitadors 

decidiren fer una exhortació als diputats perquè no permetessin que els responsables de 

                                                      
40 La sentència de la Visita contra Bernat Mateu a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 10, ff. 68v-70r. 
41 El Capítol 83 de les Corts de 1481 estipulà que els oficials del General encarregats de les tenalles de 
bollar les mercaderies que pagaven drets a la Generalitat no poguessin alhora regentar una botiga de roba 
o ésser comerciants relacionats amb el món del tèxtil. Capítols dels drets..., op. Cit., ff. 41v-42r. 
42 La sentència de la querella nº69 a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 10, ff. 65r-66v. 
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l’exacció dels drets de la Generalitat fossin alhora comerciants del món del tèxtil «lo que 

sent en tant gran abús per totas las collectas del present Principat y casi per totas las vilas 

y llochs de ditas collectas, és notòriament en gran perjudici de la dita exactió y dany de 

la Generalitat».43 

En el cas de la categoria «Oficial i oficial reial», s’han inclòs tots aquells casos en què 

s’acusà a l’oficial del General de regentar simultàniament un ofici de jurisdicció reial. 

Amb 24 casos registrats, representen el 0,36% del total d’acusacions. Aquest fou el cas, 

per exemple, de Martí Prats, notari de la Diputació local de Vilafranca de Conflent. 

Segons els visitadors de 1638-1639, a més a més del suara esmentat ofici, Prats exercia 

simultàniament com a notari del reial patrimoni. Si bé en aquesta ocasió Prats fou absolt 

per un defecte de forma a l’hora de fonamentar l’acusació, els visitadors l’avisaren que si 

no renunciava a l’ofici de notari del reial patrimoni se l’acabaria privant del càrrec de 

notari de la Diputació local.44 

De manera semblant al cas anterior, la categoria «Oficial i oficial de la Inquisició», 

comprèn tots aquelles acusacions dirigides contra oficials de la Generalitat que 

simultàniament gaudien del privilegi d’ésser familiar del Sant Ofici. Amb un total de 12 

casos registrats, suposen el 0,18% del total de les acusacions. Fou el cas, per exemple, de 

les sentències dirigides contra Francesc Amorós, tauler de Riudoms, i Gabriel Fort, tauler 

d’Alforja.45 En ambdós casos, en considerar-se provada l’acusació se’ls privà de l’ofici 

de tauler en virtut del Capítol del Redreç 36/1599.46 

Quant a la categoria «Oficis simultanis», recull totes aquells casos en què l’oficial del 

General era acusat de regentar dos oficis dins de l’entramat institucional de la Generalitat. 

Amb un total de 15 casos registrats, suposen un 0,22% del total d’acusacions. Aquest fou 

el cas de l’acusació feta contra Joan Rafel Ferrer, sobrecollidor de Ponent durant el trienni 

de 1611-1614 en el marc de la Visita de 1614-1615. Concretament, se l’acusà d’exercir 

com a diputat local de Girona al mateix temps que exercia com a sobrecollidor, cosa que 

l’hauria dut a encarregar les tasques relacionades amb aquest darrer ofici a una tercera 

persona. Tot i així, Ferrer aconseguí demostrar que lluny de regentar dos oficis, les seves 

                                                      
43 Exhortació dels visitadors als diputats inclosa en la sentència de la querella nº100. ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 8, 10, ff. 78v-79r. 
44 Sentència de la querella nº53 de la Visita de 1638-1639. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 5, ff. 7r-7v. 
45 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 33, camisa «sentencias», ff. 210v-211r i 211r.  
46 Capítols per lo redrés..., op. cit., pp. 63-65. 
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reiterades absències a l’hora d’exercir com a sobrecollidor foren causades per malalties 

degudament justificades.47 

Dins de la tipologia «Insaculacions», hem inclòs totes aquelles acusacions 

relacionades amb la comissió d’irregularitats durant el procés de provisió d’oficis 

mitjançant el sistema de la insaculació. N’hem identificat 134 casos que representen el 

2,03% del total d’acusacions. Aquest fou el cas, per exemple, de l’acusació continguda 

en la sentència de la querella nº152 de la Visita de 1629-1630, feta contra els diputats i 

oïdors de comptes del trienni de 1626-1629. Els consistorials de la Diputació eren acusats 

d’haver permès que s’hagués inscrit en el Llibre de l’Ànima a Felip de Riquer, cavaller, 

en una plaça d’oïdor militar per la vegueria de Lleida i sotsvegueria de Pallars tot i ésser 

menor de 25 anys.48 Tanmateix, els acusats no foren condemnats pels agents 

fiscalitzadors, que acceptaren l’argument de la defensa en el qual es denunciava que 

diputats i oïdors havien estat enganyats per Riquer que, segons sembla, els havia presentat 

el registre baptismal del seu germà gran. En aquest sentit, els visitadors decidiren absoldre 

els dirigents de la Diputació al mateix temps que ordenaren que Felip de Riquer fos 

esborrat del Llibre de l’Ànima.   

Pel que fa a l’àmbit categoritzat com a «Profit personal», hem inclòs tots aquells casos 

en què els visitadors acusaren als fiscalitzats d’emprar el seu càrrec buscant el seu propi 

benefici. Amb 94 casos identificats, representen un 1,42% del total de les acusacions. Una 

bona mostra d’aquesta tipologia n’és la sentència de les querelles nº2, nº3 i nº4 de la 

Visita de 1677-1678, publicades contra els diputats i oïdors de comptes del General. En 

aquestes, els agents fiscalitzadors acusaren als consistorials del trienni de 1674-167749 

d’haver emprat l’autoritat que els conferia actuar com a consistori per fer «diligèntias ab 

sa Magestad (que Déu guarde), ab los Excellentíssims Senyors Llochtinents y Capitans 

Generals del present Principat de Catalunya y ab diferents ministres reals de sa Magd» 

                                                      
47 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 58, camisa 150, ff. 125v-126r. 
48 Felip de Riquer i de Vega, cavaller, fou senyor de Vinfaró i governador de Tarragona. Participà a les 
Corts Catalanes de 1626-1632. Cfr Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados en las Cortes del 
Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713), tomo II, Hidalguía, Madrid, 1983. Concretament vid. p. 
68. Felip de Riquer fou insaculat en el Llibre de l’Ànima a 15 de maig de 1628, ocupant la plaça de Gaspar 
Bernat de Segarra, que fou traslladat a una plaça de diputat militar. En aplicació de la sentència de la 
querella nº152 de la Visita de 1629-1630, el dia 15 de maig de 1631 fou esborrat del Llibre de l’Ànima. 
Ambdós registres es poden consultar a Eva SERRA (COORD.), Els llibres de l’ànima..., op. Cit., p. 388.  
49 Els consistorials eren els següents: Esteve Mercadal i Dou, ardiaca major i canonge de Vic, diputat 
eclesiàstic; Josep d’Amigant i de Ferrer, diputat militar; Joan d’Alòs i Serradora, doctor en medicina 
domiciliat a Barcelona, diputat reial; Josep Mainer, canonge de Tarragona, oïdor eclesiàstic; Jeroni de 
Gassià i Guerau, donzell domiciliat a Tortosa, oïdor militar; i Jaume Narcís Camps i Amat, ciutadà honrat 
de Barcelona, oïdor reial. Cfr. Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat de Catalunya..., 
op. Cit., vol. II p. 272. 
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amb l’objectiu d’assegurar-se llocs en les ternes de candidats a ocupar els oficis vacants 

de la Generalitat en un futur. Els visitadors recriminaren molt severament l’actitud dels 

diputats en aquesta qüestió, recordant-los que era quelcom que 

 
«no podan ni devian fer perquè era valer-se per sas pretensions particulars de la 
auctoritat, mèrits y serveys del concistori [...] los quals mèrits y serveys y auctoritat 
sols se podia servir y ne podian usar y valer-se dits deputats y oydors per las cosas 
tocants al comú benefici y utilitat del General y del bé públich de tot lo Principat de 
Catalunya, y no per particulars interessos dels concistorials en los quals ni lo General 
ni lo present Principat no·s trobava ni era interessat en manera alguna». 
  

 

No és gens estrany doncs, que la sentència fos contundent: es condemnà a cadascun 

dels consistorials a pagar una multa de 100 lliures barcelonines, excepte en el cas de 

l’oïdor reial, Jaume Narcís Camps i Amat, que fou condemnat a una pena de 50 lliures en 

quedar palesat que, tot i no haver impedit les gestions fetes pels seus companys, no 

pretengué cap ofici. 

D’altra banda, per «Concerts», hem entès les situacions en les quals els visitadors 

acusaren els oficials de la Diputació de renegociar els terminis i les quantitats que els 

deutors devien a la Generalitat. N’hem identificat 86 casos que representen un 1,30% del 

total de càrrecs publicats pels visitadors. Aquesta tipologia d’acusacions afectaren 

principalment als diputats i oïdors de comptes i els oficials comptables de la Generalitat 

relacionats amb l’administració dels deutors, això és, el racional i l’exactor. La sentència 

de la querella nº1 de la Visita de 1638-1639 és un bon exemple per il·lustrar aquesta 

tipologia d’acusacions. En aquest cas, els visitadors acusaren als diputats i oïdors de 

comptes del trienni de 1635-1638 d’haver perdonat el deute que Josep Miquel Quintana, 

exactor del General, tenia amb la Generalitat a canvi de l’entrega que aquest els féu d’un 

fermall d’or «ab diamants». Els agents fiscalitzadors consideraven que aquesta maniobra 

era perjudicial pels interessos del General degut, principalment, a dos motius: d’una 

banda, el fet que el fermall estava valorat en 665 lliures barcelonines, quantitat que no 

satisfeia allò degut per Quintana «excedint la suma més de mil lliuras» i, d’altra banda, 

la poca utilitat que la peça tenia pel General «cosa infructífera com és un cintillo, del qual 

no se·n pot servir per ornato de la Deputació». És per això que els agents fiscalitzadors 

decidiren condemnar els diputats i oïdors de comptes a retornar les 665 lliures amb les 
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quals s’havia valorat el fermall bo i ordenant al regent els comptes que, un cop haguessin 

pagat, se’ls retornés l’objecte.50 

Per «Repartiments i/o cobraments indeguts», hem entès totes aquelles situacions on 

els oficials del General foren acusats d’haver ordenat pagaments en moneda o espècie 

contravenint la legislació aplicable, bé a altres oficials del General bé a persones que, tot 

i no ésser oficials, havien realitzat treballs per la Diputació. Amb un total de 547 casos, 

representen un 8,29% del total d’acusacions. Una bona mostra n’és la sentència de la 

querella nº4 de la Visita de 1704-1705. Publicada contra Anton d’Albertí, Jaume Oliva, 

Anton de Muxiga i Ginebreda, Rafel de Padellàs i Casamitjana i Pere Màrtir Cerdà, 

diputats i oïdors de comptes del trienni de 1701-1704, en ella els visitadors els acusaren 

d’haver-se repartit indegudament més sou dels que els pertocaven en diverses ocasions i, 

molt especialment, per haver-se pagat íntegrament la terça d’agost, setembre i octubre de 

1704 completa, quan només havien d’haver cobrat pel període comprès entre l’1 i el 13 

d’agost de 1704, ja que posteriorment llurs successors al capdavant de la Diputació 

passaren a dirigir la institució. Per justificar aquesta situació, els acusats esgrimiren 

l’argument que pagar els salaris per avançat i per terces enlloc de fer-ho per dia treballat 

i a posteriori, era un «costum» que s’havia «observat» els darrers anys en el consistori 

dels diputats i oïdors de comptes del General. Tanmateix, els visitadors els recordaren 

que «dita pretesa consuetut y exemplars deduïts no tenen justificació alguna particular de 

algun estatut ni de dret en que poder-se fundar [...] axí que dita pretesa consuetut y 

observansa [...] se ha de dir [més] corruptela y abús que no stricta y pròpria consuetut», 

qualificant-la de «destructiva» pels interessos de la legislació paccionada. Legislació que, 

d’altra banda, només es podia derogar en el marc de les Corts Catalanes, «per la regla que 

cada cosa se deu disòldrer de aquell modo y manera que se troba feta, ordenada y 

colligada». Per tot plegat, els agents fiscalitzadors acabaren condemnant els acusats a 

retornar les quantitats rebudes indegudament.51 

La categoria «Obra pública», fa referència a aquelles acusacions en les que els oficials 

de la Generalitat cometeren irregularitats relacionades amb la concessió de les obres 

sufragades per la institució, principalment no entregant-les a preu fet i en concurs públic 

en el cas que superessin el llindar de les 50 lliures, condició establerta pel Capítol 30 del 

                                                      
50 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 5, ff. 53r-54v. 
51 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 16, ff. 12r-18v. 
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Redreç de 1599 i reforçada pel Llibre de la Visita de 1621.52 N’hem registrat 24 casos, 

que representen un 0,36% del total d’acusacions. N’és un bon exemple la sentència de la 

querella nº15 de la Visita de 1695-1696 en la que els diputats i oïdors de comptes del 

trienni de 1692-1695 foren acusats d’haver entregat obres per valor de 445 lliures, 5 sous 

i 4 diners sense haver aplicat els preceptes recollits en la suara esmentada legislació. Tot 

i que la defensa intentà convèncer els agents fiscalitzadors que totes les obres entregades 

ho foren per valor inferior al topall de les 50 lliures barcelonines, no aconseguiren 

demostrar-ho pel fet que els llibres de comptes de les obres de la Generalitat no eren prou 

clars. Consegüentment, els visitadors condemnaren els acusats a retornar 395 lliures, 15 

sous i 4 diners, això és, el diferencial entre allò invertit en obres durant el seu trienni, i el 

topall màxim de 50 lliures per obres entregades sense concurs i a preu fet.53 

Per «Subrogacions indegudes», hem entès tots aquells casos en què els visitadors 

acusaren els oficials del General d’haver permès que una tercera persona els substituís 

sense complir-se els requisits necessaris que havien de motivar la substitució. Hem 

identificat el delicte un total de 62 ocasions, cosa que representa el 0,93% de les 

acusacions. Aquest fou el cas de Romoaldo Escapa, receptor de la taula de Barcelona, 

que en el marc de la querella nº55 de la Visita celebrada els anys 1686-1687 fou acusat 

d’haver tingut un subrogat –o substitut– entre el mes de gener de 1685 i el mes de juliol 

de 1686, malgrat que no hauria complert els requisits per tenir-lo –patir una malaltia o 

tenir un «just impediment»–. Segons els visitadors, a conseqüència d’aquest fet la 

Generalitat havia estat pagant a dos oficials, el titular i el substitut, per fer la mateixa 

tasca. Tot i que Romoaldo Escapa finalment fou absolt –el procurador fiscal no aconseguí 

demostrar les acusacions–, els agents fiscalitzadors no dubtaren en escriure una 

exhortació als dirigents de la Diputació, instant-los que a partir d’aquell moment, 

qualsevol baixa per malaltia hagués d’estar degudament justificada per l’informe mèdic 

fet per un doctor en medicina.54   

La categoria que hem anomenat «Disfunció econòmica», de manera similar a la 

categoria «Disfuncions administratives», comprèn totes aquelles acusacions relacionades 

amb negligències de tipus comptable comeses pels oficials de la Generalitat. Amb un total 

de 961 casos, representen un 14,56% del total de les acusacions. Ací a voltes les 

                                                      
52 El Capítol del Redreç 30/1599 a Capítols per lo redrés..., op. cit., pp. 53-54. Quant al Llibre de la Visita, 
vid. Capítols resultants de las sentèntias..., op. Cit., f. 6v, capítol 34.  
53 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 14, ff. 99r-101r. 
54 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 12, ff. 14v-16r. 
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diferències amb aquelles acusacions que hem considerat com a 

«Repartiments/Cobraments indeguts» es fan difícils de distingir. Un bon exemple n’és la 

sentència de la querella nº3 de la Visita duta a terme entre 1638 i 1639, en el marc de la 

qual s’acusà als diputats i oïdors de comptes del trienni de 1635-1638 d’haver gastat més 

diners dels necessaris en el lloguer de cotxes per traslladar els consistorials.55 Pels 

visitadors, els diputats havien comès una irregularitat econòmica evident, ja que lluny 

d’obeir una sentència de la Visita de 1623-162456 per la qual s’havia estatuït que la 

despesa anual màxima en lloguer de cotxes fos de 50 lliures barcelonines, l’últim any del 

seu trienni i després d’haver consultat el parer als assessors de la institució, havien decidit 

gastar 85 lliures i 8 sous més enllà del topall. No es qüestionava que els diputats poguessin 

gastar diners, sinó quina quantitat podien gastar. Consegüentment, la sentència condemnà 

als consistorials de la Diputació a retornar les 85 lliures i 8 sous suara esmentades.57 

 Finalment, dins de la tipologia «Altres» hem inclòs tots aquells delictes que bé no 

casaven amb cap de les tipologies anteriors i llur quantitat no era prou significativa per 

individualitzar-los en una nova categoria, bé no quedaven especificats en el marc de la 

sentència. N’hem constatat 224 casos, que representen el 3,39% del total d’acusacions. 

Fou el cas, per exemple, de la sentència de la querella nº52 feta en el marc de la Visita de 

1680-1681. Publicada contra Jaume Riusech, escrivent ordinari del regent els comptes, 

els visitadors l’acusaren d’haver usurpat «moltes jurisdictions, prerrogativas, operations 

y càrrechs» del seu superior, això és, el regent els comptes del General. Considerant-se 

provades les acusacions, la condemna estipulada pels agents fiscalitzadors consistí en 

recordar a Jaume Riusech quines eren les atribucions de l’escrivent ordinari del regent els 

comptes així com en fer una declaració formal per la qual es restituïen «en son prístino 

estat» les potestats del regent els comptes.58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
55 Sobre aquesta mateixa qüestió, vid. Josep CAPDEFERRO I PLA, Ciència i experiència..., op. Cit., pp. 172-
173, nota 104. 
56 Concretament la sentència de la querella nº68. ACA, Generalitat, Sèrie VG, 79, ff. 79r-79v. 
57 La sentència de la querella nº3 de la Visita de 1638-1639 a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 5, ff. 43v-44v. 
58 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 10, ff. 83v-89v. 
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GRÀFIC 7.12. ACUSACIONS CONTRA OFICIALS DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir del registre de 
sentències de la Visita del General. 

 

Si fem un cop d’ull al gràfic 7.12, que recull el pes de cadascuna de les 17 categories 

suara comentades entre 1600 i 1714, almenys podem extreure’n dues grans conclusions. 

Així, un primer element a destacar és la importància que tingueren aquelles acusacions 

que hem considerat com a «disfuncions administratives». En efecte, com ja hem dit 

anteriorment, aquestes suposaren més del 57% del total de les acusacions registrades i 

hom hauria de preguntar-se’n el perquè: la resposta resideix d’una banda en la 

importància de les sentències fetes contra taulers en el global de sentències emeses per la 

Visita i, d’altra banda, en l’augment espectacular que aquesta tipologia d’acusacions 

tingué durant les dues darreres dècades del segle XVII i primers anys del segle XVIII, 

precisament, contra els taulers del General. En aquest sentit, si ens fixem en el cas concret 

dels taulers del general, entre 1600 i 1714 es registraren 2.695 acusacions per «disfunció 

administrativa», un 70,79% del total. I d’aquestes 2.695, 1.539, això és, el 57,10% foren 

registrades entre 1683 i 1714. L’explicació d’aquest increment rau en el fet que a partir 

de la dècada de 1680 els visitadors començaren a ésser molt més precisos a l’hora de 
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palès si analitzem les dades globals pel període 1600-1680: ací podem observar com el 

percentatge d’acusacions per «disfunció administrativa» baixa fins al 48,65% del total 

(2.042 acusacions). 

El segon element que caldria considerar a l’hora d’analitzar les acusacions fetes pels 

visitadors contra els oficials de la Generalitat investigats, és si en tots els casos la 

correlació de les acusacions fou la mateixa. Ja hem vist que en el cas dels taulers del 

General existí una preponderància absoluta de les «disfuncions administratives». En 

canvi, en el cas dels diputats i oïdors de comptes del General aquesta tipologia si bé fou 

la més nombrosa, representà 343 casos, això és, el 29,24% del total. Tot i així, també cal 

destacar la rellevància dels càrrecs per «pagaments/cobraments indeguts», que amb 234 

casos registrats representen el 19,94% del total de les acusacions. També cal destacar 

l’elevat nombre d’acusacions pel que fa a la categoria «insaculacions», que arriben fins 

als 99 casos, cosa que representa el 8,43% del total. De fet, aquest darrer cas és 

comprensible, ja que qui tenia les competències principals en aquest àmbit eren, 

precisament, els diputats i oïdors de comptes del General. 

De manera paral·lela, si fixem la nostra atenció vers alguns dels oficials forans, també 

podem observar diferències notables amb la tendència general. Per exemple, en el cas 

dels diputats locals, encara que l’acusació més corrent fos la de «disfunció 

administrativa», amb 51 casos sobre un total de 116 acusacions, això és, el 43,96%, cal 

destacar la importància que tingueren les acusacions d’haver comès «composicions», que 

amb 27 casos registrats suposaren el 23,27% del total. Així mateix, el cas més interessant 

pel que fa al percentatge d’acusacions en matèria de «composicions» és el dels guardes 

forans del General. En efecte, d’un total de 98 acusacions registrades contra aquests 

oficials, 45, això és, el 45,91% del total, ho foren per composició. També cal destacar que 

les acusacions per «Frau o Barateria» suposaren el 16,32% del total amb 16 casos 

registrats. Aquesta situació en bona mesura s’explicaria per les condicions econòmiques 

inestables d’aquests oficials: com ja apuntà Miquel Pérez Latre, les guardes del General 

no tenien un sou prefixat, sinó que rebien una quarta part dels fraus descoberts i 

efectivament condemnats.59 

Finalment, si ens fixem en els principals oficials de la Diputació dins el consistori de 

Barcelona, els coneguts com a oficials majors, podem observar que, a semblança dels 

diputats i oïdors de comptes, la categoria que tendeix a ser més preponderant és la de 

                                                      
59 Cfr. Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. Cit., p. 193. 
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«disfunció administrativa». Així, pel que fa al regent els comptes les acusacions de 

disfunció administrativa suposaren el 36,71% dels casos (47 de 128), el 45,91% (45 de 

98) en el cas del racional, el 48,38% (45 de 93) pel que fa a l’exactor, el 64,94% (63 de 

97) en el cas de l’escrivà major, el 52,05% (38 de 73) pel que fa als assessors, el 43,61% 

(41 de 94) en el cas de l’advocat fiscal i el 44,15% (34 de 77) pel que fa al procurador 

fiscal. Altrament, les acusacions contra aquests oficials també presenten algunes 

particularitats. A tall d’exemple, en el cas del regent els comptes destaca l’elevat nombre 

d’acusacions per «disfunció econòmica» –un 29,68% del total (38 de 128)–, cosa que pot 

explicar-se per la naturalesa econòmica d’aquest oficial. Així mateix, tant en el cas de 

l’advocat fiscal com en el del procurador fiscal trobem una bossa gens menyspreable 

d’acusacions per delictes relacionats amb el procediment d’insaculació –17,02% (16 de 

94) i 20,77% (16 de 77), respectivament–. Aquesta situació s’explica pel paper que 

ambdós oficials tenien a l’hora d’instar possibles irregularitats en el procediment 

d’elecció dels oficials de la Generalitat. Encara més, si ens fixem en l’exactor del General 

hom pot apreciar també la importància que tenen les acusacions de la tipologia «concerts» 

–12,90% dels casos (12 de 93)–, situació que altra volta seria fruit de les obligacions 

d’aquest oficial.60  

Fins ací hem vist el procés de producció i publicació de les sentències de la Visita del 

General de Catalunya entre 1600 i 1714. Així mateix, hem pogut constatar l’elevat 

nombre de sentències publicades, quin fou el pes del territori i de l’administració central 

de la Diputació del General a l’hora de protagonitzar les sentències, quins oficials foren 

més «castigats» per la institució fiscalitzadora i per què i quines foren les acusacions que 

motivaren la publicació d’aquestes sentències. Tanmateix, l’acció de la Visita no finia 

amb la publicació de les sentències: fet això, quedava un llarg camí fins a fer-ne efectiu 

el resultat. En aquest sentit, al llarg de les properes planes analitzarem quins mecanismes 

existien per fer efectiva l’execució de les sentències de la Visita del General i fins a quin 

punt aquestes foren, en efecte, executades. 

 

 

 

                                                      
60 Vid. Annex 2, Taula 7.6. 
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7.2. «Importaria poch proferir sentèntias si aquellas no eran executadas». 

S’aplicaren, les sentències de la Visita del General? 

 

Anteriorment hem pogut veure que la inspecció que duien a terme els visitadors un 

cop cada tres anys tenia una durada de nou mesos improrrogables en el decurs dels quals 

els consistorials rebien les querelles, les fortificaven, formulaven les acusacions, rebien i 

estudiaven les defenses dels acusats, jutjaven les querelles i, finalment n’emetien la 

sentència pertinent. Encara que la jurisdicció del consistori dels visitadors finalitzava un 

cop aprovats els decrets d’execució de les sentències i passats els nou mesos suara 

esmentats, els agents fiscalitzadors podien continuar reunint-se amb l’objectiu 

d’assegurar l’execució dels seus veredictes. L’execució de les sentències promulgades 

per la Visita era la veritable clau de tot el procés. De fet, n’era la culminació sense la qual 

tota la feina duta a terme pels visitadors i tots els recursos econòmics invertits en la 

institució perdien llur sentit. Significava tant l’aplicació dels càstigs que els visitadors 

havien decidit imposar contra aquells oficials de la Generalitat que havien lesionat la llei 

vigent, com la reparació i/o millora d’aquesta –malgrat el fet que en aquest darrer extrem 

moltes vegades no es condemnés a cap oficial–.  

Però com funcionava el procés d’execució? Quins oficials hi prenien part? I encara 

més important, fins a quin punt s’executaven les sentències? Seguidament ens proposem 

respondre a aquests interrogants. 

 

7.2.1 «Una nova e imaginada defensa»: l’efectivitat de la suplicació i l’apel·lació abans 

del decret d’execució de les sentències 

 

Un cop les sentències eren publicades, el procurador fiscal de la Visita suplicava amb 

celeritat la seva execució als visitadors.61 Tal i com quedà plasmat en el Directori de la 

Visita de 1636, els agents fiscalitzadors consideraven que la rapidesa a l’hora de publicar 

els decrets d’execució era vital «per evitar la gran negociació que fan los querelats 

condemnats per a que se·ls reparen los prejudicis que diuen han rebut en las sentèncias».62 

                                                      
61 “Com importaria poch proferir sentèntias si aquellas no eran executadas. Persò y altrament lo procurador 
fiscal de la Visita supplica ha Vs. Srs. sia servits [decernir] lo decret de executió de las sentèntias en la 
present Visita proferides contra los officials del General foràneos condemnats en ditas sentèntias, y per dit 
effecte ésser despedides letres executorials o altres provisions opportunes per los officials que per fer ditas 
executions seran nomenats. Y en tot supplica compliment de justítia ésser ministrada. Los drets del fisch 
per lo offici [per ques licet]”. ACA, Generalitat, Sèrie VG, 26, f. 4217r. 
62 Directori de la Visita... (1636), op. cit., p. 18. 
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Aquesta «negociació» a la qual feien esment els visitadors, no era altra que la pràctica per 

part dels condemnats de presentar suplicacions contra les sentències abans que se’n 

promulgués el decret d’execució, amb l’objectiu d’aconseguir rebaixar, o directament 

eliminar, la condemna. Entre 1600 i 1700 el degoteig de suplicacions fou una constant. 

Així, entre ambdues dates hem registrat un total de 373 suplicacions, de les quals el 

45,30% (169) foren acceptades i el 29,22% (109) foren rebutjades, mentre que pel que fa 

al 25,46% restant (95) la documentació no permet escatir si s’acceptaren o no. Pel que fa 

a l’efectivitat de la suplicació, aquesta se situà a l’entorn del 13,37%, si tenim en compte 

que només s’acceptà en 169 condemnes d’un total de 1.264 pel període comprès entre 

1600 i 1700. 

 
TAULA 7.7.  SUPLICACIONS CONTRA SENTÈNCIES DE LA VISITA (1600-1714) 
 
 SUPLICACIONS ACCEPTADES NO ACCEPTADES NS 

1600-1640 84 20 20 44 
1640-1652 37 12 9 16 
1652-1659 94 40 23 31 
1659-1702 158 97 57 4 
1702-1714 0 0 0 0 
1600-1714 373 169 109 95 

 

FONT: Elaboració pròpia ACA, Generalitat, Sèrie 
VG, 21, 26, 33, 37, 38, 212, 214, 58, 70, 79 i Sèrie G, 
8, 1-18. 

Quant als escrits de suplicació, cal destacar-ne la heterogeneïtat: mentre que alguns es 

caracteritzaren per llur brevedat i senzillesa, requerint als visitadors que moderessin la 

pena imposada en la sentència original,63 d’altres eren molt més elaborats i, més que 

suplicacions, semblaven veritables recursos contra la decisió dels agents fiscalitzadors. 

Aquest fou el cas, per exemple, de la suplicació que presentà Baptista Morer, tauler de 

Vilafranca de Conflent, contra la sentència de les querelles nº48, 49, 50, 51 i 52 

promulgada per la Visita de 1638-1639. Morer havia estat condemnat a privació perpètua 

de l’ofici de tauler en considerar-se provades les acusacions que el relacionaven amb el 

tràfic de robes a la zona de la frontera amb la Monarquia Francesa, per tenir botiga de 

robes, no haver tingut el llibre dels fraus, haver fet diverses composicions, no haver 

                                                      
63 Seria el cas, per exemple, de l’escrit que presentà Antoni Thió, escrivà major del General del trienni de 
1623-1626, contra la sentència de la querella nº61 de la Visita de 1626-1627. L’escrit fou presentat a 3 de 
maig de 1627. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 2, ff. 25r-26v. 
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demanat la resposta de cinc albarans de guia, haver plomat robes amb els encunys del 

General en territori francès i no haver clos els llibres del manifest de la llana durant els 

anys 1635, 1636 i 1637.64 

Gens d’acord amb el resultat de la fiscalització, el tauler de Vilafranca de Conflent 

presentà un escrit de suplicació dividit en dues parts. En la primera, s’hi exposaven les 5 

raons per les quals Baptista Morer considerava que les acusacions dels visitadors no eren 

prou sòlides. Així, assegurava que no se’l podia relacionar amb el tràfic de robes a la zona 

fronterera amb França ni tampoc de regentar una botiga de draps ja que considerava com 

a enemics declarats els testimonis aportats pel procurador fiscal de la Visita. En segon 

lloc, denunciava que les extorsions que se li havien atribuït en el marc de la querella nº50 

eren en realitat els diners que havia cobrat per tres multes per frau al General imposades 

pel diputat local de Vilafranca de Conflent. Tercerament, assegurava que si no s’havia 

encarregat del llibre dels fraus era perquè «en la stació de Conflent jamès ha aportat lo 

libre dels fraus lo tauler o collidor del General, per aportar-lo, com lo aporta, lo notari [de 

la Diputació local]». En quart lloc, assegurava que no se’l podia condemnar per no haver 

demanat les respostes dels cinc albarans de guia perquè havia promès fer-se’n 

responsable, ja fos aconseguint-les o pagant-les de la seva butxaca. En cinquè i darrer 

terme, denunciava que l’acusació d’haver plomat robes en territori francès no havia estat 

degudament provada. Quant a la segona part de l’escrit de suplicació, Baptista Morer hi 

recollí els vuit capítols de «deffenses ante sententiam» que segons ell no pogué presentar 

en el moment oportú per estar «ocupat en la deffensa de sa terra y de sa hazienda per la 

notòria invasió dels francessos». Aquí, entre altres assegurava que les robes que 

suposadament havia utilitzat per traficar a la zona fronterera amb la Monarquia Francesa 

eren realment propietat d’un tal Anton Sudra –comerciant francès–, el qual les havia venut 

a casa de Baptista Morer «per entendre les tenia segures allí», que els testimonis aportats 

per l’acusació –Joan Pejault i Josep Saura– eren «enemichs capitals» i encara, reblava 

l’escrit assegurant que era «home de bé, fel, legal y que té suficientment de què passar 

sens haver de fer composicions ni extorsions per coses del General, y és de bon nom, vida 

y fama y per tal tingut y reputat per tots los que·l coneixen, y és ver, públich y notori».65 

Sortosament pels interessos de Baptista Morer llur suplicació fou acceptada pels 

visitadors, que en el decret d’execució de la sentència reduïren la pena original –privació 

perpètua de l’ofici de tauler de Vilafranca de Conflent i pagament de les quantitats 

                                                      
64 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 5, ff. 5r-7r. 
65 Ibídem, ff. 90r-92r. 



Les sentències de la Visita del General... 

 241 

establertes en els cinc albarans de guia dels quals no n’havia demanat la resposta–, 

establint-la en la suspensió de l’ofici de tauler durant 12 mesos i la presentació de la 

documentació relacionada amb els cinc albarans de guia dels quals faltava la resposta.66 

Pel que fa a les fiscalitzacions del segle XVIII, com ja hem vist anteriorment, 

comptaren amb el seu propi sistema d’apel·lacions, fet que motivà que durant el període 

comprès entre 1700 i 1714 no haguem documentat cap suplicació. De fet, la introducció 

d’un sistema d’apel·lacions propi –previst en el Capítol del Redreç 32/1702– suposava la 

institucionalització de la suplicació un cop publicada la sentència, canalitzant-la dins del 

sistema jurídic propi de la Visita del General. D’aquesta manera, s’aconseguien resoldre 

dues problemàtiques: d’una banda, evitar l’allau de suplicacions contra les sentències 

durant els dies previs a la promulgació del decret d’execució i, d’altra banda, eliminar 

l’acceptació de recursos davant la Reial Audiència que tants maldecaps havia dut als 

visitadors durant la segona meitat del segle XVII. Durant les quatre visites en les quals el 

nou sistema d’apel·lacions fou vigent es presentaren un total de 73 recursos, el 89,04% 

dels quals (65 casos) acabà amb confirmació de la sentència original i el 10,95% (8 casos) 

restant acabà amb l’acceptació del recurs. 

 
TAULA 7.8. APEL·LACIONS CONTRA SENTÈNCIES DE LA VISITA (1700-1714) 
 
  RECURS RECURS CONFIRMACIÓ RECURS ABSOLUCIÓ 
1701-1702 7 5 2 
1704-1705 23 20 3 
1707-1708 26 24 2 
1710-1711 17 16 1 
1701-1714 73 65 8 

 

FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 15-18. 

 

Per acabar, des del nostre punt de vista es poden fer dues grans reflexions a l’entorn 

dels sistemes –suplicació i apel·lació– suara analitzats. D’una banda, el pes més aviat 

relatiu que tingueren en el global de sentències condemnatòries publicades per la Visita 

del General entre 1600 i 1714. En efecte, com hem pogut veure, entre 1600 i 1700 les 

suplicacions finalment acceptades només afectaren a un 13,37% del total de les 

condemnes publicades per la Visita, mentre que entre 1702 i 1714, les apel·lacions 

                                                      
66 Ibídem, f. 130r. 
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acceptades només n’afectaren un 10,95%. I això sense tenir en compte que moltes 

d’aquestes suplicacions i apel·lacions no demanaven la inaplicació de la sentència, sinó 

només que se’n moderés la condemna. D’altra banda, l’estreta relació que sembla haver-

hi entre els percentatges de suplicacions acceptades i recursos acceptats, fet que 

confirmaria el nostre capteniment en el sentit que, en bona mesura, el sistema 

d’apel·lacions establert després de les Corts Catalanes de 1701-1702, no fou sinó la 

institucionalització del mètode de suplicacions típic del període 1600-1700. 

 

7.2.2 Rastrejant l’acció dels consistorials. Els decrets d’execució: potencialitat i 

limitacions d’un registre documental 

 

La darrera de les tasques administratives dels visitadors abans de fer efectiva 

l’execució de les sentències era la publicació dels decrets d’execució. En aquests es 

recollia el veredicte definitiu de les sentències i, en el cas que s’hagués decidit acceptar 

les al·legacions presentades pels acusats el decret així ho recollia. En efecte, si els 

visitadors decidien no acceptar les súpliques presentades pels condemnats el decret 

recollia la fórmula «fiat execuutio dicte sentencie lata super dicta querela numero 

[número de querella] juxta seriem et tenorem illius juris ordine in exequendo servato, non 

obstantii deductis et adllegatis in contrarium per dictum [nom de l’acusat]». Aquest fou 

el cas, per exemple, del decret d’execució de la sentència de la querella nº11 promulgada 

per la Visita de 1626-1627 i per la qual s’havia condemnat a Pere Fuster, sobrecollidor 

de la col·lecta de Ponent, a retornar 143 lliures, 6 sous i 8 diners que els diputats li haurien 

pagat com a salari malgrat que no hauria complert amb la seva obligació d’anar a visitar 

les taules de la seva circumscripció fiscal.67  

Contràriament, si els agents fiscalitzadors accedien a considerar les súpliques 

presentades pel condemnat o condemnats, la fórmula podia incloure la clàusula «non 

executatur» quan es decidia no executar-la o bé la clàusula «fiat execuutio dicte sentencie 

lata super dicta querela numero [número de querella] juxta seriem et tenorem illius juris 

ordine in exequendo servato, non obstantii deductis et adllegatis in contrarium per 

dictum [nom de l’acusat]. Hoc proviso et intellecto quod» i a continuació l’explicació de 

                                                      
67 El decret d’execució de la sentència fou publicat el dia 21 de febrer de 1628. Es troba reproduït a DGC, 
vol. V, pp. 1522-1523. La sentència contra Pere Fuster fou publicada el 22 de maig de 1627, mentre que el 
condemnat presentà una suplicació contra la sentència a 19 de juny de 1627. ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 
2, 65v-66v i 113r-114r, respectivament. 
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quins aspectes calia corregir de la sentència inicial o com aquesta s’havia d’aplicar, com 

fou el cas de la sentència contra les querelles nº41 i nº165 de la Visita de 1626-1627.68 

Un cop identificada la nostra font i vist succintament el seu funcionament, estem en 

disposició de preguntar-nos quina fou la seva potencialitat i quines les seves limitacions. 

Pel que fa a la potencialitat de la font, és evident que és un bon indicador de la feina duta 

a terme per part del consistori dels visitadors. Així, a partir de l’anàlisi dels decrets 

d’execució hom pot fer-se una idea de fins a quin punt la tasca dels visitadors arribà fins 

a les últimes conseqüències, car no oblÍdem que el decret d’execució era la culminació 

de tot el procés administratiu. Tanmateix, la font presenta dues grans limitacions. En 

primer lloc, el fet que la sèrie de decrets d’execució de les sentències no és completa per 

tot el període estudiat (1600-1714), ans el contrari: bé no comptem o bé no hem pogut 

localitzar els decrets d’execució de les sentències corresponents a les set primeres 

fiscalitzacions, això és, de 1600 a 1623, així com tampoc comptem amb dades per a la 

Visita de 1629-1630. Segonament, cal tenir en compte que la inexistència del decret 

d’execució d’una sentència no vol dir que aquella finalment no fos aplicada: de fet, 

existeixen nombrosos exemples que així ho demostren. És el cas de la suara esmentada 

Visita de 1629-1630 de la qual no en conservem els decrets d’execució però, en canvi, 

sabem que alguns dels condemnats foren anotats al Llibre de Vàlues del General on, com 

veurem més endavant, només s’hi inscrivien els sentenciats de la Visita un cop el racional 

de la Diputació rebia el decret d’execució de mans dels visitadors.69  

Fetes aquestes consideracions, si passem a analitzar les dades compreses a la taula 7.9, 

podem veure que entre 1600 i 1714 hem pogut identificar un total de 1.807 decrets 

d’execució, que equivalen al 53,65% de totes les sentències publicades durant aquest 

període. En bona mesura, aquesta dada s’explica pels pocs decrets localitzats durant els 

primers quaranta anys de la centúria de foc i de plom (un 23,50% del total) i principis del 

segle XVIII (48,23% del total) ja que, si ens fixem en els anys centrals i segona meitat 

del segle XVII, podem observar com la tendència se situa al voltant del 80%. L’explicació 

d’aquest fenomen rau, com hem vist, en el fet que entre 1600 i 1623 no comptem amb 

decrets d’execució. D’altra banda, quant al motiu pel qual no hem pogut localitzar 

documentació referent a aquest període, la hipòtesi que ens sembla més plausible és que 

                                                      
68 DGC, vol. V, pp. 1499-1500. 
69 Cfr. Les sentències de la Visita de 1629-1630 a ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 1. Pel que fa al Llibre de 
Vàlues del trienni de 1629-1632 a ACA, Generalitat, Sèrie G, 85, 28. 
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la documentació s’hagi perdut en algun moment fruit de la dispersió documental en 

matèria de les sentències típica de les primeres visites.70 

   
TAULA 7.9. DECRETS D’EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES (1600-1714) 
 
 TOTAL SENTÈNCIES D. EXECUCIÓ 
1600-1640 1.489 350 (23,50%) 
1640-1652 361 313 (86,70%) 
1652-1659 527 437 (82,9%) 
1659-1702 765 598 (78,16%) 
1702-1714 226 109 (48,23%) 
1600-1714 3.368 1.807 (53,65%) 

 
Font: Elaboració pròpia ACA, Generalitat, Sèrie VG, 
21, 26, 33, 37, 38, 212, 214, 58, 70, 79 i Sèrie G, 8, 
1-18. 
 

Per concloure, ens agradaria remarcar una vegada més que el decret d’execució d’una 

sentència no era sinó el darrer dels actes administratius duts a terme per la Visita del 

General just abans de fer efectiva l’execució de les condemnes. Si de debò volem conèixer 

fins a quin punt l’acció dels agents fiscalitzadors havia estat real, analitzar el procés 

d’execució de les sentències és quelcom indispensable. 

 

7.2.3 Un mecanisme infal·lible? El paper del racional i l’exactor en l’execució de les 

sentències de la Visita 

 

Quan parlem de l’execució efectiva de les sentències de la Visita del General de 

Catalunya, una de les primeres qüestions que caldria dilucidar és a qui li pertocava aital 

responsabilitat. Sorprenentment, la resposta a aquesta pregunta és ben senzilla: els 

encarregats d’executar les sentències de la Visita eren bé els propis visitadors, bé aquelles 

persones «als qui [la execució de les sentències] són estades delegades y comeses per dits 

visitadors» tal i com s’establí en un vot datat a 20 d’abril de 1606 i elaborat per una junta 

de juristes reunits a instància dels agents fiscalitzadors.71 Si bé en algunes de les visites 

realitzades durant la primera meitat del segle XVII foren els propis visitadors els que 

                                                      
70 A diferència de les sentències de la Visita del General contingudes dins la «Sèrie G» de la secció 
«Generalitat» de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, les quals es presenten en diferents volums homogenis entre 
si i degudament enquadernats, aquelles que s’han preservat dins la «Sèrie VG» la majoria de vegades es 
presenten dins de caixes, en carpetes i/o camises i sense enquadernació. Aquest darrer element potser 
afavorí la dispersió dels decrets d’execució, que no deixaven d’ésser documents d’un o dos fulls fàcilment 
extraviables. 
71 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, f. 197v. Els encarregats d’elaborar el vot foren Felip Dimas Montaner, 
Jaume Càncer i micer Nogués.  
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s’encarregaren personalment de l’execució efectiva de les sentències –fou el cas, per 

exemple, de les fiscalitzacions realitzades els anys 1608-1609 i 1626-1627–,72 val a dir 

que en línies generals els consistoris de visitadors tendiren a delegar aquesta prerrogativa 

al consistori de diputats i oïdors de comptes del General, per motius bàsicament pràctics 

–cal recordar que els visitadors finalitzaven llur activitat un cop transcorreguts els nou 

mesos previstos pel capítol 1 del redreç de 1599, només restant-los la facultat d’executar 

les sentències–. Aquesta situació, juntament amb el fet que el procediment d’exigir el 

pagament de les penes pecuniàries era una tasca tradicionalment (molt) lenta –eterna, a 

voltes–, segurament propicià que els visitadors consideressin com a bona l’opció de 

delegar en els consistorials de la Diputació l’execució de les sentències.73  

Encara més, cal no oblidar que els diputats gaudien d’una sèrie d’eines legals i 

humanes que no estaven a l’abast dels visitadors, almenys de forma directa. Quines eren 

aquestes eines? Des del punt de vista legal, els diputats comptaven amb la força de dos 

capítols del redreç aprovats en el marc de les Corts Catalanes de 1599, el 46/1599 i el 

49/1599, respectivament.74 L’articulat dels capítols excloïa explícitament al col·lectiu 

dels deutors dels càrrecs més importants i alhora lucratius que la jurisdicció del General 

podia oferir. En aquest sentit, el capítol 46/1599 els privava de l’accés a les bosses de 

diputats i oïdors de comptes75 que, com és sabut, eren els principals càrrecs polítics de la 

institució i el veritable objectiu dels membres de la classe dirigent catalana. Pel que fa al 

Capítol del Redreç 49/1599 excloïa als deutors del General de la possibilitat de participar 

                                                      
72 Els visitadors de 1626-1627 justificaren aquesta situació amb les següents paraules: «Lo total benefici 
que de las visitas ha de resultar al General ultra la recuperació, axí en rahó de notables quantitats de diners 
com encara que las sentèntias no resten offuscades, consisteix en que los visitadors, en tot quant sie possible, 
sian los executors de las sentèntias en la Visita promulgades, sens comètrer coneixensa ni execució de 
aquella als senyors deputats sinó en molts pochs casos, si y segons als visitadors aparexerà. Ab que no 
pugan dits deputats, com no podan, conèxer ni entremetre·s de articles alguns fora de la nua comitió ni que 
poch ni molt contradiguessen al que està ja declarat en dita Visita, y en açò no sols no si pot duptar. Y ab 
visitas passadas que los visitadors las desamparavan y cometian als senyors deputats y oydors las 
execucions, perque·ls apareixia axí a dits visitadors, se es vist per la experiència lo poch o ningún fruyt que 
de ditas visitas entrave en lo General, la poca correctió en los officials y lo molt excés en los gastos». 
Summari compendiós..., op. Cit., pp. 37-38.  
73 En un vot entregat als diputats i oïdors de comptes del trienni de 1623-1626 i signat pels assessors de la 
Diputació Pere Pla i Joan Pere Fontanella s’evidencia aquesta pràctica. DGC, vol. V, pp. 1412-1413. 
74 Ambdós capítols a Capítols per lo redrés..., op. cit.; El capítol 46 a les pp. 79-20 i el capítol 49 a la p. 
82. 
75 «Item, que qualsevol deutor del General, axí principal, com partícip, no puga concórrer a deputat o oydor 
que no haja pagat vuyt dies abans de la extractió lo que deurà al General, çò és dels deutes y pagues seran 
caigudes fins dita jornada. Entès emperò que si aprés que serà deputat o oydor caurà lo predit deute, o 
alguna paga, que en tal cas lo salari o terces que li cauran per rahó de son ofici la haja de tenir lo General 
en descàrrech de son deute. Ab tal emperò que per a la disposició del present capítol no sia derogat ni fet 
perjudici algú a la disposició del capítol quart començant: (obviant los abusos). Plau a sa Magestat». 
Capítols per lo redrés..., op. cit., pp. 79-80. 
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en els arrendaments dels drets de la institució, ja fos a títol principal, ja fos com a 

avaladors dels que optaven a esdevenir arrendataris.76 La creació d’aquests dos capítols 

del redreç en el marc de les Corts de 1599 molt probablement estigué motivada per 

l’augment progressiu de la nòmina de deutors del General durant la segona meitat del 

segle XVI.77 

Tot sembla indicar que durant la primera meitat del segle XVII l’aplicació dels 

preceptes continguts en els capítols 46 i 49 del redreç de 1599 fou una realitat.78 Un bon 

exemple n’és el vot elaborat per una junta de juristes i doctors de la Reial Audiència de 

Catalunya a 18 de juliol de 1629. Dies abans, els diputats els havien plantejat un procés 

de dubte: en aquest, demanaven a la junta de juristes quina decisió havien de prendre en 

el cas que es trobessin amb persones que, malgrat ésser deutores del General, volguessin 

participar en el sorteig que pròximament s’havia de celebrar per escollir els habilitadors 

encarregats de dirigir el procés d’insaculació del trienni subsegüent. Un cop escoltades 

les parts implicades en el procés –el racional, els assessors i l’advocat fiscal de la 

Diputació d’una banda i els advocats dels deutors de l’altra– la comissió de juristes 

conclogué que «són de vot y parer que dit don Pedro de Lordat y los altres consemblants 

debitors en dit llibre de Vàluas assentats, no podan concórrer ni ésser admesos en la 

present extracció de habilitadors fins a tant ayan pagats sos dèbits».79 Així doncs, a partir 

d’aquest moment no només s’impedia als deutors del General ésser elegits en els càrrecs 

més importants de la Generalitat o en els arrendaments dels seus drets sinó que, a més a 

més, també se’ls impedia participar en el procés d’elecció de les persones que 

posteriorment eren responsables de determinar qui era hàbil i qui no per formar part de 

les llistes de candidats als principals oficis del General. Les conseqüències d’aital 

construcció legal semblen prou evidents: aquelles persones condemnades per la Visita 

que gaudien d’una posició econòmica solvent i que volien mantenir la seva quota 

d’influència política no tenien altra alternativa que satisfer llurs deutes amb la Generalitat 

ja que, en cas contrari, perdien l’oportunitat d’obtenir un càrrec polític, participar en els 

                                                      
76 «Item, per provehir a la indempnitat del General, ordena la dita Cort, que los deputats y oydors de comptes 
no pugan lliurar arrendaments, ni pendre per fermances alguns que degan al General, que la paga sia ja 
cayguda, o sian fermances per altres coses, fins a tant que llurs deutes y obligacions seran extintas. Plau a 
sa Magestat». Capítols per lo redrés..., op. cit., p. 82. 
77 Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. Cit., pp. 123-126. 
78 DGC, vol. V, pp. 211-212. 
79 DGC, vol. V, pp. 1548-1549. El vot fou signat pel regent Miquel Sala, els doctors Joan Magarola, Jaume 
Mir, Jeroni Astor, Antoni Vinyola –tots ells de la Reial Audiència de Catalunya– i els assessors externs 
Joan Pere Fontanella i Bernat Sala. 
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processos d’elecció de la Diputació o, simplement, deixaven de formar part en la (no 

sempre) lucrativa recaptació d’impostos del General.80 

Per posar en marxa aquest aparell normatiu, els diputats i oïdors de comptes comptaren 

amb l’ajuda de dos oficials de la Generalitat, el racional i l’exactor. Com bé ens recorda 

Isabel Sánchez de Movellán, el racional de la Diputació del General de Catalunya era un 

oficial que havia anat evolucionant des de la seva creació com a escrivà-comptable 

auxiliar dels oïdors de comptes al segle XV fins a convertir-se en el principal càrrec a 

nivell econòmic de la institució.81 Des del punt de vista de l’execució de les sentències la 

figura del racional era clau perquè per mandat dels Capítols del Redreç 3/1520 i 10/1533 

tenia l’obligació d’elaborar l’anomenat Llibre de Vàlues, en el qual s’anotaven totes 

aquelles persones que devien diners a la Generalitat, entre altres, també aquelles que 

havien estat condemnades a penes pecuniàries per sentències de la Visita del General.82 

Tanmateix, cal tenir en compte que aquest oficial no sempre actuà diligentment a 

l’hora d’anotar els deutors per sentències de la Visita en el Llibre de Vàlues, tal i com 

denunciaren els propis consistorials de la Visita en diverses ocasions. Un bon exemple 

d’aquesta situació és la sentència de la querella nº42 de la Visita celebrada els anys 1608 

i 1609. En aquesta, els visitadors acusaven a Francesc Tarragó i a Jeroni de Lana –antic i 

actual racional, respectivament– de «tenir mal regulats los libres de vàlues», permetre que 

hi haguessin diversos errors comptables i de no anotar-hi aquelles persones condemnades 

per sentències de la Visita. Escoltades les defenses, la sentència dels visitadors fou 

contundent: «volent prevenir a la indempnitat del General», s’atorgà a Jeroni de Lana un 

                                                      
80 Sobre els arrendaments dels drets del General, vegeu: Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de 
Catalunya..., op. Cit., pp. 109-114. Seguint a Eva Serra, Miquel Pérez Latre evidencia que en moltes 
ocasions els veritables arrendataris dels drets del General haurien estat realment els avaladors. Aquest fet 
explicaria en bona mesura per què el capítol 49 del redreç del 1599 també limitava l’accés als deutors que 
volien exercir com a avaladors d’un arrendament dels drets del General. Cfr. Eva SERRA I PUIG, «Diputats 
locals i participació social...», art. Cit., pp. 264-265.    
81 Isabel Sánchez de Movellán descriu les principals característiques del racional durant els primers anys 
d’existència d’aquest càrrec, període durant el qual era conegut amb el nom d’«scrivà dels Oydors de 
comptes». Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General..., op. Cit., pp. 213-214. Les 
funcions certament limitades del racional durant la primera meitat del segle XV contrasten notablement 
amb les que es recullen en els Capítols resultants de las sentèntias de 1621, on aquest oficial protagonitza 
un total de 41 capítols i compta amb un total de tres ajudants. Cfr. Capítols resultants de las sentèntias..., 
op. cit., ff. 38v-44v. 
82 Capítols resultants de las sentèntias..., op. cit., ff. 39r-40v. El Capítol del Redreç 3/1520 a Capítols dels 
drets..., op. Cit., ff. 73r-73v. El Capítol del Redreç 10/1533 a Ibídem, ff. 97r-97v. És molt probable que les 
tensions esdevingudes entre diputats, estaments i la comissió de visitadors que aquests darrers enviaren a 
la Diputació durant les Corts Catalanes de 1533 motivessin la concreció del Capítol del Redreç 10/1533. 
L’enfrontament entre uns i altres esclatà quan visitadors i diputats no es posaren d’acord amb el balanç dels 
comptes de la Diputació presentats davant les Corts. De fet, els diputats havien demostrat exercir un control 
molt laxe dels comptes de la institució, especialment pel que fa al cobrament dels deutes que els particulars 
havien contret vers la institució. Cfr. Àngel CASALS, L’Emperador i els catalans..., op. Cit. pp. 257-269. 
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termini de dos mesos per corregir els errors comptables, així com se’l condemnà «en 

haver de continuar y escriure debitors en lo dit libre de vàlues, dins los dits dos mesos, a 

totes les persones que en les Visites del General fins assí fetes són estades condemnades 

en cantitat líquida y certa [...] a fi que aquelles sien tingudes com a vertaders debitors del 

General fins que ab tot[s] efectes ajen pagat dites cantitats». Encara més: en el cas de no 

complir amb allò establert per la sentència, Jeroni de Lana havia de restar privat d’una 

anualitat del seu salari.83 

Un cop anotats en el Llibre de Vàlues per part del racional, els condemnats per 

sentències de la Visita podien optar bé per satisfer el deute i recuperar el seu estatus 

anterior, bé per no satisfer-lo. En aquest darrer extrem és quan la feina de l’exactor del 

General de Catalunya prenia tot el protagonisme. La funció principal d’aquest oficial els 

orígens del qual cal remuntar-los a les Corts de Tortosa de 1420,84 no era altra sinó 

«exhigir los deutes se deuran al General [...] ab summa diligència».85 En efecte, el 

cobrament efectiu dels deutes depenia en gran mesura de la seva diligència a l’hora de 

perseguir uns deutors els quals tendien a satisfer les seves obligacions tan bon punt sentien 

la presència de l’oficial.86 Tanmateix, foren diligents, els exactors? 

Semblant pregunta no és fàcil de respondre. Entre 1600 i 1714, pel cap baix hem pogut 

documentar un total de 46 sentències en les quals l’exactor del General fou l’actor 

principal, essent condemnat en un 35% dels casos. Pel mateix període, els visitadors 

realitzaren un total de 93 acusacions contra aquest oficial, de les quals un 48% resultaren 

ser de tipologia administrativa, un 13% per realitzar concerts amb els deutors –acordar 

dilatar els pagaments dels deutes–, un 13% per oposar-se a resolucions de la Visita del 

General i/o emprendre accions contra els interessos d’aquesta institució, un 6% per frau 

o barateria i un 5% per profit personal.  

 

 

 

 

                                                      
83 La sentència a ACA, Generalitat, Sèrie VG, 37, ff. 25r-26r. A Francesc Tarragó se l’absolgué en no 
constar la intenció del procurador fiscal de la Visita. 
84 Cfr. Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La Diputació del General..., op. Cit., 234. Com bé recorda la 
historiadora del dret, originalment l’exactor rebé el nom d’«executor y exigidor dels deutes». 
85 Capítols resultants de las sentèntias..., op. Cit., ff. 67v-68r. 
86 En aquest sentit, en el Llibre de Vàlues del trienni de 1623-1626 alguns dels deutors per sentències de la 
Visita especifiquen molt clarament que haurien satisfet llurs obligacions per evitar ésser executats per 
l’exactor. ACA, Generalitat, Sèrie G, 85, 26, f. 317. 
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GRÀFIC 7.13. TIPOLOGIA DE LES ACUSACIONS CONTRA L’EXACTOR DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
 

FONT: Elaboració pròpia ACA, Generalitat, Sèrie VG, 
21, 26, 33, 37, 38, 212, 214, 58, 70, 79 i Sèrie G, 8, 1-
18. 

 

En el gràfic 7.13 Podem copsar el pes que les disfuncions de tipus administratiu 

tingueren en el global de les acusacions fetes contra l’exactor. Un bon exemple per 

il·lustrar aitals disfuncions és la sentència que els visitadors dels anys 1600-1601 

promulgaren contra l’aleshores exactor Joan Serra.87 Mercader d’ofici, Joan Serra havia 

comprat «en encant públich» l’ofici d’exactor del General l’any 1588, ja que l’anterior 

oficial, Pere Arles, l’havia hagut de posar a la venda per satisfer part dels nombrosos 

deutes que havia contret amb el General.88 Tornant a la sentència promulgada durant la 

Visita de 1600-1601, a Joan Serra se l’acusà d’haver comès negligències a l’hora d’exigir 

els deutes dels arrendaments de les bolles del General. Concretament, se’l culpava de no 

haver aplicat fil per randa els preceptes del capítol 40 del redreç de 1585, que establia que 

un cop passats vint dies des de la finalització de la terça dels arrendaments, els 

arrendataris que no haguessin satisfet els pagaments pendents fossin perseguits com a 

deutors «sens posar-hi en res exceptió, ni dilació ninguna, fins a tant que lo General sia 

íntegrament pagat».89 Tanmateix, les acusacions fetes pels visitadors foren contestades 

                                                      
87 La sentència a ACA, Generalitat, Sèrie VG, 21, ff. 8157v-8158v. 
88 La provisió de l’ofici per part dels diputats i oïdors de comptes del General fou el dia 28 de setembre de 
1588. DGC, vol. III, p. 249.  
89 Capítols sobre lo redrés..., op. Cit., ff. 29v-30r. 
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per la defensa presentada per l’exactor esgrimint cinc arguments: en primer lloc, es 

denunciava el fet que molts dels deutors no podien pagar «per ésser pobres», perquè 

havien d’afrontar deutes «anteriors y millors que lo del General» i també perquè moltes 

de les exaccions s’havien de fer fora de la ciutat de Barcelona, on l’exactor no acostumava 

a anar-hi. Segonament, la defensa argumentava que calia no oblidar el fet que darrerament 

els diputats i oïdors de comptes havien ordenat fer «molts sobrecehiments» en matèria de 

deutors. En tercer lloc, també s’evidenciava que els darrers anys els diputats havien tendit 

a fer «diversos concerts y partits ab diversos debitors». En quart terme, la defensa 

recordava que els successius consistoris de diputats i oïdors de comptes entre 1590 i 1596 

havien deliberat que totes les diligències fetes per fer efectiu el cobrament dels deutes 

eren les adequades. Finalment, en cinquè i darrer lloc es recordava que entre 1590 i 1596 

l’exactor havia executat i cobrat deutes per valor de 1.294.415 lliures, 12 sous i 5 diners, 

bo i argumentant que «consta en dits tres triennis [1590-1593, 1593-1596 i 1596-1599] 

haver exegit més que sos predecessors ab altres tres triennis [...] y axí consta haver fetas 

les diligèncias degudas quant en si és estat possible». Les explicacions donades per la 

defensa de Joan Serra sembla ser que convenceren als visitadors, que decidiren absoldre’l 

tot encarregant-li que «en lo exercici de son offici sie sollícit, y diligent en lo esdevenidor 

en guardar los Capítols de Cort sens fer exceptió de persones». 

Un altra de les acusacions recurrents contra l’exactor fou la d’actuar contra els 

interessos de la Visita del General i, més concretament, la d’obviar les instruccions que 

li eren trameses pels visitadors. N’és un exemple clar la sentència de la querella nº22 

contra els diputats i oïdors de comptes del trienni de 1662 i Josep Quintana, exactor del 

General.90 En efecte, en el segon capítol de la querella s’acusava als diputats i oïdors de 

comptes de no haver fet les gestions necessàries perquè es cobressin els deutes derivats 

de les sentències fetes pels visitadors que dugueren a terme la seva tasca els anys 1662 i 

1663, així com també es posava en entredit la gestió de l’exactor per no «haver ab tot 

effecte cobradas las ditas quantitats, importants 2.248 lliures, 2 sous [i] 4 diners, [...] per 

                                                      
90 Josep Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, fou nomenat exactor del General en algun moment comprès 
entre el 15 de setembre de 1640 –moment en el qual el seu predecessor, Josep Miquel Quintana, ciutadà 
honrat de Barcelona i diputat reial del General durant el trienni de 1638-1641, presentà la renúncia i 
suplicació per designar llur successor– i el 18 de setembre de 1642, quan per primera vegada apareix 
exercint el càrrec. La renúncia de Josep Miquel Quintana a DGC, vol. V, p. 1075. La primera notícia de 
Josep Quintana exercint com a exactor també a DGC, vol. V, p. 1273. Si fem cas de les notes aportades per 
Francisco José Morales Roca, Josep Miquel seria el pare de Josep. Cfr. Francisco José MORALES ROCA, 
Próceres habilitados..., op. Cit., p. 59. Quant a la querella nº22 de la Visita celebrada els anys 1665-1666, 
vegeu ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 8, ff. 116r-121v. 
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la falta de la qual cobrança redunda dany a la Generalitat per no poder acudir a llurs 

obligacions».  

Els visitadors blasmaven durament l’actitud tant dels diputats com de l’exactor. D’una 

banda, acusaven als primers de no haver insistit prou a Josep Quintana que fes la seva 

feina –és a dir executar els deutes contrets pels sentenciats de la Visita realitzada els anys 

1662 i 1663– després d’haver obligat als agents fiscalitzadors a entregar-los tota la 

documentació de la Visita argumentant que havien finalitzat els nou mesos establerts per 

la legislació. Segons els visitadors, aquesta decisió tenia com a únic objectiu «[fer-se] 

placebo los uns consistorials als altres passats», fet que precisament havia conduït a 

l’erecció del sistema de la Visita a les Corts Catalanes de 1599. D’altra banda, a l’exactor 

se li recordava que la naturalesa del seu ofici era «cobrar ab tot effecte y no sols solicitar 

[els deutes]» i que degut a la seva actitud passiva a l’hora d’executar els deutors «ve al 

últim a sepultar-se los crèdits del General en un llibre de vàlues, essent axí que tots 

officials cobran del General sos salaris sens cobrar per aquell lo que hy és degut». Encara 

més, els visitadors asseguraven que no tenia cap sentit continuar pagant els salaris i 

estrenes d’uns oficials –diputats, oïdors de comptes i exactor– que, lluny de complir amb 

les seves obligacions, defugien llur principal responsabilitat, que no era altra que «fer que 

a tot effecte cobre lo General sos crèdits». No cal dir que en aquesta ocasió el veredicte 

dels visitadors fou talment contundent: els diputats foren condemnats a pagar una multa 

conjunta de 600 lliures, mentre que a l’exactor se’l privà de qualsevol de les seves 

remuneracions mentre no cobrés els deutes derivats de les sentències imposades pel 

consistori de visitadors dels anys 1662-1663. 

Més dubtes sobre la diligència dels exactors a l’hora d’exercir llurs obligacions són els 

que generen les acusacions per frau i/o barateria. Aquest és el cas concret de la sentència 

de la querella nº48 de la Visita duta a terme entre 1680 i 1681.91 En aquells moments 

l’ofici d’exactor del General continuava regentat per Josep Quintana que, de fet, continuà 

exercint-lo fins a finals del segle XVII.92 Segons els visitadors, durant el trienni de 1677-

                                                      
91 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 10, ff. 10v-14r. 
92 Concretament, l’exercí fins que es produí el seu decés a principis del mes de desembre de 1693. De fet, 
el dia 2 de desembre de 1693, el ciutadà honrat de Barcelona i doctor en medicina Onofre Monsalvo feu 
relació davant el consistori dels diputats i oïdors de comptes del delicat estat de salut de Josep Quintana. 
DGC, vol. IX, p. 381. Dies més tard –el 20 de desembre, concretament– se celebrà la cerimònia d’extracció 
del nou exactor –«vacant lo offici de exactor del General per mort de Joseph Quintana»– en que Josep 
d’Amigant resultà escollit. Vid. Ibídem, p. 387. Josep d’Amigant i de Ferrer, senyor de Castellgalí, obtingué 
la dignitat de noble l’any 1673, exercí com a diputat militar de la Diputació del General durant el trienni de 
1674-1677, participà a les Corts Catalanes de 1701-1702 i 1705-1706 i obtingué el títol de Comte de 
Fonollar de mans de Carles III l’any 1711. Cfr. Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados..., 
op. Cit., vol. I, p. 137.    
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1680 l’exactor no hauria dubtat en acceptar «contribucions de diners y presents» de mans 

dels arrendataris dels drets del General a canvi de «de no molestar aquells ab executions 

e, o, per dissimular-los y donar-los més temps del que permeten los Capítols de Cort» per 

satisfer llurs deutes vers l’administració de la Generalitat. Les acusacions formulades pels 

agents fiscalitzadors foren confirmades pels testimonis del propi Josep Quintana, el 

mercader Salvador Feliu, Josep Duran, també mercader i Felip Dosset, botiguer de Valls.  

La praxi de l’exactor a l’hora d’aconseguir aquests pagaments –ja fossin en diner o en 

espècie– era ben senzilla: la majoria de les vegades, Quintana acceptava «regalos» de part 

dels arrendataris –especialment roba, menjar i beure– en reconeixement «dels treballs 

havia presos en solicitar las pòlissas de las quinsenades de la bolla y tersas del General». 

En altres ocasions, l’exactor acceptava pagaments en metàl·lic a canvi d’obviar els 

terminis del cobrament dels deutes contrets pels arrendataris un cop finalitzada la terça 

del seu arrendament. Per no aixecar sospites, públicament feia notar que com a exactor 

«ell no prenia diners», afegint tot seguit que malgrat tot podia considerar la possibilitat 

«que per obliquum arribassen a sa casa», cosa que segons els visitadors «ve a ser contra 

les dispositions dels Capítols de Cort». En efecte, des de les Corts Catalanes de 1431-

1434 els oficials de la Generalitat tenien totalment prohibit rebre donatius i/o suborns per 

qüestions relacionades amb llur ofici, si bé se’ls permetia acceptar «coses de menjar e 

bèurer».93 Tanmateix, la sentència promulgada pels visitadors condemnà a l’exactor a 

retornar tant les quantitats rebudes en diner, com les rebudes en espècie, «com dits dons 

fossen donats per rahó de llur offici [i] considerant-se que encara que coses de menjar y 

beure, [són] frau». Així mateix, «usant de benignitat y clemèntia» se’l condemnà a pagar 

una multa de 132 lliures, el deute de la qual fou satisfet entre el 21 d’agost de 1682 i el 5 

de juny de 1683.94 

Més enllà de les irregularitats comeses per l’exactor en l’exercici del seu ofici, de la 

sentència suara analitzada se’n desprenen dues idees interessants. D’una banda, la 

distinció que l’oficial semblava demostrar entre les esferes pública i privada quan avisà 

als mercaders que com a exactor no podia acceptar pagaments dels arrendataris dels drets 

del General però, en canvi, si que podien fer-los arribar a la seva residència privada en 

                                                      
93 «Item, vol e ordona la dita Cort, que algun official o ministre del dit General no gos pendre ne rebre 
alguns dons o subornacions per rahó de llur offici en alguna manera, exceptat coses de menjar e bèurer qui 
dins pochs dies sien despeses tota frau cessant. E si lo contrari era fet per algun d·ells, que ultra de la 
restitutió de les coses que haurà pres, sia privat de son offici ipso facto». Libre dels Quatre Senyals..., op. 
Cit., p. 287. 
94 Així se’n desprèn dels registres anotats al Llibre de Vàlues. ACA, Generalitat, Sèrie G, 85, 42, f. 438. 
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horari no laborable. D’altra banda, l’evolució que sembla haver experimentat la 

concepció del delicte de suborn (altrament dit barateria) en el decurs dels dos-cents 

cinquanta anys compresos entre les Corts Catalanes de 1431-1434 i la sentència 

promulgada pels visitadors l’any 1680. Si a mitjans del segle XV s’excloïen del supòsit 

de suborn els regals de menjar i beure –almenys fins a certa quantitat–, sembla evident 

que l’any 1680 aitals dons ja no eren acceptables.  

Que aquestes pràctiques eren vistes com a quelcom nociu pels interessos de 

l’administració pública n’és una bona prova el fet que Josep Quintana fou de nou acusat, 

processat i condemnat per motius similars en el marc de la querelles nº21 i nº84 de la 

Visita realitzada els anys 1683-1684.95 De fet, els visitadors mostraven llur incredulitat 

en constatar que Quintana «és consuetudinari en rèbrer diners dels arrendataris de las 

bollas, com resulta de la dita sentència de Visita pròxim passada». Tanmateix, en aquesta 

ocasió l’oficial encarregat d’executar els deutors de la Generalitat ideà una nova 

estratègia: lluny d’acceptar personalment els pagaments en horari no laborable i de mans 

dels arrendataris, se serví de l’estructura de recaptació de la Generalitat per cobrar els 

diners de forma indirecta. Per entendre com ho aconseguí, primer cal que exposem 

breument com funcionava la recaptació dels drets del General en aquells casos que es 

decidia arrendar-los a mans privades.  

Durant bona part del segle XVII, la Diputació del General optà per dues estratègies a 

l’hora de recaptar els drets que d’acord amb la legislació vigent, tenia la capacitat d’exigir. 

D’una banda, se serví de la seva estructura d’oficials propis, els taulers del General, que 

repartits per arreu del territori s’encarregaven de percebre els drets de la institució. Entre 

altres funcions, els taulers tenien l’obligació de cobrar els drets del General, d’anotar 

detalladament tots els impòsits recaptats en els llibres de les terces de les seves taules, 

comprovar l’origen i la destinació de les mercaderies presentades a les seves 

demarcacions fiscals i un cop cada tres mesos traslladar als seus superiors, els 

sobrecollidors, tant els llibres de comptes com els diners col·lectats perquè els fessin 

arribar a mans dels oficials comptables de la Diputació del General a Barcelona.  

Tanmateix, durant la segona meitat del segle XVII lluny de continuar amb el sistema 

tradicional, s’anà imposant la tendència d’arrendar els drets de la institució a mans 

privades. El sistema era ben senzill: a l’inici del seu trienni, els diputats i oïdors de 

comptes subhastaven l’arrendament dels drets del General que consideraven oportuns a 

                                                      
95 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 11, ff. 158r-166r. 
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la llotja de Barcelona. Normalment, aquests s’entregaven al millor postor –si bé és cert 

que en algunes ocasions els visitadors denunciaren que s’havia fet justament el contrari–
96 que, a canvi, rebia un premi, conegut com a «eixau». L’acord entre diputats i arrendatari 

s’establia mitjançant un pacte o «taba» que contenia els diversos capítols on es detallaven 

les obligacions de l’arrendatari, que en cas de no complir-les podia ésser jutjat tant pels 

propis diputats, com pels visitadors.97 Així mateix, l’arrendament dels drets de la 

Generalitat també implicava la participació de les persones que asseguraven aquest 

arrendament, les conegudes com a «fermances».98 Fins i tot i havia la possibilitat que un 

cop establert l’arrendament, i si així havia quedat estipulat en el pacte, l’arrendatari 

pogués nomenar un receptor dels drets, que era l’encarregat de recaptar els impostos i 

entregar-los a la Generalitat.  

Fetes aquestes consideracions, és hora de reprendre el fil. Com dèiem, durant la Visita 

de 1683-1684 l’exactor del General fou acusat de reincidir en la pràctica d’acceptar 

suborns a canvi d’ésser flexible a l’hora d’executar els deutors de la Generalitat. Per fer-

ho, Josep Quintana emprà la xarxa de recaptació de la bolla de Barcelona, conformada 

pel titular de l’arrendament, Jaume Axadas –velluter–, llurs fermances: Rafel Guinart –

cavaller–; Pau Rossell, Gaspar Garcia, Rafel Calvaria i Francesc Potau –tots ells 

mercaders–; Josep Romanyà –botiguer de teles–; Jacint Tudó –botiguer de draps–; Pacià 

Banús –blanquer–; Joan Jonch –pagès–; i, finalment, Jaume Camprodon –prevere de 

Santa Maria del Mar– com a receptor dels drets.99 Per no aixecar les sospites dels 

visitadors, el sistema consistia en fer el pagament a través del receptor dels drets. En 

efecte, a 10 de febrer de 1681 Rafel Guinart i Rafel Calvaria mitjançant una pòlissa 

ordenaren a Jaume Camprodon que fes un pagament «a certa persona» per valor de 110 

lliures barcelonines. Ni el nom de l’arrendatari ni el nom de l’exactor s’esmentaven en la 

pòlissa perquè tal i com el propi Camprodon assegurà als visitadors posteriorment, «dit 

                                                      
96 És el cas, per exemple, de la sentència de la querella nº46 de la Visita de 1659-1660. ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 8, 7, ff. 72r-76/1ª. 
97 Joan Morera, sombrerer i arrendatari dels drets de la col·lecta de Barcelona entre 1707 i 1710, fou 
condemnat a pagar una multa de 200 lliures barcelonines en el marc de la sentència de la querella nº48 de 
la Visita de 1710-1711, precisament per no respectar dues clàusules de la taba. ACA, Generalitat, Sèrie G, 
8, 18, ff. 15r-18v. 
98 Segons Antoni Jordà Fernández, el veritable pes de l’arrendament tendí a recaure en les fermances més 
que no pas en el titular de l’arrendament, que més aviat actuava com a «home de palla». Antoni JORDÀ 
FERNÁNDEZ, «Els ingressos fiscals de la Generalitat de Catalunya a la segona meitat del segle XVII», 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 10, 1982, pp. 163-204. Fem referència a la p. 170. 
També Eva SERRA I PUIG, «Diputats locals i participació social...», art. Cit., pp. 264-265. 
99 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 11, f. 159v. 
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Quintana los havia advertit de que no·l anomenassen ab papers».100 Ara bé, el nom sí que 

constava en els comptes personals de Camprodon, comptes que els agents fiscalitzadors 

s’afanyaren a aconseguir tant bon punt iniciaren les primeres investigacions tot enviant 

un requeriment penal al suara esmentat receptor.  

Com a resultat d’aquest pacte, l’arrendatari i les fermances de la bolla de Barcelona 

comptaren amb la complicitat de l’exactor, que lluny de fer la seva feina i executar-los en 

no complir els terminis previstos en el pacte de l’arrendament, optà per ometre els 

requeriments dels diputats i oïdors de comptes que així li ho exigien. Tanmateix, Josep 

Quintana no pogué ometre l’acció de la Visita que, vistes les irregularitats comeses, decidí 

condemnar-lo a restar suspès de sou i ofici durant 6 mesos i a retornar els diners rebuts, 

tot i que, finalment, la sentència no es feu efectiva.101 

 

*    *    * 

 

Fins ací hem vist tant el constructe legal ordit per les Corts de 1599 amb l’objectiu de 

fer efectives les sentències de la Visita, com el potencial humà que havia de posar-lo en 

pràctica. L’activitat duta a terme en aquest sentit pel racional i l’exactor quedava 

plasmada en els Llibres de Vàlues de la Diputació, el registre de deutors de la institució. 

L’anàlisi de les dades presents en aquesta font ens ha de permetre, doncs, veure fins a 

quin punt les execucions de les sentències eren aplicades fins a les últimes conseqüències. 

Abans d’entrar en matèria, però creiem imprescindible fer uns breus apunts metodològics. 

En primer lloc cal no perdre de vista que es tracta d’una font documental amb un grau 

de conservació desigual. Si bé la majoria de registres de la segona meitat del segle XVII 

i principis del segle XVIII són plenament consultables, no es pot dir el mateix pel que fa 

als registres de les primeres quatre dècades de la centúria de foc i de plom. En aquest 

sentit, entre 1600 i 1659 d’un total de 18 registres, 9 no s’han pogut consultar.102 

Segonament, cal tenir en compte que no tots els condemnats per la Visita eren anotats 

al Llibre de Vàlues, bé perquè aquests satisfeien la condemna abans que fossin inscrits en 

                                                      
100 Ibídem, f. 160r. 
101 Així queda palès en el decret d’execució de la mateixa, publicat el dia 15 de juny de 1684. ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 8, 11. A canvi, sembla ser que Josep Quintana oferí deixar de banda aitals pràctiques, 
tal i com demostra una suplicació entregada pel mateix Quintana als visitadors a 13 de juny de 1684. D’altra 
banda, això no impedí que se l’anotés com a deutor en el Llibre de Vàlues per altres sentències fetes durant 
el mateix trienni. ACA, Generalitat, Sèrie G, 85, 43, f. 566.  
102 Concretament, els volums no disponibles són els següents: ACA, Generalitat, Sèrie G, 85, 24, 25, 27, 
29, 30, 31, 32, 33 i 35. 
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el registre de deutors, bé perquè, com hem vist abans, el racional no feia la seva feina 

diligentment. Un bon exemple de la primera de les situacions, això és, el fet que els 

condemnats per la Visita satisfeien llurs deutes abans d’ésser inscrits en el Llibre de 

Vàlues, són les lletres certificatòries expedides per la Taula de Canvi de Barcelona 

confirmant l’ingrés fet pels condemnats durant els primers anys del segle XVII. Una 

d’aquestes certificatòries és la que presentà el doctor en medicina Macià Sabata, que 

durant el trienni de 1599-1602 exercí com a diputat local de la Diputació local de Lleida. 

Així, Sabata havia fet l’ingrés a la Taula de Canvi mitjançant una tercera persona, el 

ciutadà honrat de Barcelona Miquel Hispano. Segons la certificatòria, l’ingrés –de 15 

lliures i datat a 27 de juny de 1603– fou motivat «per obtemperar una sentència contra ell 

[Sabata] feta per los senyors visitadors del General de Catalunya a XII de maig proppassat 

y a la provisió de decret de executió de dita sentència feta a 25 del corrent y per les causes 

y raons en dita sentèntia contengudes».103  

Durant les següents fiscalitzacions trobem d’altres exemples d’aquesta praxi: així, 

durant la Visita de 1605-1606 Domingo Vernet, tauler de Vinçà i Honorat Boxó, tauler 

de Millars, també presentaren certificatòries de la Taula de Canvi de Barcelona on 

s’especificava el pagament de les quantitats amb què els visitadors els havien 

condemnat.104 Aquesta situació sembla repetir-se almenys durant les Visites de 1611-

1612105 i 1614-1615.106 Tanmateix, a partir d’aquesta data les referències a aquests 

pagaments sembla ser que deixaren d’anotar-se als registres de sentències de la Visita. Es 

fa difícil determinar el motiu pel qual a partir de la dècada de 1620 s’abandonà aquesta 

praxi: des del nostre punt de vista, molt probablement això es degué al fet que de manera 

progressiva s’inclogué cada vegada menys informació addicional dins els plecs de 

                                                      
103 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 26, f. 4222. 
104 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 33, ff. 254r i 260r, respectivament. 
105 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 214, Camisa 159, fol. 184r. Francesc Sorell, receptor de la bolla de 
Barcelona, satisfeia la multa imposada pels visitadors a 4 de maig de 1613. Així mateix a 8 de març de 
1614 Francesc Tarragó, proveïdor de les Galeres del General, presentava una certificatòria davant el 
racional en la qual assegurava haver satisfet tots els deutes per sentències de la Visita. ACA, Generalitat, 
Sèrie VG, 214, Camisa 160, s/f.  
106 Certificatòria de la Taula de Canvi de Barcelona datada a 8 de febrer de 1616 en la qual s’especifica que 
Pere Vidal, tauler de Xerta, satisfà el deute contret per la seva mala praxi. En aquest cas, l’oficial pagà fins 
i tot abans que la sentència fos publicada, bo i admetent llur delicte. ACA, Generalitat, Sèrie VG, 58, s/f. 
Igualment, a 11 de setembre de 1615, Lluc Lleó i Pere Altarriba, taulers de Tarragona, presentaren una 
certificatòria de la Taula de Canvi de Barcelona en què certificaven el pagament de la sentència imposada 
pels visitadors. ACA, Generalitat, Sèrie VG, 58, s/f. Semblantment, Joan Curós, tauler de Cadaqués, també 
presentà una certificatòria de la Taula de Canvi justificant el pagament de la seva sentència. ACA, 
Generalitat, Sèrie VG, 58, ff. 228r-229v. Així mateix, Antoni Roca, tauler de Calella i Miquel Cerdà i 
Miquel Comte, taulers d’Illa presentaren llurs certificatòries a 12 i 26 de setembre de 1615, respectivament. 
ACA, Generalitat, Sèrie VG, 58, s/f. 
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sentències de la Visita del General, sobretot a mesura que es tendí a entregar aquesta 

documentació als diputats perquè enllestissin les execucions de les sentències.  

Fetes aquestes consideracions prèvies, passem ara a endinsar-nos en l’anàlisi dels 

registres de deutors per sentències de la Visita continguts en el Llibre de Vàlues. 

Comptem amb dades fiables per a les fiscalitzacions dels anys 1600-1601, 1614-1615, 

1623-1624, 1629-1630, 1656-1657, totes les fiscalitzacions del període comprès entre 

1662 i 1699, 1704-1705, 1707-1708 i 1710-1711.107 En aquest sentit, entre 1600 i 1714 

un total de 412 querelles sentenciades acabaren amb llurs involucrats anotats en els 

diferents registres del Llibre de Vàlues com a deutors per sentències de la Visita del 

General. Així mateix, pels períodes que comptem amb dades provinents del registre de 

vàlues un total de 668 sentències acabaren amb condemna. De tot plegat se’n desprèn 

que, pels períodes que comptem amb dades, el 62% de les sentències que acabaren amb 

condemna comportaren que les persones afectades fossin anotades com a deutors del 

General.  

 
GRÀFIC 7.14. CORRELACIÓ ENTRE SENTÈNCIES ANOTADES I NO ANOTADES ALS REGISTRES DEL LLIBRE DE 
VÀLUES (1600-1714) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
extretes de les Sentències de la Visita del 

                                                      
107 Les dades s’han extret dels volums consultables dels Llibres de Vàlues, no sempre corresponents als 
triennis de cadascuna de les visites suara esmentades. Són els següents: ACA, Generalitat, Sèrie G, 85, 22 
(1600-1601); 23 (1614-1615); 26 (1623-1624); 28 (1629-1630); 34 (1656-1657); 36 (1662-1663); 37 
(1665-1666); 38 (1668-1669); 39 (1671-1672); 40 (1674-1675); 41 (1677-1678); 42 (1680-1681); 43 
(1683-1684); 44 i 45 (1686-1687); 44 (1689-1690); 45 (1692-1693); 46 (1695-1696); 47 (1698-1699); 48 
(1704-1705); 49 (1707-1708); 50 (1710-1711). 

Deutors; 412; 62%

No anotats; 256; 
38%

Correlació entre sentències anotades i no 
anotades als registres del Llibre de Vàlues: 1600-

1714
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General i dels registres del Llibre de Vàlues 
entre 1600 i 1714. 

 

D’altra banda, cal afegir que del total de 412 sentències condemnatòries anotades en 

el Llibre de Vàlues, en 216 ocasions els penats varen satisfer el deute contret amb el 

General abans que finalitzés el trienni en el qual la Visita havia tingut lloc–el 53% del 

total–, en 38 fou satisfet parcialment –el 9% del total– i, finalment, en altres 158 ocasions 

no feren cap ingrés a les arques del General –el 38% del total. 
 
 
GRÀFIC 7.14. DEUTORS PER SENTÈNCIES DE LA VISITA DEL GENERAL (1600-1714) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
extretes de les Sentències de la Visita del 
General i dels registres del Llibre de Vàlues 
entre 1600 i 1714. 

 

De les dades anteriors podem extreure’n almenys tres grans conclusions. Primerament, 

tot sembla indicar que els visitadors exercien llur tasca fins a les darreres conseqüències, 

això és, decretar l’execució de les sentències i que, a més a més, aital decisió era obeïda 

amb força diligència tan per part del racional de la Diputació del General que, com hem 

vist anteriorment, era l’encarregat d’anotar els deutors en el Llibre de Vàlues, com per 

part de l’exactor, que era l’encarregat d’executar els deutors. En segon lloc, pensem que 

el fet que el 62% dels anotats com a deutors en el Llibre de Vàlues per sentències de la 

Visita satisfés o intentés satisfer el seu deute vers la hisenda del General, no és sinó la 

plasmació del correcte funcionament de l’entramat legislatiu ideat a les Corts Catalanes 

de 1599 mitjançant els Capítols 46 i 49 del Redreç. Convé recordar que mitjançant 

Deutors paguen; 
216; 53%

Deutors NO 
paguen; 158; 38%

Paguen 
parcialment; 38; 
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Deutors per sentències de la Visita: 1600-1714
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aquesta legislació, els deutors del General tenien limitat l’accés als arrendaments dels 

drets del General i a participar en el procés d’elecció dels principals càrrecs de la 

Generalitat. Per acabar, considerem que el correcte funcionament del sistema suara 

esmentat és indicatiu del notable grau de complicitat que la societat catalana de l’època 

tenia vers les seves institucions polítiques i jurídiques, complicitat que, d’altra banda, ha 

estat posada de manifest recentment per Josep Capdeferro i Eva Serra en el seu estudi 

dedicat al Tribunal de Contrafaccions.108 En definitiva, lluny d’ésser un mecanisme 

«decoratiu», la Visita del General de Catalunya s’erigí com una institució que al llarg de 

més d’una centúria mantingué una activitat constant, la qual propiciava l’activació de 

nombrosos ressorts del sistema del Dret Públic Català previ a la desfeta de 1714. Per tant, 

des del nostre punt de vista, qualificar el sistema jurídic imperant al Principat de 

Catalunya durant aquest període de «fossilitzat» resulta, com a mínim, arriscat.109 

 

7.3. «Perquè qualsevol estil y consuetut que restàs provada contra lo disposat en dits 

Capítols seria abús y corruptela». Fou omnipresent, la corrupció política a la 

Catalunya del sis-cents? 

 

Els darrers decennis han viscut un auge molt notable de les investigacions relacionades 

amb l’estudi del fenomen de la «corrupció política», especialment des de les distintes 

disciplines intel·lectuals englobades sota el paraigües de les ciències socials.110 Des de la 

publicació de l’obra clàssica editada per Arnold J. Heidenheimer,111 hom sembla haver 

dedicat nombrosos esforços no només a conceptualitzar la corrupció política,112 sinó 

                                                      
108 Josep CAPDEFERRO I PLA, Eva SERRA I PUIG, La defensa de les constitucions..., op. Cit.  
109 Ens hem ocupat d’aquesta qüestió a Ricard TORRA I PRAT, «Mites o Realitats?...», art. Cit., pp. 131-132. 
110 Recentment, Paul M. Heywood ha destacat l’espectacular augment que entre 1990 i 2010 haurien patit 
els articles dedicats a la qüestió de la corrupció. Així, entre ambdues dates n’hauria identificat més de 6.000. 
Cfr. Paul M. HEYWOOD, «Introduction. Scale and focus in the study of corruption», a Paul M. HEYWOOD 
(ED.), Routledge Handbook of Political Corruption, Routledge, London, 2015, pp. 1-13. Fem referència a 
la pàgina 1. 
111 Arnold J. HEIDENHEIMER (ED.), Political Corruption, Transaction, New Brunswick, 1970. 
112 Sobre el concepte de «corrupció política» vegi’s principalment: Michael JOHNSTON, «The search for 
Definitions: The Vitality of Politics and the Issue of Corruption», International Social Science Journal, 
149-3, 1996, pp. 321-335; Carl J. FRIEDRICH, «Corruption Concepts in Historical Perspective», a Arnold J. 
HEIDENHEIMER, Michael JOHNSTON (EDS.), Political Corruption: concepts and contexts, Transaction, New 
Brunswick, 2002, pp. 15-23; John GARDINER, «Defining Corruption», a Arnold J. HEIDENHEIMER, Michael 
JOHNSTON (EDS.), Political Corruption: concepts and contexts..., pp. 25-40; Mark PHILP, «Conceptualizing 
Political Corruption», a Arnold J. HEIDENHEIMER, Michael JOHNSTON (EDS.), Political Corruption..., pp. 
41-57; i molt especialment Mark PHILP, «The definition of political corruption», a Paul M. HEYWOOD (ED.), 
Routledge Handbook of Political..., pp. 17-29. 
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també a comprendre el seu desenvolupament històric,113 el seu impacte econòmic,114 les 

seves distintes percepcions culturals115 o els mecanismes per combatre-la.116  

Tanmateix, des del món de les humanitats i, més específicament pel que fa al camp de 

la història, aquest impacte ha estat molt menor, encara que des de fa uns anys, aquesta 

tendència ha començat a virar.117 Ja fa més de tres dècades que Robert Harding analitzà 

la relació entre els conceptes de corrupció i patronatge durant el Renaixement.118 Així, 

mentre que definir la idea de patronatge per l’historiador anglosaxó no suposava cap 

problema metodològic, identificar què podia significar «corrupció» pels habitants del 

Renaixement era quelcom problemàtic: assegurava que a l’època moderna la concepció 

actual respecte els oficis públics no existia, i hom no era capaç de discernir entre l’interès 

públic i el privat. A més a més, considerava que els estudis que s’havien ocupat de la 

qüestió de la corrupció a l’època moderna una vegada i una altra havien comès l’error 

d’avaluar comportaments del passat aplicant categories conceptuals i pressupòsits legals 

contemporanis. Per tot plegat, es preguntava fins a quin punt era possible definir el 

concepte de “corrupció” de manera que fos aplicable en el context del Renaixement, 

especialment tenint en compte que les conductes polítiques diferien notablement entre els 

diferents estats.119 

Poc temps després Jean Claude Waquet publicava la seva famosa monografia dedicada 

a l’estudi de la interrelació entre política i corrupció a la Florència dels segles XVII i 

XVIII.120 A l’hora d’afrontar la seva investigació, l’historiador francès optà per una 

                                                      
113 Vegeu principalment: Manuhuia BARCHAM, Barry HINDESS, Peter LARMOUR (EDS.), Corruption: 
Expanding the focus, The Australian National University Press, Canberra, 2012; Bruce BUCHAN, Lisa HILL, 
An intellectual history of political corruption, Palgrave Macmillan, 2014. 
114 A tall d’exemple: Susan ROSE-ACKERMAN, «When is Corruption harmful?», a Arnold J. HEIDENHEIMER, 
Michael JOHNSTON (EDS.), Political Corruption..., pp. 353-371. 
115 Vegeu les parts VII, VIII i IX de l’obra d’Arnold J. HEIDENHEIMER, Michael JOHNSTON (EDS.), Political 
Corruption: concepts and contexts..., pp. 375-620. 
116 Remetem ací a la bibliografia que sobre la qüestió actualitza mensualment el Professor Dr. Matthew 
Stephenson: 
http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/2018PDFs/Stephenson%20Corruption%20Bibliograph
y%20Jan%208%202018.pdf Pàgina web consultada el 30-I-2018.  
117 Pel cas de la Monarquia Hispànica, cal destacar el renovat interès que sembla haver despertat la temàtica, 
fruit del caràcter dinamitzador del projecte Entre la venalidad y la corrupción en la Monarquía Hispánica 
durante el Antiguo Régimen (HAR2014-55305) coordinat per Francisco Andújar Castillo i Pilar Ponce 
Leiva. Fruit de llurs treballs els dies 8 i 9 de maig de 2017 se celebrà el Congrés Internacional «Debates 
sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII». 
118 Robert HARDING, «Corruption and the Moral Boundaries of Patronage in the Renaissance», a Guy Fitch 
LYTLE, Stephen ORGEL (EDS.), Patronage in the Renaissance, Princeton University Press, Princeton, 1981, 
pp. 47-64. 
119 Ibídem, pp. 47-50. 
120 Jean Claude WAQUET, Corruption. Ethics and power in Florence, 1600-1700, Pennsylvania University 
Press, Pennsylvania, 1991. (1ª ed. Francesa, 1984). Per un resum de les tesis plantejades a la monografia 
vid. Jean Claude WAQUET, «Some considerations on corruption, politics and society in sixteenth and 

http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/2018PDFs/Stephenson%20Corruption%20Bibliography%20Jan%208%202018.pdf
http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/2018PDFs/Stephenson%20Corruption%20Bibliography%20Jan%208%202018.pdf
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anàlisi de tall funcionalista, això és, determinar quin era «la funció» de les pràctiques 

corruptes comeses pels oficials públics florentins.121 Així, segons Waquet la classe 

dirigent florentina hauria emprat la corrupció per apropiar-se de l’estat amb posterioritat 

a les reformes polítiques que havien traslladat el control efectiu del poder a les mans del 

Gran Duc de la Toscana. Mentre el Gran Duc mantenia el poder formal, les elits dirigents 

podien satisfer els seus anhels polítics exercint l’autoritat sobre els seus clients al mateix 

temps que feien ostentació de llur poder econòmic.122 I tot plegat garantit d’una banda 

per les corrupteles que els permetien buidar les arques públiques mentre que, de l’altra, 

els tractats tant dels juristes com dels teòlegs florentins creaven el marc ideològic per 

assegurar que aquells que s’apropiaven indegudament del patrimoni del Gran Ducat de la 

Toscana poguessin malversar sense tenir remordiments de consciència.123 En definitiva, 

per Jean Claude Waquet, la clau del fenomen de la corrupció a l’època moderna hauria 

residit en l’equilibri establert entre la condemna moral del propi fet corrupte i el perdó 

atorgat en els casos particulars o, el que és el mateix, el fet que delimitava quina corrupció 

era tolerable, i quina intolerable no era altre que el context aplicat a cada cas.124 

Tot just iniciada la dècada de 1990, Linda Levy Peck publicà una extensa monografia 

dedicada a una temàtica similar a la qual Robert Harding havia intentat resoldre amb 

anterioritat.125 Harding es preguntava, recordem-ho, fins a quin punt es podia 

conceptualitzar la corrupció a l’hora de parlar de les societats del Renaixement. Doncs 

bé, Linda Levy Peck aconseguí demostrar no només que els anglesos del segle XVII 

empraven el concepte de corrupció, sinó que, a més a més, ho feien amb un sentit molt 

semblant al que empren les societats occidentals contemporànies –això és, «the use of 

“monies designed for the public service for private ends”»–. Encara més, contràriament 

a allò exposat per alguns historiadors, Peck afirmava sense embuts la plena distinció entre 

les esferes pública i privada a l’Anglaterra d’època moderna.126 D’altra banda, Peck 

coincidia amb Jean Claude Waquet a l’hora d’establir una clara relació entre el 

desenvolupament d’una cultura de la sumptuositat i l’augment de les pràctiques 

corruptes.127 Tanmateix, a diferència d’allò exposat per l’historiador francès, Peck 

                                                      
seventeenth century Italy», a Walter LITTLE, Eduardo POSADA-CARBÓ (EDS.), Political Corruption in 
Europe and Latin America, Palgrave MacMillan, London, 1996, pp. 21-40. 
121 Jean Claude WAQUET, Corruption. Ethics and..., op. Cit., p. 22. 
122 Ibídem, pp. 70 i ss. 
123 Ibídem, capítol 6, «Saved by reason». 
124 Ibídem, p. 146. 
125 Linda Levy PECK, Court patronage and corruption in Early Stuart England, Routledge, London, 1990. 
126 Ibídem, p. 161. 
127 Ibídem, p. 146. 
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demostrà com el concepte de corrupció fou emprat en el discurs polític amb l’objectiu 

d’atacar els contrincants i, alhora, condemnat pel discurs religiós, en el que la corrupció 

«was not merely attacked as a series of evil practices but as undermining the entire 

political system».128 Finalment, per Peck les acusacions de corrupció emprades amb 

fruïció en els debats polítics de la primera meitat del segle XVII haurien servit tant per 

articular el discurs de l’oposició política a la monarquia dels Stuart, com per crear 

l’argumentari necessari per justificar la violenta defenestració de la dinastia coincidint 

amb la Guerra Civil Anglesa (1642-1651).129 

És precisament durant la dècada de 1990 que la qüestió de la corrupció a nivell històric 

sembla haver despertat per primera vegada l’interès dels historiadors de l’estat espanyol. 

En aquest sentit, la revista Hacienda Pública Española hi dedicà un número monogràfic 

l’any 1994. Per la cronologia que ací ens ocupa, els estudis més rellevants foren presentats 

per Josep Fontana i Bartolomé Yun.130 Ambdós autors semblen haver coincidit en 

qualificar d’inherents als sistemes polítics d’època moderna elements tals com el 

clientelisme, el patronatge i la política de mercès duta a terme per la corona i, per tant, en 

remarcar les precaucions que tot historiador hauria de prendre abans d’emprar el concepte 

per fer referència a pràctiques que podien estar normalitzades pels coetanis. Tanmateix, 

mentre Fontana recollia les reflexions de Roland Mousnier  sobre la necessitat d’evitar 

l’equiparació entre venalitat i corrupció,131 per Bartolomé Yun la compra de regidories 

públiques a Castella era un fenomen vehiculat a través de xarxes corruptes dirigides per 

l’aristocràcia.132  

L’arribada del segle XXI sembla haver coincidit amb un augment considerable dels 

estudis històrics sobre la corrupció, en consonància amb el fenomen detectat per Paul M. 

Heywood pel cas de les ciències socials. Jacob van Klaveren destacà que la corrupció en 

tant que fet històric mai havia estat estudiat de manera sistemàtica, tot obviant els estudis 

anteriors de Jean Claude Waquet i Linda Levy Peck. En aquest sentit, considerava que 

massa sovint s’havia intentat resoldre la qüestió analitzant la problemàtica a partir d’una 

concepció en la qual la corrupció era vista més com un problema individual –això és, un 

                                                      
128 Ibídem, pp. 167-171. 
129 Ibídem, pp. 208. 
130 Josep FONTANA, «Las reglas y el juego: algunas reflexiones históricas sobre la corrupción», Hacienda 
Pública Española, Extra 1, 1994, pp. 25-29; Bartolomé YUN CASALILLA, «Corrupción, fraude, eficacia 
hacendística y economía en la España del siglo XVII», Hacienda Pública Española, Extra 1, 1994, pp. 47-
60. 
131 Josep FONTANA, «Las reglas y el juego...», art. Cit., p. 26. 
132 Bartolomé YUN CASALILLA, «Corrupción, Fraude, eficacia...», art. Cit., p. 51.  
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oficial públic actuant de manera deshonesta a títol individual–, que com una situació 

general. De fet, per van Klaveren la clau per analitzar la corrupció com a fenomen històric 

havia de residir en observar-la com a part de la constitució política –si es vol, no escrita– 

de l’entitat política estudiada.133 

Juntament amb el paper que la corrupció política hauria jugat en la construcció de les 

societats de l’Antic Règim, hom sembla haver desenvolupat una preocupació creixent per 

determinar què significava la veu «corrupció» a l’època moderna. En aquest sentit, els 

treballs de Maryvonne Génaux han estat (i encara a dia d’avui són) imprescindibles. Així, 

la historiadora francesa remarcà la necessitat de superar l’estudi del concepte de corrupció 

tal i com l’hauria enfocat la ciència política pel cas del món contemporani, ja que «in the 

end, it is difficult to pin down the technical meaning of “corruption” in dictionaries of the 

period, since it is not used as a generic term to indicate the deviance of the king’s 

agents».134 Per Génaux la solució passaria per l’estudi tant d’aquells conceptes que s’hi 

interrelacionaven, com de les pràctiques que aquests generaven.135 

La necessitat d’avançar cap a una definició del concepte també sembla haver preocupat 

Michel Bertrand. En un treball recent,136 l’historiador francès ha constatat les nombroses 

mancances de molts treballs que, malgrat fer ús del concepte que ens ocupa, no semblen 

haver-se preocupat d’establir-ne el veritable significat. En aquest sentit, Bertrand planteja 

que la corrupció política a l’època moderna hauria de comprendre’s a partir d’un doble 

procés: en un primer moment, expressaria la intensitat de l’intercanvi entre uns espais 

socials que, d’entrada, no haurien de confondre’s mentre que, en un segon moment, 

comprendria el fet mitjançant el qual el posseïdor d’un determinat poder públic decidiria 

posar les seves responsabilitats públiques al servei d’interessos bé personals, bé privats. 

Encara més, per Bertrand qualsevol investigador que s’enfrontés a l’estudi de la corrupció 

a l’època moderna també hauria de tenir en compte tant els mecanismes «complexos» 

que conduïen els oficials a cometre els delictes, com les funcions i finalitats dels excessos 

                                                      
133 Jacob van KLAVEREN, «Corruption as a Historical Phenomenon», a Arnold J. HEIDENHEIMER, Michael 
JOHNSTON (EDS.), Political Corruption: concepts and contexts..., pp. 83-94. 
134 Maryvonne GÉNAUX, «Early Modern Corruption in English and French Fields of Vision», a Arnold J. 
HEIDENHEIMER, Michael JOHNSTON (EDS.), Political Corruption: concepts and contexts..., pp. 107-122. 
135 Maryvonne GÉNAUX, «Les mots de la corruption: la déviance publique dans les dictionnaires d’Ancien 
Régime», Histoire, économie et société, 21-4, 2002, pp. 513-530. Fem referència a la p. 528. 
136 Michel BERTRAND, «Viejas preguntas, nuevos enfoques: la corrupción en la administración colonial 
española», a Francisco ANDÚJAR CASTILLO, María del Mar FELICES DE LA FUENTE (EDS.), El poder del 
dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, pp. 46-62. 
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comesos, tot reblant que «el objetivo sería entonces tanto intentar contestar a la pregunta 

del ¿a qué sirve? Como a la del ¿Cómo funciona?».137 

Seguint en bona mesura l’estela dels treballs suara esmentats, Mary Lindemann ha 

assenyalat la importància que tingueren els factors conjunturals a l’hora de fer que les 

societats d’Antic Règim identifiquessin o no les pràctiques corruptes.138 Tot comparant 

els casos de les ciutats d’Amsterdam i d’Hamburg, hauria pogut identificar la importància 

que cada marc polític hauria tingut a l’hora d’estructurar la percepció de la corrupció.139 

En aquest sentit, de manera anàloga a Linda Levy Peck, Lindemann també hauria pogut 

veure com la corrupció era emprada com a arma política entre les diferents faccions en 

disputa al mateix temps que les estructures governamentals es mantenien inalterables.140 

Des de l’òptica de la història de les idees, en una monografia publicada recentment 

Bruce Buchan i Lisa Hill han plantejat la hipòtesi de l’existència de dues concepcions de 

la idea de corrupció al llarg de la història.141 D’una banda, la concepció que la lligaria 

amb els abusos comesos pels oficials públics durant l’exercici del seu ofici, una concepció 

propera a la del discurs científicopolític contemporani; d’altra banda, una concepció 

menys definida, en la qual la idea de corrupció estaria estretament lligada amb les de 

decadència moral, degeneració moral i mort física. Per Buchan i Hill, la idea de corrupció 

política al llarg de la història s’hauria caracteritzat, precisament, per l’oscil·lació entre 

aquestes dues concepcions, tot i que des de finals del segle XVII hom hauria pogut 

identificar un procés pel qual la concepció lligada a l’exercici de l’ofici públic amb 

finalitats privades s’hauria anat imposant gradualment.142 

Per Adriana Romeiro, el concepte de corrupció ja s’hauria emprat durant l’època 

moderna –fins i tot abans– amb un sentit semblant a l’actual.143 Tanmateix, la clau de 

volta de la seva argumentació residiria en la qüestió fonamental que, durant l’Antic 

Règim, el concepte de corrupció no faria referència al delicte comès pels oficials públics 

en si mateix, sinó al resultat que derivaria de la pràctica d’aquests delictes, això és, la 

degeneració de la República.144 

                                                      
137 Ibídem, pp. 59-60. 
138 Mary LINDEMANN, «Dirty Politics or “Harmonie”? Defining Corruption in Early Modern Amsterdam 
and Hamburg», Journal of Social History, 45-3, 2012, pp. 582-604. 
139 Ibídem, p. 585. 
140 Ibídem, p. 589. 
141 Bruce BUCHAN, Lisa HILL, An Intellectual History..., op. Cit. 
142 Ibídem, pp. 5-6 i p. 124. 
143 Adriana ROMEIRO, «A Corrupção na Época Moderna – conceitos e desafios metodológicos», Revista 
Tempo, 38, 2015, pp. 216-237. 
144 Ibídem, p. 218. 



Les sentències de la Visita del General... 

 265 

Contràriament, per Christoph Rosenmüller abans de 1650 hauria existit una idea 

predominant del concepte de corrupció lligada als orígens socials dels individus, idea que 

entre 1650 i 1755 hauria anat declinant en favor d’una concepció més performativa, en la 

que corrupció hauria significat, grosso modo, la idea de contravenir les disposicions 

reials.145 En aquest sentit, a principis del segle XVIII hom sembla haver observat una 

cristal·lització de les acusacions relacionades amb les pràctiques corruptes dels oficials 

públics, mentre que el vocabulari incorporà progressivament noves paraules que feien 

referència a pràctiques delictives concretes –corruptes, s’entén– i el concepte de corrupció 

traspassà les fronteres dels procediments judicials.146 

Per la seva banda, Pilar Ponce Leiva ha apuntat recentment que caldria superar l’estudi 

de la corrupció com a categoria analítica precisa per passar a veure-la com una categoria 

cultural associada a un determinat conjunt de normes, a un sistema de valors i a una 

variada gamma de pràctiques socials que podien, o no, estar en consonància entre si.147 A 

diferència d’autors com Jean Claude Waquet o fins i tot Michel Bertrand, l’americanista 

fugiria de la suposada funció de la corrupció a l’època moderna assegurant que les 

societats de l’època l’haurien identificat com a quelcom nociu pel bé comú. Per Ponce 

Leiva, caldria entendre la corrupció com un fenomen de caràcter social en què convergien 

pràctiques socials allunyades de l’ideal de «virtut» i, com a conseqüència, hom hauria de 

posar al centre del debat el «el inexcusable componente moral que en la percepción de la 

corrupción tuvieron los coetáneos».148 Encara més, coincidint en bona mesura amb allò 

expressat anys enrere per Maryvonne Génaux, Ponce Leiva ha considerat primordial 

l’estudi dels conceptes que s’interrelacionaven amb la idea de corrupció, ja que, en 

definitiva, «la corrupción en sí misma no es un delito tipificado como tal».149 

També Anne Dubet ha reclamat un enfocament més centrat en la moralitat dels 

individus a l’hora d’investigar la corrupció en època moderna.150 Així, la historiadora 

francesa ha considerat que dins les societats de l’Antic Règim el frau hauria tingut una 

dimensió estratègicopolítica per la qual hom hauria estat conscient de la seva existència, 

                                                      
145 Christoph ROSENMÜLLER, «“Corrupted by Ambition”: Justice and Patronage in Imperial New Spain and 
Spain, 1650-1755», Hispanic American Historical Review, 96-1, 2016, pp. 1-37. 
146 Ibídem, p. 14. 
147 Pilar PONCE LEIVA, «Percepciones sobre la corrupción en la Monarquía Hispánica, siglos XVI y XVII», 
a Francisco ANDÚJAR CASTILLO, Pilar PONCE LEIVA (EDS.), Mérito, venalidad y corrupción en España y 
América, siglos XVII y XVIII, Albatros Ediciones, València, 2016, pp. 193-211. 
148 Ibídem, p. 194. 
149 Ibídem, p. 196. 
150 Anne DUBET, «La moralidad de los mentirosos: por un estudio comprensivo de la corrupción», a 
Francisco ANDÚJAR CASTILLO, Pilar PONCE LEIVA (EDS.), Mérito, venalidad y corrupción..., pp. 213-234. 
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però no s’hauria intentat prendre veritables mesures per combatre’l, ja que determinats 

casos s’haurien emprat amb finalitats polítiques. En aquest sentit, «la acusación de fraude 

puede ser, ante todo, un medio para presionar al adversario y obligarlo a hacer 

concesiones, pero no para anularlo, una vez reanudado el diálogo, [puesto que] sería 

contraproducente llegar a aplicar una pena rigurosa o infamante».151 

Per la seva banda, Sébastien Malaprade ha apuntat que un dels elements clau a l’hora 

de comprendre tant el fenomen de la corrupció com de la seva repressió en les societats 

de l’Àntic Règim no seria altre que la investigació de les trajectòries personals dels 

presumptes corruptes, així com la composició de llurs fortunes, les seves relacions i 

proteccions i, fins i tot, els seus comportaments en matèria religiosa.152 

Però probablement hagi estat Carlos Garriga qui, tot allunyant-se de la metodologia 

emprada per aquells historiadors que haurien basat llurs treballs en el vocabulari de les 

ciències socials, s’ha acostat més a l’objectiu d’obtenir una definició vàlida del concepte 

de corrupció durant l’època moderna.153 Així, l’historiador del dret s’ha curat amb salut i 

ha optat per delimitar l’aplicació del concepte a un espai, un temps i un àmbit 

jurisdiccional determinat, això és, el concepte del crimen corruptionis aplicat als jutges 

castellans dels segles XVI i XVII.154 L’exposició feta per Garriga sobre la qüestió és, des 

del nostre punt de vista, molt solvent: a partir de la seva lectura, hom és capaç de 

comprendre la lògica de l’aplicació del concepte a la cultura jurídica castellana de l’Antic 

Règim. Tanmateix, el treball en part peca dels mateixos defectes que Garriga sembla 

atribuir a les investigacions que apliquen categories analítiques actuals a l’estudi del 

passat: així, tendeix a traslladar les categories vàlides per a l’anàlisi del món jurídic 

castellà a la resta d’àmbits jurisdiccionals de la monarquia, ignorant tal vegada que 

territoris com ara el Principat de Catalunya es caracteritzaren per una major rellevància 

del dret positiu.155  

Lluny dels postulats de Carlos Garriga sembla trobar-se Francisco Gil Martínez.156 En 

aquest sentit, Gil Martínez advoca per l’ús del concepte de corrupció a l’època moderna 

                                                      
151 Ibídem, p. 219. 
152 Sébastien MALAPRADE, «Crédito y corrupción...», art. Cit.  
153 Carlos GARRIGA, «Crimen corruptionis. Justicia y corrupción en la cultura del ius commune (Corona de 
Castilla, siglos XVI-XVII», Revista Complutense de Historia de América, 43, 2017, pp. 21-48. Cfr. Víctor 
FERRO, El Dret Públic Català..., op. Cit., p. 430. 
154 Ibídem, p. 22. 
155 Ibídem, pp. 24-25 i 38. 
156 Francisco GIL MARTÍNEZ, «El “arte de furtar”. Hacia una definición de corrupción en el siglo XVII», a 
Francisco GIL MARTÍNEZ, Amorina VILLARREAL BRASCA (EDS.), Estudios sobre la corrupción en España 
y América (siglos XVI-XVIII), Edual, Almeria, 2017, pp. 21-37. 
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en tant que categoria analítica que permet als historiadors superar l’ús de la citació 

constant de les fonts, això sí, contextualitzant-la degudament. Per fer-ho, Gil Martínez 

proposa quatre pre-condicions per poder parlar de corrupció: en primer lloc, l’existència 

d’una valoració negativa de l’acte que s’està estudiant per part dels coetanis, en tant que 

no ens han pervingut testimonis d’època que considerin la corrupció com a quelcom 

positiu. Segonament, que l’activitat que estem analitzant estigui relacionada amb 

l’exercici del poder. En tercer lloc, que els coetanis considerin que l’activitat analitzada 

està causant un dany al «bé comú». Finalment, en quart i darrer terme, que l’activitat 

analitzada estigui englobada per la idea d’obtenir un benefici, ja sigui material o 

immaterial.157 

No voldríem pas acabar aquest breu repàs historiogràfic sense fer menció a dos treballs 

publicats recentment. En primer lloc, l’estat de la qüestió que Francisco Andújar Castillo, 

Antonio Feros i Pilar Ponce Leiva han dedicat a la temàtica de la corrupció i els 

mecanismes de control a la Monarquia Hispànica, treball que després del boom 

historiogràfic dels darrers anys ens sembla del tot indispensable.158 Segonament, el treball 

que Francisco Andújar Castillo ha dedicat a l’estudi del cas del marqués de Villarrocha, 

Capità General de Panamà entre 1698 i 1717.159 De l’article ens interessa sobretot el fet 

que Andújar assenyala quins haurien de ser els tres grans reptes que la historiografia 

centrada en l’estudi de la corrupció hauria d’afrontar en un futur: en primer lloc, la 

necessitat de precisar els problemes conceptuals tot buscant un acord terminològic que 

permeti unificar criteris; segonament, l’aplicació d’una metodologia específica 

d’investigació; i, finalment, procedir a una adequada interpretació de les fonts 

documentals, de manera que aquestes superin els treballs plantejats des de l’estudi dels 

mecanismes de control dels agents del govern.160 

Del repàs historiogràfic que acabem de fer, se’n desprenen, al nostre entendre, tres 

idees fonamentals: primerament, l’interès que ha tingut la historiografia en buscar una 

definició del concepte de corrupció aplicable a diferents contextos polítics, socials, 

econòmics i culturals. Malgrat la insistència dels investigadors, hem vist que a dia d’avui, 

encara se’ns presenta com un dels principals reptes que futurs treballs hauran d’encarar. 

                                                      
157 Ibídem, pp. 24-27. 
158 Francisco ANDÚJAR CASTILLO, Antonio FEROS, Pilar PONCE LEIVA, «Corrupción y mecanismos de 
control...», art. Cit.  
159 Francisco ANDÚJAR CASTILLO, «Interpretar la corrupción: el marqués de Villarrocha, Capitán General 
de Panamá (1698-1717)», Revista Complutense de Historia de América, 43, 2017, pp. 75-100. 
160 Ibídem, p. 78. 
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Segonament, l’existència d’un consens historiogràfic prou ampli sobre l’existència d’una 

banda, de la noció de corrupció a l’època moderna, si més no el fet que la societat era 

conscient de l’existència d’unes pràctiques corruptes, il·legals, que eren reprovables 

(especialment a nivell moral) i, sobretot, del fet que és en el període modern quan sembla 

conformar-se la progressiva distinció entre el l’exercici d’un càrrec públic i els interessos 

privats. En tercer i darrer terme, el fet que simultàniament al procés de diferenciació entre 

interessos públics i privats, hom sembla haver vist també l’ús cada vegada més consolidat 

de les acusacions de corrupció com a arma política. Determinar què ens pot dir la Visita 

del General sobre aquestes qüestions és el que ens ocuparà les pàgines següents. 

 

*   *   * 

 

La Vista del General fou un mecanisme de control de la corrupció política? En el cas 

que ho hagués estat, foren omnipresents les pràctiques corruptes en el si de la Generalitat? 

Fins a quin punt la documentació generada per la institució fiscalitzadora ens pot permetre 

fer un retrat fidedigne sobre quina idea tenien els catalans d’època moderna entorn de la 

corrupció? En el decurs de les pàgines següents intentarem respondre a aquestes 

qüestions. 

És evident que un dels principals objectius de la Visita del General de Catalunya no 

fou altre que el d’exercir un control sobre les irregularitats comeses pels oficials de la 

Diputació del General. Com disposava el Capítol 1 del Redreç de 1599, els visitadors 

s’havien d’encarregar de «reprimir los excessos y desordes fins assí per los [oficials del 

General] fets»,161 idea que era ampliada a través de les crides que, coincidint amb l’inici 

de cada nova inspecció, servien per anunciar que hom podia trametre informacions als 

visitadors «sobre qualsevols abusos, fraus, delictes y altres excessos, incidents, 

dependents y emergents, annexos y connexos y altres qualsevols cosas concernents al 

exercici de sos oficis».162 Així, es feia especial incidència en aquelles situacions que 

haguessin pogut comportar que qualsevol dels oficials del General «per si o per 

interposada persona, directa o indirecta, ha rebut pecúnia alguna o altre qualsevol cosa 

per provisió de ofici o oficis, insaculacions y altres qualsevols cosas tocants al General», 

que haguessin comès fraus «tant en la exacció dels drets del dit General com altrament 

                                                      
161 Capítols per lo redrés..., op. Cit., p. 4. 
162 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 204, s/f. 
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en la distribució de la hazienda y patrimoni de aquella per qualsevol via y manera» o que 

haguessin donat, promès o ofert bé insaculacions, bé oficis.163  

Les sentències imposades pels visitadors condemnaren amb rotunditat pràctiques com 

les suara esmentades. Fou el cas, per exemple, de la sentència de la querella nº11, instada 

pel procurador fiscal de la Visita de 1659-1660 contra Miquel Teixidor, diputat reial del 

trienni de 1656-1659.164 Hom ha coincidit en assenyalar les dificultats econòmiques que 

travessà la Generalitat de Catalunya després del retorn de 1652, fruit dels esforços d’anys 

de conflicte amb Castella i les noves despeses generades per la continuació de la guerra 

contra França. Així, la institució no sempre portava al dia els pagaments del deute contret 

amb els seus creditors i, de fet, en nombroses ocasions recuperar les quantitats avançades 

podia resultar una autèntica quimera. Aquest fou el cas de Jaume Sabadó, doctor en 

medicina, el qual feia anys que intentava cobrar un deute de prop de dues-mil sis-centes 

lliures que la institució havia contret amb el seu pare, Miquel Sabadó, candeler de cera, 

ja traspassat.165 Jaume Sabadó, havia intentat per tots els mitjans cobrar el seu deute, sense 

èxit. Cansat i malalt, es dedicava a explicar a tot aquell que l’escoltés «que lo cobrar [el] 

que·m deu lo General me hage de costar la pell» i assegurava «que los deputats se·n 

volian anar calsats y vestits al diable». En veure la mort propera i desesperat perquè el 

deute feia perillar les seves voluntats testamentàries, feu jurar a Josep Cortés –amb qui 

l’unia una bona amistat– que trobaria la manera de cobrar allò que li devia el General. 

Cortés, «mogut de la amistat y llàstima gran» convencé al notari Jaume Sayós perquè 

parlés amb Miquel Teixidor, diputat reial, amb l’objectiu de fer-li saber que, en el cas que 

aconseguís que Sabadó cobrés tot el que se li devia, li pagaria una recompensa de cent 

vint dobles d’or, seixanta en el cas que en cobrés la meitat.166  

El negoci li devia semblar prou sucós al diputat reial, que poc temps després feu arribar 

mil dues-centes noranta-vuit lliures, set sous i tres diners a Sebastià Cot, mercader de 

professió, el qual exercia com a procurador de Jaume Sabadó. D’acord amb el pacte 

establert, Jaume Sabadó feu entrega de seixanta dobles d’or a Jaume Sayós perquè les 

entregués a Miquel Teixidor, «les quals no volgué pèndrer, sinó que digué a dit Sayós las 

posàs a la travassera de la taula del concistori de dits deputats y oydors», maniobra 

                                                      
163 Ídem. 
164 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 7, ff. 10r-13r. Pel que fa a Miquel Teixidor, ciutadà honrat de Barcelona, 
sabem que fou extret en substitució de Rafel Bofill, natural de Barcelona i doctor en drets, que traspassà a 
principis del mes de març de 1657. Cfr. Josep Mª SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat de 
Catalunya... op. Cit., vol. II, p. 241. 
165 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 7, f. 10r. 
166 Ibídem, ff. 10v-11r. 
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destinada, molt probablement, a evitar aixecar sospites. Jaume Sayós seguí les 

instruccions donades per Miquel Teixidor el qual, poc després, li confirmà que havia pres 

els doblers.167 Però, ai las, el fet fou denunciat davant els visitadors que s’encarregaren 

de la fiscalització del trienni de 1656-1659. Aquests, tot i considerar que el General devia 

«llegítima y justament al dit doctor Jaume Sabadó, com ha hereu del dit Miquel Sabadó, 

son pare, las sobreditas dos mil sinc centes noranta sis lliures, catorze sous y sis», no 

dubtaren a condemnar Miquel Teixidor a pagar una multa de tres-centes dobles per haver 

comès un delicte de barateria, «attès que la barateria se comet per un administrador 

públich o per un jutge no sols prenent diner, sinó també per la sola conventió promesa y 

offerta no recusada».168 

Si en el cas de la sentència contra el diputat reial Miquel Teixidor hom pot veure que 

els visitadors blasmaren implícitament l’ús de l’ofici públic amb finalitats privades, la 

qüestió és exposada meridianament en diverses sentències promulgades pels visitadors. 

En són bons exemples la sentència de les querelles 2, 3 i 4 feta contra els diputats i oïdors 

de comptes del General del trienni de 1674-1677,169 la sentència de la querella nº12 contra 

els diputats i oïdors de comptes del General del trienni de 1695-1698170 o la sentència de 

la querella nº46 contra els diputats i oïdors de comptes del General del trienni de 1683-

1686.171 En tots tres casos els visitadors condemnaren enèrgicament l’actitud dels 

dirigents de la institució, tot recordant-los que per «diferents sentèntias de Visita los és 

prohibit lo poder preténdrer de sa Magestat ni ministres reals mercè alguna per sí propris, 

[tot] interposant per la consecució de aquella la auctoritat del consistori, [essent] pròpia 

del dit concistori la tal mercè per poder interposar la dita auctoritat sols per cosas tocants 

al comú benefici, utilitat del General y bé públich del Principat de Catalunya» i en cap 

cas «per propris y particulars interessos en los quals ni lo General ni lo present Principat 

de Catalunya se troba interessat».172 En definitiva, potser la sentència que resumia més 

clarament la postura dels agents fiscalitzadors en aquesta qüestió la trobem en la sentència 

de la querella nº12 contra els diputats i oïdors de comptes del trienni de 1695-1698, que 

afirmaren que «los serveys y mèrits del comú no és just se apliquen a un o altre particular» 

i, consegüentment, encomanaven que d’aquell moment en endavant els dirigents de la 

                                                      
167 Ídem. 
168 Ibídem, f. 12v. Sobre el delicte de barateria i els enfocaments doctrinals pels casos català i castellà, 
vegeu: Carlos GARRIGA, «Crimen corruptionis...», art. Cit., pp. 38-39. 
169 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 10, ff. 6v-10v. Vegeu supra. 
170 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 14, ff. 37v-39v. 
171 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 12, ff. 147v-148v.  
172 Ibídem, f. 148r. 
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Generalitat «en nom del concistori no pugan escriurer [a la Monarquia] per pretencions 

particulars dels concistorials».173 

Tanmateix, hem pogut veure que la Visita no només optà per perseguir les pràctiques 

corruptes dels oficials de la Diputació del General de Catalunya, sinó que també intentà 

corregir-ne altres aspectes com ara les disfuncions administratives i comptables que, amb 

diferència, acabaren configurant el gruix de les acusacions fetes pel tribunal. Així doncs, 

fora pertinent preguntar-nos fins a quin punt haurien estat omnipresents les pràctiques 

corruptes en l’administració de la Generalitat. En aquest sentit, necessitaríem acotar 

quines pràctiques foren considerades corruptes pels catalans d’època moderna. 

Malhauradament, a hores d’ara no gaudim de cap estudi pel cas català que, com els de 

Carlos Garriga o Francisco Gil Martínez, hagi plantejat aquesta problemàtica. Des del 

nostre punt de vista, un bon punt de partida ben probablement passaria per apropar-se a 

la història dels conceptes174 i, més concretament, a l’anàlisi de la relació entre un concepte 

clau, pel cas que ens ocupa ací, el de corrupció política, i la nebulosa de conceptes que 

s’hi interrelacionaren –a tall d’exemple «frau», «mala administració», «dol», «barateria», 

«dany al General», «bé públic» o «utilitat del General»–, tal i com recentment ha realitzat 

l’equip coordinat per Mark Knights pel que fa al concepte de Commonwealth.175 Val a 

dir, però, que aquest no és pas l’objectiu del nostre treball i que, en tot cas, voldríem 

plantejar aquesta investigació de cara a treballs futurs. 

Mancats com estem, doncs, d’eines d’anàlisi proposades des del camp de les 

humanitats, som del parer que atenent al fet que en el cas de l’administració de la 

Generalitat –també de la resta d’institucions del Principat?– la distinció entre allò públic 

i els interessos privats estava clarament delimitada, podem determinar quines de les 

acusacions fetes pels visitadors podríem considerar com a pràctiques corruptes a partir de 

les eines conceptuals proposades des del vessant de la ciència política.176 Tanmateix, 

                                                      
173 ACA, Generalitat, Sèrie G, 8, 14, f. 39v. 
174 Reinhart KOSELLECK, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, MIT Press, Massachussets, 
2004. 
175 Mark KNIGHTS, «Towards a social and cultural history of keywords and concepts by the Early Modern 
Research Group», History of Political Thought, XXXI-3, 2010, pp. 427-448; Mark KNIGHTS, 
«Commonwealth: the social, cultural, and conceptual contexts of an Early Modern keyword», The 
Historical Journal, 54, 3, 2011, pp. 659-687. 
176 Per tant no compartim ací la visió de Maryvonne Génaux, que considera que les definicions 
proporcionades pels politòlegs serien incapaces de donar una resposta satisfactòria a la qüestió de la 
corrupció política a l’època moderna. Per justificar la seva posició, la historiadora francesa considera que 
els politòlegs pressuposen l’existència d’un estat que presenta un funcionament burocràtic cosa que, segons 
ella, no es donava en les societats precontemporànies, almenys pel que fa al cas francès. Maryvonne 
GÉNAUX, «Les mots de la corruption...», pp. 514-515. Des del nostre punt de vista el nivell de complexitat, 
nombre i reglamentació de les obligacions dels oficials públics a la Catalunya ens permet afirmar, sense 
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pensem que per fer-ho, cal anar més enllà de les anomenades «one-line deifinitions» com 

la que proposa, a tall d’exemple, Transparency International.177 En efecte, pensem que 

seria molt més adient adoptar definicions complexes com ara la plantejada recentment 

per Mark Philp. Segons l’historiador britànic doblat a politòleg, qualsevol definició sobre 

el concepte de corrupció política hauria de tenir en compte tres elements clau: en primer 

lloc, l’existència d’una concepció respecte els càrrecs públics en la qual aquests 

estiguessin subjectes a lleis i normes sobre com regir el càrrec, que l’ofici fos definit en 

base a l’interès públic que en teoria hauria de servir i que aquest interès públic entrés en 

conflicte amb els interessos personals o partidistes del titular del càrrec. Segonament, la 

idea que la corrupció implica la distorsió o subversió de l’exercici del càrrec públic perquè 

atén als interessos privats i/o partidistes en comptes de l’interès públic, fet que 

comportaria que uns guanyessin allò que no els pertocaria, que pertocaria a uns altres que, 

mitjançant aquesta situació, ho acabarien perdent. En tercer i darrer terme, la definició 

hauria d’incloure també el fet que normalment en qualsevol activitat corrupta s’hi veuen 

involucrats tres actors: la persona que regenta l’ofici públic (A), qui hauria de ser el 

beneficiari de l’activitat de l’ofici públic (B) i qui acaba essent el beneficiari de l’actuació 

esbiaixada duta a terme per part de qui regeix l’ofici públic (C). Partint d’aquests tres 

elements, Mark Philp planteja la següent definició: 

 
«Corruption in politics occurs where a public official (A), violates the rules and/or 
norms of office, to the detriment of the interests of the public (B) (or some subsection 
thereof) who is the designated beneficiary of that office, to benefit themselves and a 
third party (C) who rewards or otherwise incentivises A to gain access to goods or 
services they would no otherwise obtain»178 

 

Si prenem com a bona la definició plantejada per l’historiador britànic, pel cas de la 

Visita del General només les categories «Frau o Barateria», «Composicions», 

«Repartiments/Cobraments indeguts», «Concerts» i «Profit Personal» poden ésser 

                                                      
vacil·lar, que ens trobem davant una organització política si no burocràtica, de ben segur preburocràtica. 
De fet, fa uns anys Victor Ferro fins i tot anà més enllà quan afirmà que: «Les constitucions i altres drets 
de Catalunya no eren fueros, en el sentit castellà (règims particulars dintre un mateix regne, corresponents 
als nostres privilegis i costums particulars), com tampoc no ho eren els furs d’Aragó i de València, els 
privilegis generals de Mallorca, els furs i lleis de Navarra (i, potser, pràcticament, els de les Bascongades), 
ni les mateixes lleis generals de Castella, sinó lleis d’un Estat que havia d’observar tothom qui es volgués 
titular comte de Barcelona». Víctor FERRO, El Dret Públic Català..., op. cit., p. 436. 
177 «Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. It can be classified as grand, petty and 
political, depending on the amounts of money lost and the sector where it occurs.» Definició disponible al 
lloc web de Transparency International: https://www.transparency.org/what-is-corruption Pàgina web 
consultada el 02/11/2017. 
178 Mark PHILP, «The definition of political corruption...», art. Cit., p. 22. 

https://www.transparency.org/what-is-corruption
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identificades com a corrupció i encara amb algunes reserves. Així, un total de 1.123 

acusacions, això és, un 17,02% del total dels casos registrats, es podrien considerar 

corrupció segons els darrers estàndards en ciència política. Consegüentment –i mantenint 

totes les precaucions necessàries sobre la matèria– considerem que en cap cas podem 

estar d’acord amb l’opinió expressada per alguns autors –alguns d’ells hispanistes 

destacats– que la corrupció política a la Catalunya moderna era omnipresent.179  

 

7.4. Conclusió. Observar, estudiar, sentenciar i legislar. Els impresos de la Visita del 

General, 1621-1657 

 

La culminació de la tasca ingent duta a terme pels successius consistoris de visitadors 

en matèria de sentències contra els oficials del General, es plasmà amb la publicació de 

tres impresos durant els primers seixanta anys del segle XVII. Dedicats als oficials 

barcelonins de la Generalitat,180 als oficials de les Galeres del General181 i als taulers de 

la Generalitat182, es caracteritzaren per compilar i sistematitzar la legislació emanada de 

les Corts Catalanes bo i ajuntant-la amb els preceptes emesos pels visitadors en les 

inspeccions que se succeïren des de 1600. Tant Josep Capdeferro183 com nosaltres 

mateixos184 ens hem ocupat d’aquesta qüestió en altres ocasions: Per tant, aquí no ens 

ocuparem profusament del seu anàlisi. Semblantment, la historiografia de la resta de 

l’estat espanyol sembla haver detectat casos similars, tant pel que fa a les visites dels 

                                                      
179 S’han expressat en aquesta línia: Joaquim NADAL: «El govern de Catalunya, entre l’autonomia i el 
centralisme, segles XVI-XVII», a Formes i institucions del govern de Catalunya, Edicions de la Magrana, 
Barcelona, 1985, pp. 81-97. Citem concretament la p. 91; Luís GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes en la España 
del Antiguo Régimen, Siglo XXI, Madrid, 1989. Fem referència a la p. 91; Ricardo GARCÍA CÁRCEL, «Las 
Cortes Catalanas en los siglos XVI y XVII» a Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna: actas de 
la segunda etapa del Congreso Científico sobre la historia de las Cortes de Castilla y León, Salamanca, 
del 7 al 10 de abril de 1987, Cortes de Castilla y León, 1989, pp. 677-732. Citem concretament les pp. 703-
706; Jaume RIBALTA HARO, «De Natura Deputationis Cathaloniae, una aproximación a través de la 
literatura polemista del Seiscientos», Historia, Instituciones, Documentos, 20, 1993, pp. 403-472. Citem 
concretament la p. 423. Antonio Miguel BERNAL, Monarquía e Imperio, vol. 3 de la Historia de España 
dirigida per Josep FONTANA i Ramón VILLARES, Crítica-Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 238.  
180 Capítols resultants de las sentèntias..., op. Cit.  
181 Capitols y desliberations resultants..., op. Cit.  
182 Summari dels càrrechs..., op. Cit.  
183 Josep CAPDEFERRO I PLA, «El vigor de les institucions...», art. Cit., pp. 60-69. 
184 Ricard TORRA I PRAT, «¿La última institución de la filosofía cívica? La Visita del General de Catalunya 
a través de sus publicaciones impresas», a Núria OLAYA MONTERO ET ALII (EDS.), II Jornadas 
Predoctorales en Estudios de la Antigüedad y de la Edad Media. Κτῆμα ἐς αἰεὶ: el texto como herramienta 
común para estudiar el pasado, British Archaeological Reports, Regne Unit, 2015, pp. 189-196; «¿Más 
allá del control de la corrupción? Las sentencias de visita como base para nuevos ordenamientos jurídicos: 
el impreso sobre las galeras de 1621», a Francisco GIL MARTÍNEZ, Amorina VILLARREAL BRASCA (EDS.), 
Estudios sobre la corrupción..., pp. 171-188; «Els taulers del General de Catalunya. Un estudi a propòsit 
del Summari dels càrrechs de 1657», Recerques: història, economia i cultura, 74, 2017, en premsa. 
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territoris de la Corona d’Aragó185 com per aquelles de matriu castellana.186 Tanmateix, si 

que considerem oportú plantejar a mode conclusió del capítol que ens ocupa, una sèrie de 

reflexions entorn als impresos de la Visita del General.  

En primer lloc, és important remarcar la relació existent entre l’experiència de la 

fiscalització i la creació dels impresos, tot plegat amb un doble objectiu: d’una banda, 

tallar de soca-rel les irregularitats comeses pels oficials de la Generalitat, mentre que 

d’altra banda se’ls proporcionava la seguretat jurídica necessària per exercir llurs oficis.  

Segonament, la creació d’una jurisprudència a partir de les sentències de la Visita 

també contribuí a l’aparició dels impresos. D’aquesta manera, les exhortacions que trienni 

rere trienni feien els visitadors passaren a formar part de compendis legislatius accessibles 

a tots els oficials que els volguessin consultar. A tall d’exemple, la Visita duta a terme 

entre 1614 i 1615 posà de manifest les irregularitats comeses pel diputat militar Jaume 

Camps, que hauria fet ús dels esclaus de la flota de Galeres del General per a tasques 

particulars. En una d’aquestes ocasions, Camps hauria emprat sis moriscos a la seva 

hisenda d’Horta, moment en el qual quatre d’ells haurien aprofitar per fugir. Tot i que el 

diputat militar fou finalment absolt per manca de proves, els visitadors determinaren que, 

a partir d’aquell moment i per evitar qualsevol tipus d’«excessos», cap oficial del General 

o de les Galeres pogués emprar els forçats pel seu gaudi privat. La disposició dels 

visitadors de 1614-1615 fou recollida anys més tard en el capítol número 61 de l’imprès 

dedicat a les Galeres de 1621.187 De la mateixa manera, tant l’imprès de 1621 dedicat als 

oficials de la Diputació, com el Summari dels càrrechs de 1657, dedicat als taulers, també 

incorporaren les decisions preses per diferents consistoris de visitadors.188 

En tercer lloc, la creació dels impresos -tant els dedicats als oficials de la Diputació i 

Galeres, com aquells referents a la pròpia Visita- demostra la voluntat de la institució per 

posicionar-se com un dels actors principals de la vida política del Principat. El context en 

                                                      
185 A tall d’exemple, Amparo Felipó Orts ja es feu ressò de les reformes proposades pels visitadors que 
fiscalitzaren el govern municipal de València: Amparo FELIPÓ ORTS, «Las visitas de inspección. Un intento 
de solución a la crisis financiera de la ciudad de Valencia durante el siglo XVII», Estudis: Revista de 
historia moderna, 20, 1994, pp. 143-166. Molt especialment les pp. 147 i ss., referents a la visita duta a 
terme per Jeroni de Castellot. De la mateixa autora, vid. «Las Visitas de inspección...», art. Cit.  
186 Carlos GARRIGA ACOSTA, «Control y disciplina...», art. Cit., pp. 336-337; Tamar HERZOG, Ritos de 
control, prácticas de negociación..., op. Cit., p. 53; Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement..., op. Cit., 
p. 21; Geltrude MACRI, «Visitas Generales e sistemi...», art. Cit.  
187 La sentència de la querella contra Jaume Camps a ACA, Generalitat, Sèrie VG, 58, camisa 150, ff. 117r-
117v. El capítol 61 a Capítols y desliberations resultants..., p. 31. Altres exemples a Ricard TORRA I PRAT, 
«¿Más allá del control...», pp. 181-183. 
188 Sense ànims d’exhaustivitat: Capítols resultants de las sentèncias..., op. Cit., f. 6r, capítols 29 i 30; 
Summari dels càrrechs..., op. Cit., pp. 20-21, capítol 44. 
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el qual apareixen, no és pas innocent: així, els impresos de 1621 coincideixen amb el 

traspàs de Felip III i la més que esperable convocatòria de Corts per part del seu hereu al 

tron. D’haver-se produït una convocatòria poc després del traspàs, els visitadors hagueren 

pogut presentar un balanç de la seva activitat prou notable. En el context de celebració 

d’unes Corts, les de 1626-1632, hauríem d’inserir el Summari de 1628 que, com hem 

vist,189 no només tractava del funcionament intern de la Visita, sinó que pretenia 

demostrar com de positiva era la seva acció de cara al bon funcionament de la Generalitat. 

I pel que fa al Summari dels càrrechs de 1657, el deteriorament tant de la xarxa de taules, 

com de les pràctiques dels oficials que les regentaven fruit dels anys de conflictes 

continuats a partir de 1640 n’expliquen la publicació.190 

En quarta posició, tal i com ja apuntà Josep Capdeferro, el cos jurisprudencial creat 

per la Visita hauria servit, molt probablement, per omplir els buits legals causats per la 

progressiva dilatació entre convocatòries de Cort. De fet, la manca de Corts sumat a 

l’afebliment de la Visita durant la segona meitat del segle XVII feren proliferar tot un 

seguit de males pràctiques que s’empararen en el costum. Precisament, per revertir 

aquesta situació les Corts Catalanes de 1701-1702 promulgaren la Constitució 26/1702, 

que declarava la primacia normativa de la legislació paccionada tot anul·lant «qualsevols 

usos [i] costums contra dits Usatges, Constitucions, Capítols y Actes de Cort, Privilegis, 

Usos y Costums [aprovats en Corts]», particularment aquells introduïts «des del any 

1599».191 

En cinquè lloc, els impresos permeteren a la Visita presentar-se com a garant de l’ordre 

políticoconstitucional vigent, essent a través dels escrits preliminars quan millor podem 

copsar aquesta situació. Així, en l’escrit preliminar dels impresos dedicats a les Galeres i 

als oficials de la Diputació, els agents fiscalitzadors s’atorgaren el títol de «zelants lo bé 

comú de la Generalitat»,192 i encara recordaven que l’objectiu que els havia dut a publicar 

l’obra no era altre que aconseguir que els oficials de la Generalitat «administren sos 

officis ab la perfectió convé al bé publich y utilitat de la Generalitat».193 En el cas del 

Summari dels càrrechs de 1657, aquest mateix llenguatge garant del sistema pactista 

                                                      
189 Vid. Supra, Capítol 2.4.2. 
190 Ricard TORRA PRAT, «Els taulers del General...», art. Cit., en premsa. 
191 Constitucions, Capítols i Actes..., op. Cit., p. 24. 
192 Recordem ací que la veu «Generalitat» podia fer referència tant a la Diputació del General -això sobretot 
a partir de la segona meitat del segle XVII-, com més específicament a «la comunitat de tots els súbdits [...] 
amb voluntat i veu pròpies, capaç d’adquirir drets i d’assumir obligacions respecte del sobirà», tal i com ja 
apuntà fa uns anys Víctor Ferro. El Dret Públic Català..., op. Cit., p. 137. 
193 Capítols resultants de las..., op. Cit., s/f. 
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apareix en clau negativa quan els agents fiscalitzadors blasmen la poca observança que 

els taulers haurien tingut respecte els «Capítols y Actes de Corts, Ordinations del General 

y Sentènsias de Visita», fets que haurien desembocat en casos clars de «contrafactió».194 

Val a dir que, d’altra banda, en el cas de l’imprès dedicat als taulers, els visitadors també 

introdueixen la idea d’un consistori de la Visita preocupat per evitar les pràctiques 

corruptes en l’administració de la Generalitat: l’obra es justifica ací com un mitjà per 

evitar que els taulers puguin «alegar ignoràntia», fet que només hauria servit com a excusa 

per continuar duent a terme «dols» i «fraus» –pràctiques corruptes– contra els interessos 

del General. En darrer terme, els visitadors també justificaren la publicació del Summari 

dels càrrechs de 1657 per raons econòmiques: amb l’entrega de l’imprès a tots els taulers 

del General es volia assegurar el correcte funcionament del procés de recaptació dels drets 

de la Generalitat. 

En sisè lloc, cal valorar també els motius pels quals els visitadors decidiren publicar 

tant el Summari Compendiós de 1628, com el Directori de la Visita de 1636 dues obres 

que, a diferència de les anteriors, versen sobre els procediments de la Visita. En el cas de 

l’imprès de 1628, els agents fiscalitzadors asseguraven que si se’n complien els preceptes, 

l’administració del General n’obtindria rèdits importants. Primerament, asseguraven que 

l’aplicació de les sentències havia de permetre esmenar els delictes comesos contra 

l’administració del General.195 En segon terme, consideraven que amb l’aplicació de les 

sentències de la Visita s’assegurava que en un futur «reste corregida y reprimida la 

audàcia, temeritat y atreviment» dels oficials del General, així com «si·s posan en 

execució y observança las cosas en lo present summari fins assí continuadas [...] no 

gosaran ni tindran ànimo de comètrer semblants excessos, desordes, fraus, culpas y 

delictes en prejudici del General [i] contra la obligació de sos officis».196 En tercer lloc, 

pels visitadors l’aplicació de les sentències tal i com s’hauria fet explícita en el redactat 

de l’imprès havia de permetre a la Generalitat ingressar no només les quantitats de les 

condemnes, sinó també deixar de pagar obligacions que feia anys que haurien d’haver 

estat lluïdes.197 Contràriament, el Directori de la Visita de 1636 emfasitzava l’impacte 

beneficiós que la reducció de les despeses de la Visita podia tenir tant per les arques del 

General com «per al bon govern y regiment de aquell».198 En aquest sentit, l’obra s’havia 

                                                      
194 Summari dels càrrechs..., op. Cit., s/f. 
195 Summari Compendiós..., op. Cit., f. 36r. 
196 Ibídem, ff. 36r-36v. 
197 Ibídem, f. 37r. 
198 Directori de la Visita (1636)..., op. Cit. s/f. 
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escrit per unificar criteris de cara a inspeccions futures: d’aquesta manera, es volia evitar 

que els agents fiscalitzadors gastessin temps i diners en estudiar els dietaris antics per 

resoldre dubtes procedimentals. A més a més, es demanava reduir «el grandíssim número 

y supèrfluo» d’oficials al servei de la institució per evitar el «gran gasto a la Generalitat 

y dany a la mateixa Visita» que podia comportar aital pràctica. En darrer terme, també es 

demanava als visitadors que gastessin la menor quantitat de doblers possible en matèria 

de menjar i beure, «tal com se és fet en la present Visita, y conforme los guiarà la 

prudència y bon govern deuen tenir en gastar lo diner del General».199 En definitiva, es 

tractava d’aplicar a la Visita aquells ideals cívics que hom havia anat exigint als oficials 

del General inspecció rere inspecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
199 Ídem. 
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Capítol 8. La institució, les persones i els diners. Representació 

territorial i despeses institucionals a la Catalunya del sis-cents 
 

Fins ara hem vist el desenvolupament històric de la Visita del General, el 

funcionament intern de la institució i el resultat de la seva acció fiscalitzadora, 

cristal·litzada en les sentències promulgades pels successius consistoris de visitadors 

durant el segle XVII i primers anys del segle XVIII. Emperò, com s’escollien les persones 

que havien de regir la Visita? Quin era el seu origen territorial? I el social?  

El capítol 1 del redreç de 1599 establí que a cada nou trienni de la Diputació se 

celebrés una extracció de visitadors «nou persones, tres de cada estament, de la manera y 

forma que·s sol fer la extracció de deputats y oydors, juntant los rodolins dels deputats ab 

los dels oydors de son estament». Així, el mètode d’elecció dels consistorials de la Visita 

acordat per les Corts de 1599 no era altre que el de la insaculació, mentre que els candidats 

que havien de concórrer dins les bosses eren els mateixos que havien concorregut en el 

procés d’extracció dels diputats i oïdors de comptes de la Generalitat amb algunes 

excepcions: ni els deutors del General, ni els oficials de la Generalitat que havien d’ésser 

visitats podien exercir com a agents fiscalitzadors.1 

L’estudi dels processos d’elecció dels oficials de les institucions públiques de l’Antic 

Règim ha gaudit d’una notable atenció per part dels investigadors, tal i com ha recordat 

recentment Eva Serra en l’estudi introductori dels Llibres de l’Ànima del General, el 

registre on s’anotaven els candidats a ocupar els càrrecs de diputat i oïdor de comptes de 

la Generalitat.2 Tal i com recorda Serra, durant la primera meitat del segle XV la 

Generalitat es caracteritzà per escollir els seus oficials mitjançant el sistema de la 

cooptació, que a grans trets implicava que els diputats i els oïdors de comptes sortints 

nomenessin els seus substituts. Per lluitar contra la patrimonialització dels oficis, les 

Corts de 1455 optaren per introduir un sistema a mig camí entre la cooptació i la 

insaculació: en finalitzar el seu mandat, els consistorials de la diputació proposaven una 

llista de trenta-sis candidats, sis dels quals eren extrets a sort esdevenint els nous diputats 

i oïdors de comptes. 

                                                      
1 Capítols per lo redrés..., pp. 4-10. 
2 Eva SERRA I PUIG, «Introducció. La insaculació i els llibres de l’ànima de la Generalitat», a Eva SERRA 
(COORD.), Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de Catalunya (1493-1714), vol. I, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015, pp. 7-55. Fem referència explícita a les pp. 10-13. Pel cas dels 
municipis catalans vid. Josep Mª TORRAS I RIBÉ, Els municipis catalans de l’antic règim, 1453-1808: 
procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants, Curial, Barcelona, 1983. 
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El sistema de la cooptació fou abandonat de manera definitiva amb la reforma 

decretada per Ferran II l’any 1493, que introduïa el sistema de la insaculació3. A partir 

d’aquest moment, es crearen els registres de candidats, això és, els Llibres de l’Ànima del 

General, que havien de servir per nodrir les bosses de les quals s’extreien els consistorials 

de la Diputació trienni rere trienni. Com recorda Eva Serra, l’actualització de la legislació 

del segle XVI referent a la problemàtica de la insaculació fou una constant des de les 

Corts de 1533. Així, successives reformes ampliaren la base electoral de la institució, 

intentaren incrementar les cauteles al voltant de l’habilitació dels candidats que havien de 

formar part dels Llibres de l’Ànima i, finalment, buscaren la manera d’evitar tota mena 

de fraus com ara l’acceptació de diners a canvi d’insacular individus o admetre que els 

candidats del braç reial residissin a una localitat diferent que aquella per la qual havien 

estat insaculats.4  

La culminació d’aquestes reformes tingué lloc a les Corts Catalanes de 1599, on els 

braços acordaren tres elements, al nostre entendre, clau: primerament, el capítol 36/1599 

establí que els oficials reials i del Sant Ofici haguessin de renunciar a aquests oficis mig 

any abans de l’extracció dels diputats i oïdors de comptes, cosa que a la pràctica 

significava la prohibició que aquests poguessin participar en l’administració del General. 

Segonament, el capítol 46/1599 obligava als deutors del General que volguessin 

participar en el procés d’extracció dels candidats a consistorials de la Diputació haguessin 

de satisfer el deute vuit dies abans de la cerimònia d’extracció. Finalment, els capítols 

8/1599 i 85/1599 intentaren blindar el procés de l’habilitació. Així, el capítol 8/1599 

establí que l’habilitació de les persones que havien d’ésser registrades com a candidats 

en els Llibres de l’Ànima s’hagués de fer mitjançant una novena formada per membres 

dels tres estaments –tres per cada braç–, els quals eren escollits a sorts d’entre totes les 

persones que acudien a la crida feta pels diputats i oïdors de comptes i que ja es trobaven 

inscrites als registres de la institució. Per la seva banda, el capítol 85/1599 confirmà la 

creació d’una segona novena de l’habilitació encarregada, en aquest cas, d’habilitar els 

candidats ja anotats als Llibres de l’Ànima que havien de concórrer a l’extracció de 

diputats i oïdors de comptes següent.5 Tot i així, Eva Serra assegura que la introducció 

del sistema de la insaculació no eliminà els contenciosos ni les rivalitats, ja que «el 

                                                      
3 A València, per exemple, la cooptació fou vigent fins l’any 1585. Cfr. José Mª CASTILLO DEL CARPIO, La 
Generalitat valenciana durante el siglo XVI. Su estructura burocrática, sus competencias, sus hombres, 
PUV, València, 2013. Fem referència a les pp. 33-34. 
4 Eva SERRA I PUIG, «Introducció. La insaculació...», art. Cit., pp. 28 i ss. 
5 Ibídem, pp. 34-38. 
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procediment insaculatori, que mai no deixà de ser del tot una cooptació, traslladà els 

conflictes al moment de l’habilitació».6  

Establertes les regles del joc, fora pertinent preguntar-se fins a quin punt la classe 

dirigent s’adaptà al nou marc instaurat pel sistema de la insaculació. Si bé autors com ara 

Antoni Rovira i Virgili i Núria Florensa han considerat que en algunes ocasions hom 

hauria pogut arribar a alterar el procés d’elecció dels dirigents de la Diputació i el Consell 

de Cent, respectivament, d’altres com per exemple John H. Elliott, ho han descartat.7 En 

línies generals, hom ha tendit a destacar que la classe dirigent s’adaptà notablement als 

canvis introduïts l’any 1493 per Ferran II. Així, en el seu estudi dedicat a la classe dirigent 

barcelonina, James S. Amelang destacà la capacitat de l’oligarquia per perpetuar el seu 

govern durant les dues centúries que seguiren a la reforma de 1493, sobretot a partir de 

l’entrada de nous membres mitjançant un sistema que, més que l’ascensor social imaginat 

per Lawrence Stone, s’assemblava a una escala mecànica.8 Joan Lluís Palos també 

considerà que el sistema insaculatori aconseguí reduir dràsticament la perpetuació dels 

membres de la classe dirigent en el poder,9 tot i que per ell semblen haver tingut més 

rellevància tant les desigualtats en matèria de representativitat al si dels braços –

especialment dins del braç reial–, com les irregularitats –o fins i tot la corrupció–  en 

matèria d’insaculacions.10  

Contràriament, Miquel Pérez Latre avisà que més enllà de pràctiques irregulars 

constatades durant el segle XVI –com per exemple el pagament de diners a canvi 

d’insaculacions– «amb les limitacions d’una societat d’antic règim, a les bosses d’oficis 

es pretenia reflectir la més àmplia representativitat i [un] cert equilibri territorial, sempre 

en qüestió a causa del pes superlatiu de la capital al conjunt del país».11 Tornant a l’anàlisi 

                                                      
6 Ibídem, p. 39. També Eva SERRA I PUIG, «La Generalitat. De les reformes...», art. Cit., pp. 144-145. Un 
exemple d’aquestes picabaralles a Víctor FERRO, El Dret Públic Català..., p. 249. 
7 Antoni ROVIRA I VIRGILI, Pau Claris: Estudi biogràfic i històric, Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, Barcelona, 1922, pp. 18-19; Núria FLORENSA, «La insaculació pactada. Barcelona 1640», 
Pedralbes: revista d’història moderna, 13-1, 1993, pp. 447-455; John. H. Elliott, La revolta catalana..., 
op. Cit., p. 239. 
8 James S. AMELANG, La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Ariel, Barcelona, 1986. 
Fem referència a les pp. 45 i 72. Lawrence STONE, «Social Mobility in England, 1500-1700», 
Past&Present, 33, 1966, pp. 16-55. 
9 Joan Lluís Palos, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII), Pagès 
editors, Lleida, 1994. Fem referència explícita a la p. 356. 
10 És una autèntica llàstima que els exemples d’aquestes suposades irregularitats siguin més aviat 
escadussers. Així, Joan Lluís Palos només aporta informació sobre tres casos relacionats amb les 
irregularitats a l’entorn del procés insaculatori, tots tres cronològicament situats a finals del segle XVI i dos 
dels quals sembla que mai s’arribaren a consumar. Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi..., op. Cit., p. 
355. 
11 Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. Cit., pp. 28-30. 
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de la classe dirigent catalana, Albert Garcia Espuche ja destacà la importància de les 

relacions comercials entre Barcelona i el seu hinterland, així com la participació d’amplis 

estrats de la població en aquest comerç, des de nobles a pagesos, passant per mercaders i 

ciutadans honrats.12 Més recentment, Antoni Simon ha considerat que la classe dirigent 

catalana de l’època moderna es caracteritzà per un grau gens menyspreable tant de 

mobilitat com d’obertura social –especialment pel que fa a termes comparatius amb la 

resta d’Europa–, cosa que contribuí a dinamitzar-la notablement.13 Precisament, 

«dinàmica» és l’adjectiu que darrerament ha emprat Eduard Martí Fraga per definir la 

societat catalana de la segona meitat del segle XVII, una societat «on era possible que 

persones d’estaments inferiors (artistes, menestrals) en un temps relativament curt, 

arribessin a ocupar llocs de cert relleu institucional i decidir sobre afers polítics que 

afectaven tot el Principat».14 En definitiva, aquest breu repàs historiogràfic permet 

constatar que la classe dirigent catalana fou capaç d’adaptar-se amb èxit al marc legal de 

la insaculació, bo i introduint estratègies com ara l’acceptació de nous membres 

provinents d’estrats socials inferiors amb l’objectiu de consolidar la seva posició al 

capdavant de la comunitat política del Principat.  

Com dèiem abans, l’accés a l’ofici de visitador es feia a través de la insaculació a les 

bosses de diputats i oïdors de comptes del General de Catalunya. Hom podria pensar, 

doncs, que un estudi que hagués analitzat l’accés dels candidats a diputat i oïdor de 

comptes bastaria per entendre, si més no succintament, el procés d’accés al càrrec de 

visitador. Així, preguntes com ara quina fou la procedència territorial dels visitadors, quin 

sector de candidats –si diputats o oïdors– tingué més representació al consistori de la 

Visita o si els afortunats que aconseguiren exercir com a visitadors també aconseguiren 

oficis en altres institucions, a primer cop d’ull podrien resultar poc llamineres. Tanmateix, 

al llarg de les línies següents podrem veure que és a partir de l’anàlisi del procés d’accés 

al càrrec de visitador que algunes observacions apuntades anys enrere per alguns autors, 

haurien d’ésser matisades. 

Abans d’entrar en matèria ens agradaria, però, fer unes petites precisions 

metodològiques. Les dades dels membres de la Visita les hem obtingut a partir del 

buidatge dels dietaris i actes de la Visita del General, bo i complementant-los amb la 

                                                      
12 Albert GARCÍA I ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Alianza, Madrid, 1998, 
p. 296. 
13 Antoni SIMON I TARRÉS, Pau Claris, líder..., op. Cit., pp. 30-31.  
14 Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i 
del Braç Militar (1697-1714), Fundació Noguera, Barcelona, 2009, p. 126. 
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informació que sobre els dirigents de la institució podem trobar als Dietaris de la 

Generalitat de Catalunya15 i les hem recollit a l’annex 3. La informació sobre els diputats 

i oïdors de comptes del General l’hem extret de la Història de la Generalitat de Catalunya 

i els seus presidents, dirigida per Josep Maria Solé i Sabaté.16 Quant al buidatge de les 

dates en les quals els candidats a les bosses de visitadors i diputats i oïdors de comptes 

foren registrats en els Llibres de l’Ànima del General, aquest ha estat possible gràcies a 

l’edició d’aquesta font coordinada recentment per Eva Serra i publicada per l’Institut 

d’Estudis Catalans.17 Bo i creuant les dades obtingudes a partir d’aquests tres registres, 

hem pogut determinar l’origen territorial, els anys que tardaren els candidats en ésser 

escollits com a consistorials bé de la Diputació, bé de la Visita i, en menor mesura, el seu 

origen social.  

D’altra banda, a partir de les dades obtingudes de l’estudi de José Morales Roca hem 

pogut determinar quins visitadors i quins diputats i oïdors de comptes assistiren a les 

Corts Catalanes.18 Semblantment, per conèixer quins membres d’ambdós consistoris 

participaren tant en la direcció del Braç Militar, com en la Conferència dels Tres Comuns, 

hem utilitzat les dades que aporta Eduard Martí en les seves monografies dedicades a 

ambdues instiucions.19 Finalment, les dades tocants als dirigents del Consell de Cent les 

hem obtingut de l’edició que a principis del segle passat Francesc Carreras Candi i 

Bartomeu Gonyalons feren de les Rúbriques de Bruniquer,20 mentre que les dels 

assistents a les Juntes de Braços de la primera meitat del segle XVII les hem cercat, una 

vegada més, als Dietaris de la Generalitat de Catalunya.21   

 

8.1 El (llarg) camí cap a l’obtenció de l’ofici 

 

L’obtenció d’una plaça de consistorial tant de la Diputació com de la Visita del 

General no era una qüestió senzilla. Un cop superada l’habilitació i inscrits als Llibres de 

                                                      
15 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vols. III-X. 
16 Josep Maria SOLÉ I SABATÉ (DIR.), Història de la Generalitat de Catalunya..., op. Cit. 
17 Eva SERRA (COORD.), Els llibres de l’ànima..., op. Cit., vol. II. 
18 Francisco José MORALES ROCA, Próceres habilitados..., op. Cit.  
19 Eduard MARTÍ FRAGA, El Braç Militar de Catalunya..., op. Cit. El llistat dels dirigents del Braç Militar 
es troba reproduït a l’Annex 1, pp. 189-194; Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana..., op. Cit., 
pp. 289-292. 
20 Esteve Gilabert BRUNIQUER, Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de 
Barcelona, vol. I, a cura de Francesc CARRERAS CANDI i Bartomeu GUNYALONS I BOU, Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona, 1912, pp. 26-60.  
21 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vols. III, IV, V i VI. 
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l’Ànima del General, els candidats podien acabar esperant durant anys que la sort els 

somrigués i, tot i així no aconseguir cap ofici. Alguns historiadors han tendit a considerar 

que «els catalans del segle XVI i XVII no haurien entès el poder en termes de servei, sinó 

de benefici». Així, ocupar un ofici públic hauria significat «gaudir d’uns privilegis» que 

d’altra manera podien ser molt difícils d’aconseguir i tot plegat hauria estat assumit per 

la societat de l’època, que «no considerava que el fet d’actuar-hi d’acord signifiqués un 

desordre». 22 

Com hem pogut veure en el capítol dedicat a les sentències de la Visita del General, 

aquesta tesi és, com a mínim, qüestionable. Durant el segle XVII hom sembla haver tingut 

cada vegada més clares les línies divisòries entre allò que es podria considerar el «servei 

públic» i la utilització de l’ofici en benefici propi. I fins i tot hom sembla haver tingut una 

idea prou clara que la utilització de l’ofici públic amb finalitats privades era quelcom 

censurable, tant ací com a la resta de la Monarquia Hispànica i altres parts de l’àmbit 

europeu.23  

Un bon exemple d’aquesta voluntat de servei és el discurs que fra Àngel Juallar –

president de la Visita de 1608-1609– dirigí als delegats de les visites foranes moments 

abans que aquests partissin a fer les inspeccions arreu del Principat. L’Abat de Sant Martí 

del Canigó els havia reunit per «representar-los la confiança que los senyors visitadors 

avian fet de ses persones per a un ministeri tan grave y de tanta importància y 

conveniència per a tota la Generalitat y quan obligats estaven a donar de si la satisfacció» 

que la causa mereixia.24 L’acció de visitar els territoris del Principat era considerada molt 

convenient «al benefici del General» ja que permetia la correcta «exactió y conservació 

dels drets de aquell», així com comprovar «si los officials y ministres del General 

servexen ab lo cuydado, puntualitat y asistència que·s deu». Era important determinar si 

els oficials inspeccionats portaven «iguals y regulats sos llibres», si executaven «ab rigor 

los fraus que·s cometen» i, finalment, si exercien l’ofici «ab la integritat que són 

obligats». A aquesta retòrica que lligava les nocions de servir l’ofici correctament i el 

«benefici» de la Generalitat, se li contraposava el discurs d’aquelles persones que no 

complien amb el seu deure. Així, s’assegurava que la «negligència» i el «descuyt» 

                                                      
22 Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., p. 359. 
23 Els estudis més recents sobre la qüestió a Espanya i a la resta del continent europeu han assenyalat que 
«la corrupción no era percibida como un fenómeno asociado exclusivamente a la administración sinó, más 
bien, un asunto que competia al conjunto de la sociedad». Francisco ANDÚJAR, Antonio FEROS, Pilar PONCE 
LEIVA, «Corrupción y mecanismos de control...», art. Cit., p. 287 
24 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, deliberació datada a 30-VIII-1608. 
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propiciaven «notables inconvenients» que podien suposar un «dany» i «disminució» del 

General. Calia doncs, emprar la Visita fins a les darreres conseqüències i, fins i tot, 

castigar als oficials díscols quan fos oportú, «perquè castigant-se los culpables vinga a 

ser fre y escarment per als altres».  

En definitiva, quan hom accedia al càrrec de visitador era plenament conscient que 

ho feia per servir una institució el principal objectiu de la qual era garantir el correcte 

funcionament de la Generalitat. Així, podem veure que contràriament a allò exposat per 

alguns historiadors, la idea de «servei» ben probablement fou tant o més important que la 

de «benefici» (personal). Però quants anys podien passar abans els insaculats no 

aconseguissin fer-se amb un càrrec que comportava un «ministeri tan grave»?  

A partir de les dades obtingudes dels dietaris de la Visita i dels Llibres de l’Ànima del 

General, hem pogut establir els anys que havien de passar entre el registre del candidat 

als Llibres de l’Ànima i la seva extracció com a membre d’un dels dos consistoris del 

General. En el cas de la Visita i pel període 1600-1714, els candidats escollits hagueren 

d’esperar una mitjana d’11,57 anys, un xic menys, 12,27, que per accedir a un dels llocs 

del consistori de la Diputació. Òbviament hi hagué candidats molt afortunats que 

solament hagueren d’esperar uns mesos abans d’exercir en una de les institucions rectores 

–fou el cas per exemple de Felip Joan de Castells, visitador militar durant la Visita de 

1600-1601, que fou insaculat el 15 de maig de 1600 i escollit agent fiscalitzador el 2 

d’agost del mateix any– mentre que d’altres hagueren d’esperar dècades abans no 

gaudiren del càrrec –com per exemple Gaspar de Calders, oïdor militar del trienni de 1608 

el qual fou insaculat el 21 de juliol de 1569, exercint com a consistorial 39 anys després 

de la insaculació.  

Un segon element que hem tingut en compte a l’hora d’analitzar les dades no és altre 

que veure fins a quin punt el context polític afectà o no el temps d’espera entre la 

insaculació i l’extracció definitiva dels oficials. La taula 8.1 recull cinc talls temporals 

corresponents als períodes 1600-1640, 1640-1654, 1654-1659, 1659-1702 i 1702-1714. 

Si hi fem una ràpida ullada, podem constatar que els tres períodes d’alta conflictivitat i 

reformes institucionals –això és, 1640-1654, 1654-59 i 1702-1714– es caracteritzaren per 

una disminució (a vegades notable) en el temps que els candidats escollits hagueren 

d’esperar per aconseguir l’ofici. Tres motius poden explicar aquesta situació: 

primerament, la renovació de candidats fruit de purgues polítiques, fet que seria vàlid tant 
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pel context de la Guerra dels Segadors com per la Guerra de Successió.25 En segon lloc, 

l’entrada de nous candidats fruit de la celebració de Corts, cosa que podria explicar, en 

part, la disminució durant el període que comprèn els primers anys del segle XVIII. 

Tercerament, la renovació de candidats fruit de la nova confecció de llistes pels oficis de 

la Diputació coincidint amb el retorn del Principat a l’obediència de Felip IV l’any 1654 

explicaria la disminució dels anys d’espera durant el període 1654-1659.26  

 
TAULA 8.1. ANYS TRANSCORREGUTS ENTRE LA INSACULACIÓ I L’EXTRACCIÓ  
 

 1600-1640 1640-1654 1654-1659 1659-1702 1702-1714 1600-1714 

VISITADORS 12,85 6,63 7 13,12 9,6 11,57 

DIPUTATS 12,58 9,29 11,66 13,61 9,11 12,27 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Llibres 
de l’Ànima, els Dietaris de la Visita i 
Història de la Generalitat de Catalunya i 
dels seus presidents. 

 

Un cop escollits, visitadors i diputats podien decidir si acceptaven o refusaven el 

càrrec. Determinar la taxa d’acceptació de l’ofici ens pot indicar fins a quin punt els 

membres de la classe dirigent catalana estaven interessats en servir una determinada 

institució, en aquest cas la Visita. Per fer-ho hem recollit en un quadre quins d’aquells 

visitadors extrets entre 1600 i 1662 acceptaren el càrrec i quins d’aquells el rebutjaren. 

Ací cal fer dues precisions: d’una banda, el fet que hem escollit el període comprès entre 

1600 i 1662 perquè com hem vist, a partir d’aquesta darrera data els visitadors perderen 

la facultat d’escollir els oficials de la institució. Aquest fet molt probablement fou un 

element que contribuí a fer menys atractiu el càrrec, ja que fins l’any 1662 els 

consistorials solien escollir persones de confiança per omplir les vacants, cosa que 

suposava una oportunitat per situar amics i parents a l’interior de la institució.27 D’altra 

banda, és important recordar que el fet que un visitador electe declinés exercir l’ofici no 

                                                      
25 Eva SERRA I PUIG, «Introducció. La insaculació...», art. Cit., pp. 43-44 i Josep CAPDEFERRO, Ciència i 
experiència..., op. Cit., p. 339.  
26 Tal i com apuntà fa uns anys Fernando Sánchez Marcos, ja en la insaculació del Consell de Cent de 1653 
s’observa una clara repressió política vers els antics partidaris de la Monarquia Francesa. En aquest sentit, 
a partir del «retorn» de Barcelona estar insaculat passà a dependre en bona mesura del fet que els individus 
poguessin presentar un full de serveis impecable a la Monarquia Hispànica. Fernando SÁNCHEZ MARCOS, 
Cataluña y el gobierno central..., op. Cit., pp. 103-104. Vegeu també Eduard PUIG BORDERA, Intervenció 
reial i resistència..., op. Cit.  
27 Per exemple, durant la Visita de 1626-1627 en la que Pau Claris exercí com a visitador instructor de 
processos pel braç eclesiàstic, Francesc Claris, el seu germà, fou proveït amb la plaça d’advocat fiscal de 
la institució. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2. 
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significava que la plaça quedés vacant, sinó que se celebrava una nova extracció amb 

l’objectiu d’escollir un candidat que volgués prendre possessió del càrrec –en alguns 

casos calgueren fins a sis extraccions per proveir una plaça–. En aquest sentit, la categoria 

que hem anomenat «rebuig del càrrec» recull tots aquells visitadors que no foren extrets 

en «primera instància», sinó en segona, tercera, quarta, cinquena o bé sisena extracció.  

 
TAULA 8.2 ACCEPTACIÓ I REBUIG DEL CÀRREC DE VISITADOR (1600-1662) 
 

VISITADORS EXTRETS ENTRE 
1600 I 1662 

ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC REBUIG DEL CÀRREC 

Braç eclesiàstic (66 extrets) 55 (83,33%) 11 (16,66%) 
Braç militar (66 extrets) 60 (90,90%) 6 (9,09%) 
Braç reial (66 extrets) 59 (89,39%) 7 (10,60%) 
Total (198 extrets) 174 (87,87%) 24 (12,12%) 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades 
extretes dels Dietaris de la Visita del 
General. 

 

Amb les dades a la mà, hom pot observar que, per al període estudiat, es varen extreure 

un total de cent noranta-vuit visitadors, seixanta-sis per cada braç. D’aquests cent noranta-

vuit, cent setanta-quatre acceptaren el càrrec (el 87,87% del total), mentre que vint-i-

quatre el rebutjaren (el 12,12% del total). Vist braç per braç, en el cas de l’eclesiàstic 

cinquanta-cinc l’acceptaren (83,33%) i onze el refusaren (16,66%); en el cas del braç 

militar, seixanta l’acceptaren (90,90%) i només sis el rebutjaren (9,09%); pel que fa al 

braç reial, cinquanta-nou l’acceptaren (89,39%) i set el rebutjaren (10,60%). L’elevat 

percentatge d’acceptació del càrrec demostra, al nostre entendre, el notable interès que 

tingueren els membres de la classe dirigent catalana per exercir com a visitadors, tot i 

tractar-se d’un ofici que, d’entrada, podia semblar molt menys llaminer que el de diputat 

o oïdor de comptes de la Generalitat. Així, perseguir els excessos comesos per destacats 

membres de la classe dirigent de la qual els propis visitadors formaven part, no sembla 

haver estat un motiu prou rellevant per disminuir significativament el percentatge 

d’acceptació del càrrec.28  

                                                      
28 Val a dir que els índex d’acceptació en el cas del braç eclesiàstic foren sensiblement inferiors als de la 
resta d’estaments. Una explicació d’aquest fenomen rauria en el fet que els bisbes tendiren a refusar 
l’oferiment d’exercir com a visitadors, cosa que succeí en les fiscalitzacions de 1605-1606, 1635-1636, 
1638-1639, 1654-1655, 1665-1666, 1671-1672, 1674-75, 1677-1678, 1689-1690 i 1695-1696. Cfr. 
Apèndix 1. Per bé que desconeixem el veritable motiu d’aquesta pràctica, l’any 1668 els visitadors 
atribuïren aquesta pràctica a la migradesa dels ingressos dels agents fiscalitzadors: «no son estos 
propocionados al trabajo tan grande y a la ocupación tan larga y continua de nueve meses, haviendose 
necessariamente de distraherse de sus negocios y estando reducidos a la tenuidad de dichos salarios pagados 
en bellón y permaneciendo la moneda tan alterada, no sólo es indecente a su preheminencia, sino que 
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8.2 El pes del territori. Una institució (des)centralitzada? 

 

Una de les característiques principals de la Diputació del General ja des dels seus 

inicis, fou la de representar el Principat de Catalunya en el seu conjunt, tant a nivell 

territorial com estamental, en tant que diputació permanent emanada de les Corts 

Catalanes.29 Si hom sembla estar d’acord amb aquesta asseveració, sobta constatar que 

d’entre tots els treballs dedicats a l’estudi de la Diputació del General les darreres tres 

dècades, només els de Joan Lluís Palos i Miquel Pérez Latre s’hagin interessat per la 

qüestió dels mecanismes d’accés als oficis rectors de la institució en la seva globalitat.30 

Així, preguntes com ara quin era el pes del territori a l’hora de proveir els oficis rectors 

de la Diputació, fins a quin punt hi hagué una correspondència entre el pes teòric de cada 

corporació, vegueria o ciutat amb dret a insacular i el pes real després de l’elecció, o fins 

a quin punt es pogué alterar el procés d’elecció dels oficials, encara no haurien estat 

resoltes del tot. En definitiva, preguntes totes elles que serien igualment pertinents pel 

que fa a la Visita del General, ja que com hem dit a l’inici d’aquest capítol, la bossa de 

candidats de la Visita es conformava amb aquelles persones habilitades per concórrer a 

la sort de diputats i oïdors de comptes de la Generalitat. 

Tant la Visita del General com la Diputació del General es caracteritzaren per l’origen 

no barceloní de la majoria dels seus dirigents. Així, en el cas de la Visita, un 29% (100) 

dels consistorials foren insaculats per la ciutat, la vegueria o el capítol catedralici de 

Barcelona, mentre que un 71% (239) ho foren per poblacions, vegueries o capítols forans 

                                                      
también tiene mui grandes inconvenientes, que no se adelantaran en trabajar contentandose del forçoso y 
preciso de sus funciones muchos de los domiciliados en las veguerias foráneas i se escusen de venir a 
exercer su oficio porque aviendo de dexar su casa y gastar precisamente más de lo que importaria dicho 
salario y en particular a los prelados, dignidades y demás personas titulares que pueden sortear, y conviene 
al servicio de su magestad y a la utilidad pública que accepten dicho cargo como con su acistencia tenga la 
visita maior autoridad y esto se experimentó ya en las renunciaciones hechas en esta última extracción de 
la Visita, que después de aver sorteado visitadores el dr. Vicens Prexens, archidiano maior y canónigo de 
la Santa Iglesia de Tortosa y el dr. Francisco Dou, archidiano maior y canónigo y oi obispo de Gerona, 
recusaron el admitir dichos oficios de visitador». ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 13, ff. 145r-146v, 
«memorial A». 
29 Albert ESTRADA I RIUS, «La Deputació del General de Catalunya i el territori del Principat: notes per al 
seu estudi», Ius Fugit: revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 8-9, 1999-2000, pp. 75-94. 
Fem referència a les pp. 80-83. 
30 Dins d’un àmbit més particular, Josep Capdeferro ha estudiat les picabaralles sorgides dins l’àmbit 
jurisdiccional de la Generalitat de resultes de les irregularitats comeses pels consistorials de la Diputació 
en el marc dels processos d’insaculació del trienni de 1620-1623. Josep CAPDEFERRO I PLA, Ciència i 
experiència..., op. Cit., pp. 168-172. D’altra banda, ja fa uns anys que Eva Serra estudià la figura dels 
diptuats locals i la composició social dels arrendataris dels dret de la bolla de la Generalitat. Eva SERRA I 
PUIG, «Diputats locals i participació social...», art. Cit., pp. 259-274. 
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–ací hi hem inclòs també els membres insaculats per ordes religiosos. Pel que fa a la 

Diputació del General, els consistorials insaculats per la ciutat, la vegueria o el capítol 

catedralici de Barcelona sumaren el 25% (56) del total, mentre que els forans ocuparen el 

75% (171) de les places restants. 

 
GRÀFIC 8.1 VISITADORS INSACULATS PER BARCELONA I COL·LECTES FORANES (1600-1714) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Elaboració 
pròpia a partir dels Llibres de l’Ànima, els Dietaris de 
la Visita i Història de la Generalitat de Catalunya i 
dels seus presidents. 

 

Almenys dues grans idees poden extreure’s de les dades suara esmentades. En primer 

lloc, que el pes de la ciutat comtal sobre el total de les persones que gaudiren d’una de les 

magistratures ja fos de la Visita, ja fos de la Diputació, era important, però no definitiu. 

És cert que, com veurem més endavant, si hom entra a valorar el pes de Barcelona en 

comparació a la resta de ciutats amb representació a la Diputació, o el pes de la vegueria 

de Barcelona en relació a la resta de vegueries, la rellevància del cap i casal de Catalunya 

fou indiscutible. Tanmateix, que prop de tres quartes parts dels dirigents de la Visita i la 

Diputació provinguessin de fora de l’àmbit territorial de la capital confirma la pretensió 

de representativitat territorial atribuïble a la Generalitat. La segona idea que podem 

extreure d’aquesta primera anàlisi de la procedència de visitadors, i diputats i oïdors de 

comptes –i que anirem remarcant durant els següents paràgrafs–, s’infereix del fet que 

Visita i Diputació presenten unes proporcions semblants (29-71 i 25-75, respectivament) 

Visitadors BCN
29%

Visitadors Forans
71%

Visitadors insaculats per Barcelona / col·lectes foranes 
(1600-1714)
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però en cap cas exactes. En aquest sentit, considerem que aquesta petita diferència entre 

institucions s’explicaria no pas per un intent d’alteració de les insaculacions, sinó 

precisament pel factor aleatori introduït pel sistema insaculatori: així, sortejos diferents 

explicarien les diferències entre dues bases electorals gairebé idèntiques. 

El següent punt a considerar és com es repartí la representació a l’interior de cadascun 

dels braços representats en les institucions de l’àmbit jurisdiccional del General. Per dur 

a terme aquesta anàlisi, hem creuat les dades extretes de les fonts primàries –Dietaris de 

la Visita, Dietaris de la Generalitat de Catalunya i Llibres de l’Ànima del General– amb 

el nombre de candidatures que es podien presentar a la insaculació recollit per Joan Lluís 

Palos.31 Si ens fixem en el braç eclesiàstic, en el cas dels visitadors ràpidament podem 

copsar dos elements. En primer lloc, que els consistorials insaculats per capítols 

catedralicis predominaren per sobre d’aquells insaculats per ordes religiosos. 

Segonament, que mentre que els capítols de Vic, Barcelona i Urgell gaudiren d’una clara 

sobrerrepresentació –respectivament els pertocava un 11,42%, un 14,28% i un 11,42% 

de les places i obtingueren un 21,12%, un 15,49% i un 15,49% dels consistorials extrets–

, altres capítols com ara el de Tortosa, Tarragona, Lleida o el d’Elna es caracteritzaren 

justament pel contrari –respectivament els pertocava un 14,28%, un 14,28%, un 11,42% 

i un 11,42% i obtingueren un 8,45%, un 8,45%, un 8,45% i un 7,04% del total dels extrets. 

 
TAULA 8.3. REPRESENTACIÓ PER CAPÍTOLS CATEDRALICIS, VISITADORS (1600-1714) 
 
 C. Tarragona C. Girona C. Urgell C. Barcelona C. Tortosa C. Lleida 
1600-1714 6 8 11 11 6 6 
Percentatge 8,45% 11,26% 15,49% 15,49% 8,45% 8,45% 
1600-1652 4 5 4 6 2 4 
Percentatge 10,81% 13,51% 10,81% 16,21% 5,40% 10,81% 
Correcció 5 4 4 5 5 4 
Percentatge 14,28% 11,42% 11,42% 14,28% 14,28% 11,42% 

 

 C. Vic C. Elna C. Solsona C. Volants Total 
1600-1714 15 5 1 2 23 
Percentatge 21,12% 7,04% 1,40% 2,81% 100% 
1600-1652 7 5 0 0 12 
Percentatge 18,91% 13,51% 0% 0% 100% 
Correcció 4 4 NS NS 8 
Percentatge 11,42% 11,42% 0% 0% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la Visita, 
Llibres de l’Ànima i Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi 
dels Àustria..., pp. 376-378. 

                                                      
31 Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., op. Cit., pp. 376-378, quadre nº28. 
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L’explicació de la desviació entre el pes teòric i el pes real dels diferents capítols 

catedralicis es deuria d’una banda, al fet que Joan Lluís Palos no tingué en compte el pes 

ni del capítol de Solsona ni dels Capítols volants a l’hora de determinar el pes teòric de 

cadascun dels capítols catalans i, d’altra banda, al fet que a partir de 1652 no sembla 

haver-hi hagut més consistorials provinents del capítol d’Elna. Cal dir que molt 

probablement foren repartits entre la resta de capítols fruit del desenllaç de la Guerra 

Francoespanyola l’any 1659. En cap cas pensem que les desviacions respecte al pes teòric 

de cadascun dels capítols fossin degudes a les maniobres dels actors interessats amb 

l’objectiu d’adulterar els processos d’elecció. A tall d’exemple, se’ns fa difícil d’imaginar 

que, en el cas d’haver-se produït aitals maniobres, el capítol de Vic hagués pogut estar 

més ben situat «en els moments decisius» que el de Barcelona.32 

Pel que fa a la Diputació del General, en el cas del braç eclesiàstic hom pot constatar 

semblances i dissemblances amb la Visita. Així, els capítols catedralicis tornarien a ésser 

els més ben representats dins de l’estament, si bé caldria destacar que, a diferència de la 

Visita –on entre 1600 i 1714 només trobarem un bisbe, el de Vic, exercint com a 

consistorial– fins a set bisbes exerciren el càrrec de diputat eclesiàstic. Com hem vist, 

aital fenomen s’explicaria pel menor interès que tingué l’ofici de visitador en termes 

econòmics, fet que, com hem vist, sovint comportà que els extrets de major rang 

renunciessin a exercir-lo. A diferència del cas de la Visita del General, hom no sembla 

observar unes distàncies tan grans entre el pes teòric i el pes real dels capítols a l’hora de 

proveir la Diputació. En aquest sentit, encara que els capítols de Lleida, Vic i Urgell 

estigueren sobrerepresentats –obtingueren respectivament un 14,63%, un 12,19% i un 

12,19% quan tots tres haurien d’haver rebut l’11,42% del total dels insaculats– en cap cas 

trobem casos tan extrems com l’observat pel capítol de Vic quan parlàvem de la Visita. 

En definitiva, amb l’excepció dels casos d’Elna i Girona –ambdues reberen un 7,31% 

dels escollits quan teòricament haurien d’haver rebut l’11,42%–, a la Diputació del 

General sembla haver existit una correlació major entre el pes teòric i el pes real dels 

capítols.   

 
 
 
 
 

                                                      
32 Cfr. Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., op. Cit., p. 347. 
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TAULA 8.4. REPRESENTACIÓ PER CAPÍTOLS CATEDRALICIS, DIPUTATS I OÏDORS (1600-1714) 
 
 C. Tarragona C. Girona C. Urgell C. Barcelona C. Tortosa 
1600-1711 4 3 5 6 5 
Percentatge 9,75% 7,31% 12,19% 14,63% 12,19% 
1600-1652 2 1 4 4 3 
Percentatge 9,52% 4,76% 19,04% 19,04% 14,28% 
Correcció 5 4 4 5 5 
Percentatge 14,28% 11,42% 11,42% 14,28% 14,28% 

 

 C. Lleida C. Vic C. Elna C. Solsona C. Volants Total 
1600-1711 6 5 3 0 4 18 
Percentatge 14,63% 12,19% 7,31% 0% 9,75% 100% 
1600-1652 2 2 3 0 0 7 
Percentatge 9,52% 9,52% 14,28% 0% 0% 100% 
Correcció 4 4 4 NS NS 12 
Percentatge 11,42% 11,42% 11,42% 0% 0% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de la Història de la 
Generalitat de Catalunya i els seus presidents, Llibres de 
l’Ànima i Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels 
Àustria..., pp. 376-378. 

 

Fem un cop d’ull ara al braç militar. Pel que fa a la Visita del General, les vegueries 

de Barcelona, Cervera i Girona destaquen per sobre de la resta amb un 33,33%, 15,78% 

i 10,52% dels visitadors aportats al consistori. De la mateixa manera que en el cas dels 

capítols catedralicis, mentre el pes real de vegueries com les de Barcelona, Vilafranca del 

Penedès, Cervera o Balaguer estigué per sobre del pes teòric que els pertocava –

respectivament obtingueren el 33,33%, el 6,14%, el 15,78% i el 6,14% dels extrets, quan 

realment els pertocava el 30,40%, el 4,40%, el 14% i el 2,80% dels consistorials– d’altres 

com ara Lleida, Vic o Tortosa destacaren justament pel contrari –respectivament 

obtingueren el 5,26%, el 0,87% i el 0% dels escollits, quan realment els pertocava el 

6,40%, el 3,20% i el 0,80% dels consistorials–. 

 
TAULA 8.5. REPRESENTACIÓ PER VEGUERIES, VISITADORS (1600-1714) 
 
 V. Vilafranca V. Balaguer V. Barcelona V. Tarragona V. Perpinyà 
1600-1714 7 7 38 4 7 
Percentatge 6,14% 6,14% 33,33% 3,50% 6,14% 
1600-1652 5 4 14 3 6 
Percentatge 9,25% 7,40% 25,92% 5,55% 11,11% 
Correcció 11 7 76 7 16 
Percentatge 4,40% 2,80% 30,40% 2,80% 6,40% 
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 V. Girona V. Lleida V. Tàrrega V. Montblanc V. Cervera 
1600-1714 12 6 1 1 18 
Percentatge 10,52% 5,26% 0,87% 0,87% 15,78% 
1600-1652 7 2 1 1 6 
Percentatge 12,96% 3,70% 1,85% 1,85% 11,11% 
Correcció 32 16 9 7 35 
Percentatge 12,80% 6,40% 3,60% 2,80% 14% 

 

 V. Urgell V. Vic V. Manresa V. Camprodon V. Tortosa 
1600-1714 5 1 3 3 0 
Percentatge 4,38% 0,87% 2,63% 2,63% 0% 
1600-1652 2 1 0 2 0 
Percentatge 3,70% 1,85% 0% 3,70% 0% 
Correcció 9 8 9 3 2 
Percentatge 3,60% 3,20% 3,60% 1,20% 0,80% 

 

 V. Puigcerdà Vegueria NS Total 
1600-1714 0 1 114 
Percentatge 0% 0,87% 100% 
1600-1652 0 0 54 
Percentatge 0% 0% 100% 
Correcció 3   250 
Percentatge 1.20%   100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la 
Visita, Llibres de l’Ànima i Joan Lluís PALOS, 
Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., pp. 376-378. 

 

Quant a la Diputació, altra vegada les vegueries que aportaren més membres al 

consistori foren les de Barcelona (31,57%), Girona (11,84%) i Cervera (9,21%). 

Tanmateix, si ens fixem en aquelles vegueries que estigueren més sobrerrepresentades, 

podem constatar algunes diferències significatives respecte el cas dels visitadors. A tall 

d’exemple, vegueries com Tarragona, Tàrrega, Vic o Manresa, que en el cas de la Visita 

patien una clara infrarepresentació, ací gaudeixen del fenomen contrari –respectivament 

obtingueren un 5,26%, un 5,26%, un 6,57% i un 5,26%, quan realment els pertocava un 

2,80%, un 3,60%, un 3,20% i un 3,60%–, mentre que Cervera obtingué menys 

representants dels que en principi li pertocaven –concretament un 9,21% dels 

consistorials escollits, malgrat que sobre el paper n’hauria hagut d’obtenir el 14%–. En 

totes dues institucions, l’explicació d’aquesta variació un cop més caldria buscar-la, des 

del nostre punt de vista, en el factor d’aleatorietat introduït del procés d’insaculació. 
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TAULA 8.6. REPRESENTACIÓ PER VEGUERIES, DIPUTATS I OÏDORS DE COMPTES (1600-1714) 
 
 V. Vilafranca V. Balaguer V. Barcelona V. Tarragona V. Perpinyà 
1600-1711 4 2 24 4 6 
Percentatge 5,26% 2,63% 31,57% 5,26% 7,89% 
1600-1652 2 1 12 0 2 
Percentatge 5,55% 2,77% 33,33% 0% 5,55% 
Correcció 11 7 76 7 16 
Percentatge 4,40% 2,80% 30,40% 2,80% 6,40% 

 

 V. Girona V. Lleida V. Tàrrega V. Montblanc V. Cervera 
1600-1711 9 1 4 0 7 
Percentatge 11,84% 1,31% 5,26% 0% 9,21% 
1600-1652 4 1 1 0 4 
Percentatge 11,11% 2,77% 2,77% 0% 11,11% 
Correcció 32 16 9 7 35 
Percentatge 12,80% 6,40% 3,60% 2,80% 14% 

    

 V. Urgell V. Vic V. Manresa V. Puigcerdà 
1600-1711 4 5 4 1 
Percentatge 5,26% 6,57% 5,26% 1,31% 
1600-1652 1 3 3 1 
Percentatge 2,77% 8,33% 8,33% 2,77% 
Correcció 9 8 9 3 
Percentatge 3,60% 3,20% 3,60% 1,20% 

 

 V. Camprodon Vegueria Tortosa Total 
1600-1711 0 1 2 
Percentatge 0% 1,31% 100% 
1600-1652 0 1 2 
Percentatge 0% 2,77% 100% 
Correcció 3 2 5 
Percentatge 1,20% 0,80% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de la Història de la 
Generalitat de Catalunya i els seus presidents, Llibres de 
l’Ànima i Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels 
Àustria..., pp. 376-378. 

 

Finalment, analitzarem les dades referents al braç reial. Pel que fa a la Visita del 

General, la ciutat amb una major representació a la institució fou, amb diferència, 

Barcelona, que aportà el 46,49% dels visitadors del braç reial. Així, la ciutat comtal, 

Girona, Lleida o Tortosa gaudiren d’una representació més elevada que la que els 

pertocava sobre el paper –respectivament obtingueren un 46,49%, un 15,78%, un 11,40% 

i un 11,40% quan haurien d’haver obtingut un 39,90%, un 14,42%, un 9,61% i un 11,05% 

dels consistorials extrets–. Aquesta preponderància segurament fou motivada pel resultat 

de la Pau dels Pirineus i la consegüent annexió dels Comtats als territoris de la Monarquia 
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de França, fet que comportà que, a partir de 1659, no s’insaculessin més candidats per 

Perpinyà i l’equilibri entre ciutats s’anés alterant progressivament. 

 
TAULA 8.7. REPRESENTACIÓ PER VILES I CIUTATS, VISITADORS (1600-1714) 
 
 Ciutat Girona Ciutat Lleida Vila Cervera Ciutat BCN Vila Perpinyà 
1600-1714 18 13 2 53 11 
Percentatge 15,78% 11,40% 1,75% 46,49% 9,64% 
1600-1652 9 4 1 21 9 
Percentatge 16,66% 7,40% 1,85% 38,88% 16,66% 
Correcció 30 20 2 83 43 
Percentatge 14,42% 9,61% 0,96% 39,90% 20,67% 

 

 Ciutat Balaguer Ciutat Vic Vila Puigcerdà Ciutat Tortosa 
1600-1714 1 1 1 13 
Percentatge 0,87% 0,87% 0,87% 11,40% 
1600-1652 1 1 1 7 
Percentatge 1,85% 1,85% 1,85% 12,96% 
Correcció 1 2 2 23 
Percentatge 0,48% 0,96% 0,96% 11,05% 

 

 Ciutat Manresa Vila Besalú Ciutats NS Total 
1600-1714 0 0 1 1 
Percentatge 0% 0% 0,87% 100% 
1600-1652 0 0 0 0 
Percentatge 0% 0% 0% 100% 
Correcció 1 1   2 
Percentatge 0,48% 0,48%   100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la 
Visita, Llibres de l’Ànima i Joan Lluís PALOS, 
Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., pp. 376-378. 

 
Curiosament, el cas de la Diputació és similar al de la Visita, si bé ací els actors 

canvien. En aquest sentit, la ciutat de Barcelona manté la preponderància per sobre de la 

resta de ciutats i viles amb un 34,21% del total dels diputats i oïdors de comptes extrets 

pel braç reial. Tanmateix, en aquest cas la capital catalana no gaudí de sobrerepresentació, 

sinó tot el contrari: obtingué el 34,21% dels extrets tot i que li haurien hagut de pertocar, 

com hem vist, el 39,90%. Aquí Tortosa i Girona semblen aprofitar l’inesperat defalliment 

de la ciutat comtal i el previsible retrocés de Perpinyà a partir de 1659, obtenint una 

representació molt més elevada del que els pertocaria: d’un teòric 14,42% a un 21,05% 

en el cas de la ciutat de l’Onyar i d’un 11,05% a un 21,05% la capital de les terres de 

l’Ebre. 
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TAULA 8.8. REPRESENTACIÓ PER VILES I CIUTATS, DIPUTATS I OÏDORS DE COMPTES (1600-1714) 
 
 Ciutat Girona Ciutat Lleida Vila Cervera Ciutat BCN 
1600-1711 16 7 0 26 
Percentatge 21,05% 9,21% 0% 34,21% 
1600-1652 7 2 0 13 
Percentatge 19,44% 5,55% 0% 36,11% 
Correcció 30 20 2 83 
Percentatge 14,42% 9,61% 0,96% 39,90% 

 

 Vila Perpinyà Ciutat Balaguer Ciutat Vic Vila Puigcerdà 
1600-1711 8 1 0 1 
Percentatge 10,52% 1,31% 0% 1,31% 
1600-1652 6 1 0 1 
Percentatge 16,66% 2,77% 0% 2,77% 
Correcció 43 1 2 2 
Percentatge 20,67% 0,48% 0,96% 0,96% 

 

 Ciutat Tortosa Vila Besalú Ciutat Manresa Total 
1600-1711 16 1 0 17 
Percentatge 21,05% 1,31% 0% 100% 
1600-1652 5 1 0 6 
Percentatge 13,88% 2,77% 0% 100% 
Correcció 23 1 1 25 
Percentatge 11,05% 0,48% 0,48% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de la Història de la 
Generalitat de Catalunya i els seus presidents, Llibres de 
l’Ànima i Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels 
Àustria..., pp. 376-378. 

  

De l’estudi de l’accés als càrrecs de diputats i oïdors de comptes de la Generalitat i de 

visitadors fet fins ara, en podem extreure almenys tres grans idees. En primer lloc, el fet 

que durant el segle XVII i primers anys del XVIII no sembla haver existit una adulteració 

dels processos d’extracció dels consistorials d’ambdues institucions. D’una banda, si 

aquestes irregularitats s’haguessin produït –com de fet es produïren en els processos 

d’habilitació– n’hauria quedat constància als processos i sentències de la Visita del 

General. Així, ens consta que aquelles comeses en el moment de l’habilitació foren 

perseguides i castigades amb rotunditat.33 D’altra banda, d’haver existit una estratègia per 

part de determinades corporacions o ciutats, aquesta s’hauria d’haver aplicat igualment a 

l’hora d’extreure els consistorials de la Visita, fet que hauria comportat que els nombres 

                                                      
33 A tall d’exemple, Mateu Falguera, oïdor reial durant el trienni de 1599-1602, fou condemnat a ésser 
desinsaculat i a pagar una multa de quatre-centes lliures en el marc de la Visita celebrada entre 1600 i 1601 
en provar-se que havia acceptat un pagament de dues-centes lliures a canvi d’insacular una tercera persona 
als llibres de l’ànima. ACA, Generalitat, VG, 26, ff. 4292r-4292v.  
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entre ambdues institucions fossin molt més similars, cosa que, com hem pogut veure, no 

fou així.  

En segon lloc, considerem que la nostra aportació és, tanmateix, parcial. Un estudi 

amb pretensions d’exhaustivitat dedicat a l’origen i procedència dels consistorials tant de 

la Visita del General, com de la Diputació del General, hauria d’anar més enllà de l’anàlisi 

quantitatiu i per força centrar-se en les trajectòries personals d’almenys els membres més 

destacats de la institució. Això permetria valorar amb més exactitud dues qüestions prou 

importants: primerament, l’impacte real dels territoris en les institucions més enllà del 

nombre total de persones que hi aportaren. A tall d’exemple, si bé el capítol d’Urgell no 

fou el que gaudí d’una major representació, val a dir que aportà homes de la talla de Pau 

Claris. Segonament, caldria veure si l’existència en un moment determinat d’un grup 

d’individus amb interessos similars al capdavant de la Diputació del General –pensem, 

per exemple, amb el consistori de 1638-1641–,34 hauria estat un fenomen recurrent no 

només en el si de la Generalitat, sinó també a la Visita del General.  

Finalment, no voldríem pas acabar aquest epígraf sense fer menció a totes aquelles 

viles, ciutats, capítols i vegueries que, fruit del poc pes en el nombre d’individus que 

aportaven a les bosses de candidats, tenien unes possibilitats més migrades d’aconseguir 

representació a les institucions que penjaven de la jurisdicció del General. En aquest 

sentit, voldríem remarcar que la introducció del sistema de la insaculació a l’hora 

d’escollir els dirigents de la Visita del General a partir de 1599 se’ns presenta com un 

element d’una certa obertura en el mercat sempre restrictiu de les bosses de la Generalitat, 

ja que els permeté ampliar llurs possibilitats reals d’obtenir un ofici, en tant que significà 

doblar, pel cap baix, el nombre d’extraccions cada trienni.  

 

8.3 Una institució de canonges, donzells i professionals liberals. Notes i reflexions 

sobre l’origen social dels visitadors 

 

Quin era l’origen social dels membres que formaren part de la Visita del General de 

Catalunya? Aquesta pregunta, talment senzilla de formular, és tanmateix complexa de 

respondre. D’entrada, cal reconèixer que les fonts primàries que hem emprat fins ara, això 

és, els Dietaris de la Visita del General, Els Dietaris de la Generalitat de Catalunya i els 

Llibres de l’Ànima no ens aporten la informació necessària per conèixer plenament 

                                                      
34 Cfr. Antoni SIMON I TARRÉS, Pau Claris, líder..., op. Cit., pp. 189-192. 
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l’origen social o les relacions personals dels dirigents de la institució fiscalitzadora. 

Recentment, en la seva obra dedicada a l’estudi de la classe dirigent catalana, Eduard 

Martí ha proposat una metodologia consistent en l’ús de la documentació d’origen 

notarial per conèixer-ne amb detall tant l’origen social, com les relacions personals. Les 

dades obtingudes han permès a l’historiador confeccionar una base de dades sobre aquesta 

classe dirigent, això sí, dins d’un període ben delimitat.35 

Malauradament, pel cas que ens ocupa ací, l’ús de la metodologia emprada per Eduard 

Martí ha estat impossible d’emprar per qüestions d’espai i temps. Optar per l’estratègia 

de la comprensió global de la institució té com a principal inconvenient el fet que si bé 

s’aconsegueix explicar-ne les línies mestres, a vegades no permet analitzar-ne amb 

profunditat algunes de les qüestions. Aquest ha estat el cas, precisament, de l’estudi de 

l’origen social dels visitadors. Tot i així, la documentació primària consultada si que ens 

ha permès fer una primera temptativa d’anàlisi, a l’espera que futurs estudis ens ajudin a 

comprendre millor qui eren els visitadors i amb qui es relacionaven. 

Si ens fixem en els visitadors del braç eclesiàstic destaquen, per sobre de tot, els 

canonges, que aportaren un total de 70 consistorials entre 1600 i 1714, el 61,40% del 

total. En bona mesura aquesta dada casa amb la preponderància dels capítols catedralicis 

a l’hora d’aportar candidats a les bosses de la Generalitat. A molta distància els segueixen 

els abats, que aportaren un total de 16 visitadors, el 14,03% del total, i els priors, que 

aportaren 8 consistorials, el 7,01% del total. Val la pena afegir també la participació més 

aviat escadussera dels bisbes, que entre 1600 i 1714 només aportaren 2 visitadors, l’1,81% 

del total. 

 
TAULA 8.9. ORIGEN SOCIAL DELS VISITADORS DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC (1600-1714) 
 
  Canonge Prior  Monjo Frare 
1600-1711 70 8 5 2 
Percentatge 61,40% 7,01% 4,38% 1,75% 
1600-1652 35 3 4 1 
Percentatge 64,81% 5,55% 7,40% 1,85% 

 

  Dispenser Cambrer Sagristà Paborde 
1600-1711 2 1 3 1 
Percentatge 1,75% 0,87% 2,63% 0,87% 
1600-1652 0 1 1 0 
Percentatge 0% 1,85% 1,85% 0% 

 

                                                      
35 La base de dades suara esmentada a Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana..., pp. 369-571. 
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  Comanador St. Joan Abat Bisbe Total 
1600-1711 4 16 2 22 
Percentatge 3,50% 14,03% 1,75% 100% 
1600-1652 2 6 1 9 
Percentatge 3,70% 11,11% 1,85% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels 
Dietaris de la Visita del General i dels 
Llibres de l’Ànima. 

 

Fem un cop d’ull ara al braç militar. Ací hem tingut en compte només les dades que 

comprenen el període entre 1600 i 1652, ja que a partir d’aquesta darrera data els Dietaris 

de la Visita del General aporten cada vegada menys informació sobre l’origen social dels 

visitadors del braç militar. Dit això, durant la primera meitat de la centúria de foc i de 

plom hom pot copsar que el grup social predominant és el dels donzells, que amb 37 

consistorials aporta el 68,51% del total dels visitadors de l’estament militar. Els segueixen 

els nobles, amb 5 visitadors, un 9,25% del total, i els cavallers amb 1 visitador, cosa que 

representa l’1,85% del total. Finalment, cal destacar que en un total d’11 casos –el 20,37% 

del total– no hem pogut determinar la procedència del visitador. De les dades observades 

fins ací, hom pot concloure l’impacte que tingué la petita noblesa en l’administració de 

la Generalitat, i que una vegada més demostra l’aposta decidida que aquest sector de la 

societat catalana d’època moderna feu per participar en la vida política del Principat, 

qüestió que ja hauria estat apuntada per autors com John H. Elliott, James S. Amelang o 

Eduard Martí.36 

 
TAULA 8. 10. ORIGEN SOCIAL DELS VISITADORS DEL BRAÇ MILITAR (1600-1652) 
 
  Donzell Noble Cavaller Militar NS Total 
1600-1652 37 5 1 11 54 
Percentatge 68,51% 9,25% 1,85% 20,37% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels 
Dietaris de la Visita del General i dels 
Llibres de l’Ànima. 

 

Quant a l’estament reial, el sector preponderant fou el dels gaudints, amb un total de 

48 membres aportats al consistori de la Visita, això és, el 42,09% del total. Dins d’aquesta 

categoria estamental, els doctors en drets portaren la veu cantant, amb un total de 30 

consistorials, mentre que els doctors en medicina n’aportaren 18. A molta distància els 

                                                      
36 James S. AMELANG, La formación de..., op. Cit., pp. 66-67; Eduard MARTÍ FRAGA, El Braç Militar de 
Catalunya..., op. Cit., pp. 38 i 183 
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seguien els ciutadans honrats de Barcelona, amb 13 consistorials, l’11,40% del total i els 

mercaders, que amb 9 representants ocuparen el 7,89% de les places. També val la pena 

afegir que, en un total de 17 casos (el 14,91% del total), hem sigut incapaços d’esbrinar 

la procedència social dels visitadors. Les dades suara esmentades ens permeten concloure 

que la preponderància dels gaudints confirma la tesi de la progressiva importància que 

adquiriren al llarg del segle XVII plantejada ja fa uns anys per James S. Amelang i 

recollida per altres autors com ara Joan Lluís Palos.37 

 
TAULA 8.11. ORIGEN SOCIAL DELS VISITADORS DEL BRAÇ REIAL (1600-1714) 
 
  CH Barcelona CH Girona Doctor en Medicina Doctor en Drets 
1600-1711 13 9 18 30 
Percentatge 11,40% 7,89% 15,78% 26,31% 
1600-1652 7 7 6 13 
Percentatge 12,96% 12,96% 11,11% 24,04% 

 

  Mercader Notari Burgès Perpinyà CH Tortosa 
1600-1711 9 3 8 4 
Percentatge 7,89% 2,63% 7,01% 3,50% 
1600-1652 3 3 6 4 
Percentatge 5,55% 5,55% 11,11% 7,40% 

 

  CH Lleida Burgès Cervera Reial NS Total 
1600-1711 2 1 17 20 
Percentatge 1,75% 0,87% 14,91% 100% 
1600-1652 2 1 2 5 
Percentatge 3,70% 1,85% 3,70% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels 
Dietaris de la Visita del General i dels 
Llibres de l’Ànima. 

 

8.4 Abans i després de l’ofici de visitador. La presència a les altres institucions 

catalanes altmodernes 

 

Recentment, en la seva monografia dedicada a l’estudi de la classe dirigent catalana 

Eduard Martí ha assegurat que la societat del Principat a finals del segle XVII es 

                                                      
37 James S. AMELANG, La formación de..., op. Cit., pp. 76 i ss; Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels 
Àustria..., op. Cit., p. 433. Quant al paper central que ocuparen els juristes en la direcció de les institucions 
catalanes altmodernes vid. Joan Luís PALOS, Ramon RAGUÉS I VALLÈS, «Les institucions catalanes a 
l’època moderna i l’ascens dels juristes», Pedralbes, Revista d’Història Moderna, 13-1, 1993, pp. 53-66; 
JOAN Lluís PALOS, Els juristes i la defensa de les constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Eumo, 
Vic, 1997; Miquel PÉREZ LATRE, «Dogmatizadores de malas...», art. Cit.; Josep CAPDEFERRO I PLA, 
Ciència i experiència..., op. Cit., pp. 143-205. 
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caracteritzà tant per la seva obertura com pel seu dinamisme.38 Aquest argument, que casa 

amb el retrat que a mitjans de la dècada de 1980 feu de la classe dirigent barcelonina 

James S. Amelang, ha estat reblat pel propi Martí que ha afirmat que «tot i ser una classe 

dirigent fortament relacionada entre sí, era suficientment àmplia per evitar la concentració 

de familiars molt propers en la presa de decisions». Així, pel cas de la Conferència dels 

Tres Comuns, Martí afirma que d’un total de dos-cents vint-i-sis individus que haurien 

participat en les conferències, només trenta-sis haurien compartit relacions de filiació, 

vint-i-vuit de germandat i trenta haurien estat cunyats.39  

Per la seva banda, Joan Lluís Palos aportà un punt de vista més ambivalent: si bé 

denuncià les diverses irregularitats que –suposadament– es cometeren en matèria 

d’insaculacions en el si de la Diputació, acabà sentenciant que aquest sistema aconseguí 

reduir dràsticament la perpetuació dels individus en el poder.40 Contràriament, la situació 

sembla haver estat talment diferent en el cas de la Generalitat valenciana. En aquest sentit, 

José María Castillo del Carpio ha pogut constatar que les reformes introduïdes l’any 1511 

en el procés d’elecció dels candidats de l’estament militar comportaren «un 

estrechamiento de las bases de reclutamiento», bo i convertint els processos de selecció 

«en un instrumento de dominio de una minoría cada vez más hermética».41 

L’anàlisi dels individus que formaren part de la Visita del General confirma la tesi 

d’Eduard Martí i James S. Amelang. El creuament de dades provinents de la nòmina de 

la Visita del General amb les dels dirigents del Braç Militar, el Consell de Cent i la 

Conferència dels Tres Comuns demostra que la classe dirigent catalana, lluny de permetre 

que unes mateixes persones agabellessin els principals càrrecs rectors de la vida política 

i jurídica del país, es caracteritzà per diversificar la seva participació en les diferents 

institucions del país.  

Si ens fixem en el cas d’aquelles persones que gaudiren del càrrec de visitador i d’un 

dels oficis rectors del Braç Militar –això és, els de protector, clavari, conseller noble 

primer, conseller noble segon, conseller militar primer, conseller militar segon, conseller 

ciutadà primer, conseller ciutadà segon i síndic–, d’un total de 140 agents fiscalitzadors 

que podien haver obtingut un dels càrrecs del Braç entre 1600 i 1714 –els visitadors per 

l’estament militar i aquells de l’estament reial que gaudien del privilegi de la ciutadania 

                                                      
38 Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana..., op. Cit., p. 157. 
39 Ibídem, p. 163 
40 Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., op. Cit., pp. 355-356. 
41 José Mª CASTILLO DEL CARPIO, La Generalitat valenciana..., op. Cit., p. 38. 



La institució, les persones i els diners... 

 302 

honrada– només 22 l’aconseguiren, això és, el 15,71%. Les xifres són semblants pel cas 

de la Diputació: d’un total de 97 possibles membres, només 16 aconseguiren formar part 

de la direcció del Braç Militar, cosa que suposa el 16,49% del total.42 

 
TAULA 8.12. VISITADORS I DIPUTATS AMB CÀRREC AL BRAÇ MILITAR (1600-1714) 
 

 VISITADORS BASE VISITADORS DIPUTATS BASE DIPUTATS 

1600-1714 22 140 16 97 

PERCENTATGE 15,71% 100% 16,49% 100% 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels 
Dietaris de la Visita, Història de la 
Generalitat de Catalunya i dels seus 
presidents i Eduard MARTÍ FRAGA, El Braç 
Militar de Catalunya..., pp. 189-194. 

 

Les xifres en el cas d’aquells visitadors que en algun moment de la seva trajectòria 

vital foren membres del Consell de Cent de Barcelona són similars. Així, de 171 

visitadors només 35 aconseguiren obtenir un dels oficis rectors de la Casa de la Ciutat, 

cosa que suposava el 20% del total, mentre que en el cas dels diputats, d’un total de 107 

candidats amb possibilitats, només 21 aconseguiren el càrrec, cosa que representa el 

19,63%.43  

 
TAULA 8.13. VISITADORS I DIPUTATS AMB CÀRREC AL CONSELL BARCELONÍ (1600-1714) 
 
 VISITADORS BASE VISITADORS DIPUTATS BASE DIPUTATS 
1600-1714 35 171 21 107 
PERCENTATGE 20% 100% 19,63% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la 
Visita, Història de la Generalitat de Catalunya i dels 
seus presidents i Rúbriques de Bruniquer, pp. 48-60. 

 

Pel que fa als membres de la Visita del General que en algun moment determinat de la 

seva trajectòria vital també participaren en les reunions de la Conferència dels Tres 

                                                      
42 La base l’hem determinat a partir del nombre total de membres tant del consistori de la Visita com del 
consistori de la Diputació que podien esdevenir membres del Braç Militar, això és, militars i ciutadans 
honrats de Barcelona. Cfr. Eduard MARTÍ FRAGA, El Braç Militar de Catalunya..., op. Cit., pp. 45-46. 
43 La base l’hem determinat a partir de tots els consistorials de la Visita i de la Diputació amb capacitat per 
ésser extrets en els oficis rectors del govern barceloní. Així, hem considerat com a potencials candidats tots 
membres de l’estament militar d’una banda, i tots els ciutadans honrats, els mercaders i gaudints de la ciutat 
comtal d’altra banda. 
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Comuns, foren 10 d’un total de 117 possibles candidats,44 això és el 8,50% del total, 

mentre que en el cas de la Diputació del General, de 78 possibles candidats 9 formaren 

part de la Conferència, cosa que representa el 11,53% del total. 

 
TAULA 8.14. VISITADORS I DIPUTATS PRESENTS A LES SESSIONS DE LA CONFERÈNCIA DELS TRES 
COMUNS (1697-1714) 
 
 VISITADORS BASE VISITADORS DIPUTATS BASE DIPUTATS 
1674-1711 10 117 9 78 
Percentatge 8,50% 100% 11,53% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la 
Visita, Història de la Generalitat de Catalunya i dels 
seus presidents i Eduard MARTÍ FRAGA, La classe 
dirigent catalana..., pp. 289-292. 

 

La situació és sensiblement diferent si creuem la nòmina de visitadors amb els llistats 

de persones que foren habilitades per assistir a les sessions de les Corts Catalanes i 

aquelles persones que formaren part de les Juntes de Braços de la primera meitat del segle 

XVII. En aquest sentit, 117 visitadors d’un total de 342 (un 34,21%) assistiren a les Corts 

de 1599, 1626-32, la Junta General de Braços de 1641, el Parlament de 1653, i les Corts 

de 1701-02 o 1705-06. I el percentatge és encara més elevat si ens fixem en els 

consistorials de la Diputació: 95 de 228, això és el 41,66%. L’explicació d’aquest 

augment molt probablement resideix en el fet que el nombre d’assistents a les Corts era 

molt més elevat que no pas el de càrrecs principals de les tres institucions abans 

esmentades.45 

 
TAULA 8.15. VISITADORS I DIPUTATS HABILITATS A LES CORTS CATALANES DELS SEGLES XVII I XVIII 
 
 VISITADORS BASE VISITADORS DIPUTATS BASE DIPUTATS 
1600-1714 117 342 95 228 
PERCENTATGE 34,21% 100% 41,66% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la 
Visita, Història de la Generalitat de Catalunya i dels 
seus presidents i Francisco José MORALES ROCA, 
Próceres habilitados..., vols. I-II. 

 

                                                      
44 La base l’hem determinat a partir de tots els consistorials de la Visita i de la Diputació extrets des del 
trienni de 1674-1675, tot coincidint amb el primer consistorial que formarà part de les Conferències 
celebrades a partir de 1697. 
45 En aquest cas, la base l’hem determinat comptabilitzant tots els visitadors i diputats i oïdors de comptes 
escollits entre 1600 i 1714, ja que d’entrada, tots haurien complert les característiques per participar en les 
sessions de Corts. 
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Les diferències encara són més evidents en el cas dels consistorials –tant de la Visita, 

com de la Diputació– que també formaren part de les Juntes de Braços entre 1600 i 1652. 

Tal i com apuntà Miquel Pérez Latre, fruit de la suspensió de les divuitenes decretada 

unilateralment per Felip II l’any 1593, les Juntes de Braços entre 1593 i 1652 s’haurien 

caracteritzat més pel seu caràcter consultiu, que per exercir una influència política real. 

Tot i així, aquestes restaren actives fins al final de la Guerra dels Segadors donant consell 

als diputats i oïdors de comptes, i si bé no foren tan atractives pels membres de la classe 

dirigent com les del període comprès entre 1585 i 1593, aquests continuaren acudint-hi. 

46 De fet, un cop d’ull ràpid a les dades relatives als visitadors ens demostra que 82 

consistorials d’un total de 162 –el 50,61%–  formaren part de les Juntes de Braços de la 

Generalitat. En el cas dels membres de la Diputació, el percentatge s’enfila fins al 

59,25%, –això és, 64 consistorials d’un total de 108. Tot plegat demostra que una part 

gens menyspreable dels individus que comptaren amb la sort d’ésser extrets com a oficials 

bé de la Visita, bé de la Diputació, també estigueren vinculats amb l’administració del 

General a través dels seus organismes consultius.  

 
TAULA 8.16. VISITADORS I DIPUTATS A LES JUNTES DE BRAÇOS DE LA DIPUTACIÓ (1600-1652) 
 
 VISITADORS BASE VISITADORS DIPUTATS BASE DIPUTATS 
1600-1652 82 162 64 108 
PERCENTATGE 50,61% 100% 59,25% 100% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels Dietaris de la Visita, 
Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents 
i Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vols. III-VI. 

 
En aquest sentit, pensem que en primer lloc fora pertinent preguntar-se fins a quin 

punt hi havia una part de la classe dirigent que estava especialitzada en els «afers» de la 

Diputació: l’alta participació dels consistorials en les Juntes de Braços podria fer-nos 

pensar que, efectivament, existí algun tipus d’estratègia en aquest sentit. Segonament, 

hom podria preguntar-se també si existí algun tipus de relació entre el fet de participar en 

aquestes Juntes de Braços i la sort de resultar elegit per un dels oficis bé de la Visita, bé 

de la Generalitat. Joan Lluís Palos ja es plantejà aquesta possibilitat quan assegurà que 

«no n’hi havia prou amb estar insaculat per aconseguir el poder, sinó que calia estar al 

peu del canó en els moments decisius».47 La reflexió de Palos estava motivada per les 

notables desigualtats observades al llarg de dos-cents anys entre el pes teòric i el pes real 

                                                      
46 Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. Cit., pp. 60-61. 
47 Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria..., op. Cit., p. 347. 
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dels capítols de Barcelona i Tarragona. Tanmateix, som del parer que en el supòsit 

d’haver existit aitals irregularitats, haurien d’haver deixat traces fàcilment detectables a 

partir de l’estudi quantitatiu de les dades, cosa que no succeeix. Si ens fixem en el període 

1600-1714 hom pot copsar que la majoria de capítols aconseguiren un percentatge de 

representació similar a la quota que els pertocava. Encara més, el capítol de Barcelona no 

fou pas el que gaudí d’una major sobrerrepresentació. Des del nostre punt de vista, la 

introducció de la doble habilitació d’una banda, i la Visita del General d’altra banda, 

haurien tingut un paper clau a l’hora de frenar els impulsos d’adulterar el procés electiu 

a les institucions del General.  

Per acabar, voldríem remarcar el fet que la circulació d’uns mateixos individus entre 

les diferents institucions públiques catalanes no sembla haver estat recurrent. En aquest 

sentit, casos com el de Jeroni de Navel –que fou visitador l’any 1623, Conseller Ciutadà 

del Braç Militar, participà en diverses Juntes de Braços, a les Corts de 1626-32 i encara 

fou Conseller 2n i Conseller en Cap de la ciutat de Barcelona– o el de Felip de Sorribes i 

Descoll –dues vegades diputat militar de la Generalitat (1617-1620 i 1632-1635), 

integrant de diverses Juntes de Braços, assistent a les Corts de 1599 i 1626-32, assistent 

a la Junta General de Braços de 1640 i Conseller segon de la ciutat de Barcelona– haurien 

estat més l’excepció que no pas la norma. 

 

8. 5 «Que són donas los visitadors, que sempre han de estar demanant». L’impacte 

econòmic de les Visites en l’erari del General 

 
«Hom decidí de fer una visita a la Diputació cada tres anys [...] Les visites  aviat 
degeneraren en una farsa. Tot i que costaven 18.000 lliures, cada vegada semblen 
només haver proporcionat una oportunitat a més gent d’embutxacar-se diners de les 
rendes de la Generalitat...»48 

 

D’aquesta manera despatxava la Visita del General el prestigiós hispanista Sir John 

H. Elliott en la seva obra clàssica dedicada a l’estudi de la societat i política catalanes de 

la primera meitat del segle XVII. Tant l’elevat cost de les successives fiscalitzacions, com 

la seva poca efectivitat, el portaren a assegurar que l’objectiu únic d’aquestes hauria estat 

assegurar als membres de la classe dirigent una nova font d’ingressos provinents de la 

hisenda del General.  

                                                      
48 John H. ELLIOTT, La revolta catalana..., op. Cit., p. 154. 
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Els costos elevats –a vegades, fins i tot, «elevadíssims»– originats per algunes de les 

fiscalitzacions dutes a terme pels visitadors ja foren denunciats pels coetanis. Així, el 

consistori de diputats i oïdors de comptes del trienni de 1620-1623 protestà pel dispendi 

que estaven duent a terme els visitadors que estudiaven l’acció de llurs predecessors, tal 

i com ha recordat recentment Josep Capdeferro.49 Més enllà de les motivacions reals dels 

dirigents de la Diputació –encara que el dispendi dels visitadors fou extraordinari, Josep 

Capdeferro ha alertat del fet que allò que hauria molestat més a la Diputació hauria estat 

l’intent d’apropiació per part dels visitadors de parcel·les jurisdiccionals que li eren 

pròpies, a través de la publicació dels impresos de 1621–, una lectura atenta dels dietaris 

tant de la Generalitat, com de la Visita del General permet observar que les tensions entre 

ambdós consistoris per qüestions monetàries foren una constant.  

El capítol 1 del redreç de 1599 havia atorgat una autonomia financera gens 

menyspreable a la Visita. Si bé els salaris dels oficials de la institució havien estat 

clarament delimitats, el propi capítol determinava que els diputats i oïdors de comptes del 

General havien de «girar de les pecúnies del General al regent los comptes, las quantitats 

que per fer-se dita Visita ordenaran dits visitadors o la major part d·ells».50 Aquest coixí 

econòmic permeté als successius consistoris de la Visita de les primeres dècades del segle 

XVII desenvolupar la institució en diversos àmbits: en primer lloc, permeté la celebració 

de les visites foranes, estudiades per Eva Serra, les quals es caracteritzaren per la seva 

minuciositat i evolució constant;51 segonament, permeté l’assentament i expansió del 

consistori de la Visita dins del marc institucional de la Catalunya de la primera meitat del 

segle XVII; tercerament, la capacitat econòmica de la institució també li permeté afrontar 

els diversos embats polítics que, derivats de l’auge de la institució dins del suara 

mencionat marc institucional català de la primera meitat del segle XVII, s’anaren 

succeint; en quart lloc, fruit en bona part d’aquesta bonança econòmica, la Visita publicà 

diversos impresos, tres dedicats als oficials del General i dos dedicats al propi 

procediment de la Visita. En definitiva, la seguretat econòmica permeté que els agents 

fiscalitzadors centressin els seus esforços en la tasques que les Corts de 1599 els havien 

encomanat –això és, la supervisió de la Generalitat–. 

                                                      
49 Josep CAPDEFERRO I PLA, Ciència i experiència..., op. Cit., pp. 150-154; vegeu també Josep CAPDEFERRO 
I PLA, «El vigor de les institucions...», art. Cit., pp. 60 i ss. 
50 Capítols per lo redreç..., op. Cit., p. 8. 
51 A tall d’exemple, vegi’s el desenvolupament de les instruccions entregades als delegats forans de la Visita 
abans que aquests comencessin llur inspecció, fiscalització rere fiscalització. 
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Tanmateix, aquesta situació començà a virar amb l’arribada de la Guerra dels 

Segadors. Tal i com hem pogut constatar anteriorment,52 les necessitats econòmiques fruit 

de l’enfrontament amb Felip IV feren que la Junta General de Braços decidís limitar les 

despeses de la Visita celebrada entre 1641 i 1642 a un màxim de 6.500 lliures 

barcelonines. Encara que la situació es revertí de forma progressiva durant les següents 

fiscalitzacions, un cop finalitzat el conflicte bèl·lic i coincidint amb el «retorn» del 

Principat a l’obediència de la Monarquia Hispànica, la Diputació del General intentà 

limitar el poder d’actuació de la Visita en els àmbits polític, jurídic i econòmic. Així, 

durant la Visita celebrada els anys 1654 i 1655 els agents fiscalitzadors tingueren 

nombroses dificultats per aconseguir que els diputats els entreguessin les quantitats de 

diner necessàries per dur a terme la seva feina. La manca de col·laboració dels dirigents 

de la Diputació i els consegüents intents dels visitadors per aconseguir els diners 

mitjançant manaments dirigits als principals oficials pecuniaris del General, portà les 

relacions entre ambdós consistoris al llindar del trencament. De l’interrogatori que els 

visitadors de 1656 feren a Joan d’Avinyó, visitador pel braç militar durant la fiscalització 

de 1654-1655, se’n desprèn que l’actitud dels diputats fou especialment agressiva. Segons 

l’ex-visitador, «feyan moffa y burla de las deliberations de dit concistori de la Visita, 

usant ab dit concistori de la Visita moltas paraulas escusadas y malsonants», arribant a 

l’extrem d’etzibar als oficials de la Visita «que són donas los visitadors, que sempre han 

de estar demanant!» i que «a fe que los abaxarem la sivada [sic] als visitadors, que molt 

se volen engroxir!».53  

La culminació de les tensions entre diputats i visitadors en matèria econòmica tingué 

lloc durant la dècada de 1660. En efecte, sabem que des d’almenys l’any 1665 els diputats 

estaven fent gestions amb la monarquia a través de l’agent del consistori a Madrid per 

aconseguir un Reial Decret que limités la despesa dels visitadors. Concretament, en una 

missiva datada a 11 de juliol de 1665, els dirigents de la Generalitat demanaven a l’agent 

Joan Francesc Pujol que sol·licités «lo despatx de la Visita ab la forma que ab altres li 

tenim scrit per llevar[-ne] los abusos y excessius gastos», gestió que havia de «fer ab 

brevedat» amb l’objectiu d’aconseguir la resolució del monarca coincidint amb 

l’extracció del següent consistori de visitadors.54 Tanmateix, els diputats del trienni de 

                                                      
52 Vegi’s Capítol 3. 
53 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 132, querella nº30, contra diputats i oïdors de comptes del General. 
Interrogatori datat a 6-X-1656. 
54 ACA, Generalitat, Sèrie N, 872, ff. 71r-71v. 
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1662-1665 no aconseguiren el seu objectiu. De fet, fou durant el següent trienni, això és, 

el de 1665-1668 que els dirigents de la Diputació convenceren a la monarquia de les 

bondats de limitar la despesa que suposaven les visites. Així, en una Carta Reial datada a 

Madrid a 30 de setembre de 1665 la reina regent Marianna d’Àustria demanava al virrei 

Vicente de Gonzaga que sol·licités als diputats els comptes de les darreres cinc visites 

amb l’objectiu d’estudiar-los i prendre les mesures pertinents en relació a les despeses de 

l’ens fiscalitzador.55  

La decisió de la monarquia sobre aquesta qüestió es féu finalment efectiva mitjançant 

una Reial Ordre datada a Madrid a 14 de juliol de 1668.56 Preocupada pel «desorden 

continuado» generat trienni rere trienni per la Visita, la reina regent s’havia vist obligada 

a fer ús de la seva sobirania i suprema potestat per «impedir semejantes desperdicios, que 

mas introduxo el abuso, que la necesidad», tot plegat en base a «la reserva que se hizo el 

rey mi señor, que haya gloria, quando concedió a esse Principado sus constituciones y 

privilegios». En aquest sentit, l’objectiu del decret reial era molt clar: a partir d’aquest 

moment, la Visita només tindria potestat per gastar «sino lo preciso y necesario». La 

primera de les limitacions recollides en la Reial Ordre feia referència als repartiments 

extraordinaris de diner que tradicionalment els visitadors havien entregat a la resta 

d’oficials de la institució. Així, la monarquia estatuí «que se prohiba, como por la presente 

prohibo» qualsevol quantitat «con pretexto de remuneraciones, ni por trabajos ordinarios 

o extraordinarios, adealas, gages, plumas, papel, mapa, escrivanía ni por luminarias, 

vestuarios o lutos», encara que durant l’activitat del consistori de la Visita tinguessin lloc 

dols o festes de celebració i els diputats decidissin repartir quantitats entre els oficials de 

la Diputació.  

D’altra banda, la Reial Ordre també establí les noves categories salarials dels oficials 

de la institució. Els tres visitadors instructors de processos havien de rebre quatre-centes 

lliures barcelonines cadascun; la resta de visitadors, tres-centes cadascun; l’assessor i 

l’advocat fiscal dos-centes cinquanta cadascun; el procurador fiscal tres-centes; l’escrivà 

major podia rebre un total de quatre-centes lliures per la seva tasca i, a més a més, dos 

reals per cada procés comunicat a les parts querellades, tot i que en aquells casos que 

hagués d’entregar una còpia de l’original podia cobrar «lo que está tassado por 

constituciones»; els ajudants de l’escrivà major havien de rebre cent-cinquanta lliures 

                                                      
55 DGC, vol. VII, pp. 1174-1175 i ACA, Generalitat, Sèrie N, 65, f. 254-8r, 254-8v, 254-9r, 254-9v i 254-
10r. 
56 Ibídem, pp. 1305-1306. 



La institució, les persones i els diners... 

 309 

cadascun; els calculadors, que podien ésser un màxim de tres, cent lliures cadascun; el 

prevere encarregat de dir la missa al consistori de la Visita, tres reals diaris; els portalers, 

tres com a màxim, també havien de rebre cent lliures cadascun; els porters, que havien de 

ser dos, se’ls establia un sou de cinquanta lliures a cadascun, tot i que podien rebre diners 

per part de les parts si havien d’anar a entregar citacions als testimonis, tal i com succeïa 

en els plets de la Reial Audiència; finalment, s’havia de nomenar dos escombradors del 

consistori, als quals també se’ls encarregà també la tasca d’encendre el foc (així 

s’estalviava el nomenament de «l’encenedor del foc») i que havien de rebre cinquanta 

lliures cadascun.   

A les 5.300 lliures destinades a pagar salaris, calia afegir-hi «mil libras y no más [...] 

para los demás gastos y diligencias que se han de hazer para la buena dirección de la 

visita, assí dentro de Barcelona como fuera della [...] de manera que, aunque los 

visitadores pidan a los diputados mayor suma, no tengan obligación estos a darla ni para 

éste ni otro effecto». Això sí, la reina regent obria la porta a augmentar les despeses de la 

Visita en aquells casos que es fes evident que la limitació del pressupost podia afectar els 

resultats de la fiscalització. Finalment, el decret també establí que els pagaments de la 

institució fossin fets per terces coincidint amb l’inici de cadascuna de les fases de la 

Visita, això és, l’ofensa, la defensa i la publicació de les sentències.57 

Així doncs, amb l’entrada en vigor de la Reial Ordre de 14 de juliol de 1668 el 

pressupost de la Visita del General passava a quedar restringit a l’entorn de les 6.300 

lliures, sempre i quan els agents fiscalitzadors no aconseguissin convèncer al virrei que 

una ampliació del pressupost era quelcom indispensable per garantir la qualitat de la 

inspecció –cosa que, de fet, succeí de forma regular–.58 Com era de preveure, els 

visitadors acceptaren de mala gana la resolució presa per la vídua de Felip IV. Més enllà 

de la retòrica esperable per part d’uns consistorials que amb el decret reial veieren com 

                                                      
57 Val a dir que el decret també feia menció a les excessives despeses que tradicionalment havia comportat 
la cerimònia d’extracció dels consistorials de la Visita. Així, es denunciava el fet que de resultes de les 
renúncies fetes per alguns dels visitadors extrets, massa sovint s’havien de celebrar noves cerimònies de 
l’extracció fins que s’assolia el nombre necessari de nou visitadors, «lo que viene a ser en gran daño de las 
rentas del General [porque] viene a costar cada extracción que se haze cerca de trescientos escudos». Amb 
l’objectiu de reduir aital dispendi, la Reial Ordre de 14 de juliol de 1668 ordenà que a partir d’aquell 
moment, diputats, oïdors i altres oficials del General que intervinguessin en qualsevol extracció de 
visitadors extraordinària fossin remunerats amb una tercera part de la paga rebuda en la cerimònia ordinària. 
Els membres dels tres estaments que acudien a la cerimònia com a testimonis, emperò, podien rebre les 
mateixes propines tal com si es tractés d’una cerimònia ordinària.  
58 A tall d’exemple, durant la fiscalització de 1671-1672, els visitadors escrigueren a finals d’octubre de 
1671 al lloctinent per demanar-li una ampliació del pressupost. Poques setmanes després, el virrei concedí 
un augment de 2.000 lliures als agents fiscalitzadors. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 14, ff. 58v-59r i 78r. 
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s’esfondrava el darrer bastió de les seves llibertats –cal recordar que anteriorment havien 

perdut el control sobre la provisió dels oficis de la institució, així com la decisió final 

sobre les sentències en mans de la Reial Audiència–, sembla evident que 6.300 lliures no 

bastaven per fer efectiva la Visita, almenys tal i com s’havia entès des de 1600. En una 

missiva adreçada al virrei i recollida en el dietari de la Visita de 1668-1669, els 

consistorials intentaren fer veure a la monarquia que els salaris extraordinaris havien estat 

una constant des de la Visita de 1600 –asseguraven que ningú hauria acceptat treballar 

per la Visita si es prenia al peu de la lletra allò que el Capítol 1 del Redreç de 1599 establia 

en matèria de salaris– i, de fet, les Corts de 1626-1632 mai es plantejaren canviar aital 

praxi. Així mateix, consideraven que les 1.000 lliures destinades a pagar tot allò que no 

fossin salaris eren completament insuficients per  

 
«enviar los quatro porteros dos veses por todo este Principado de Cathalunya, publicar 
los pregones de la Visita, haser y poner las Caxuelas de las querelas por todas las 
ciudades y villas mas principales de toda Cathalunya, en la impresión de los pregones 
y letras citatorias para todos los officiales de la generalidad y demás papeles que se 
imprimen, en los instrumentos y escrituras authénticas que se han de sacar, y 
diligencias que ocurren para la ofensa, en haser venir testigos de afuera para la prueva 
de algunas querelas, en las execuciones de sentencias que tan necesariamente se 
requieren, las hagan los visitadores por la experiencia que se tiene que de otra suerte 
se quedan aquellas sin la execución devida, y en otras cosas precisas y diligencias 
inexcusables».59      

 

Tanmateix, la posició de Marianna d’Àustria fou inamovible i els successius 

consistoris de la Visita s’hagueren de conformar amb el nou límit pressupostari –encara 

que és cert que la monarquia accedí a ampliar el límit en aquells casos en els quals els 

agents fiscalitzadors aconseguiren demostrar que un augment del numerari era 

imprescindible per portar llurs gestions a bon port–, fins i tot més enllà de les Corts de 

1701-1702.60 

Vistes les posicions d’uns i altres respecte el finançament de la Visita, pensem que 

seria pertinent, fer-nos algunes preguntes: quan costaren les Visites? Quin impacte 

tingueren en l’erari de la Generalitat? El cost de les inspeccions tingué algun tipus 

d’influència en els resultats d’aquestes? En què gastaren els diners, els agents 

fiscalitzadors? Per respondre a aquestes preguntes emprarem les dades extretes del 

                                                      
59 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 13, memorial intercalat entre els f. 145r-146v. 
60 En aquest sentit, el Capítol 32 del Redreç de 1702 establí que s’observés allò disposat en el Capítol 1 del 
Redreç de 1599, amb algunes variacions fruit de la introducció del sistema d’apel·lacions. Tanmateix, un 
cop d’ull a la despesa feta per la Visita entre 1702 i 1708 ens permet constatar que no fou així. Així, els 
consistoris de 1701-1702, 1704-1705 i 1707-1708 gastaren, de mitjana, 8.727 lliures, xifres similars a les 
gastades pels consistoris entre 1668 i 1699 vid. taula 9.17. 
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registre dels comptes de la institució, conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó entre els 

papers del regent els comptes del General, com bé sabem un dels oficials comptables de 

la Generalitat.61 En aquest sentit, hem utilitzat els volums 36-2, 36-3 i 36-4 de la sèrie 

General, secció Generalitat de l’arxiu suara citat i que comprenen els registres dels 

comptes de les visites dels anys 1600-01, 1605-06, 1611-12, 1614-15, 1620-21, 1623-24, 

1626-27, 1629-30, 1632-33, 1638-39, 1641-42, 1644-45, 1647-48, 1654-55, 1656-57, 

1659-60, 1662-63, 1665-66, 1668-69, 1671-72, 1674-75, 1677-78, 1680-81, 1683-84, 

1686-87, 1689-90, 1692-93, 1695-96, 1698-99, 1701-02, 1704-05 i 1707-08.62 La 

informació extreta d’aquesta sèrie documental ens ha permès elaborar un retrat fidedigne 

–malgrat algunes llacunes– tant a nivell quantitatiu com qualitatiu de la situació 

econòmica de la institució al llarg del segle XVII i primers anys del set-cents.  

 

8.5.1 El cost de la fiscalització i el seu impacte en l’erari de la Generalitat 

 

Com hem anat veient en els paràgrafs precedents, les finances de la Visita del General 

passaren per dues fases principals al llarg de la centúria de foc i de plom: des de l’any 

1600 i fins l’esclat de la Guerra dels Segadors els visitadors gaudiren d’una notable 

autonomia financera sancionada pel Capítol 1 del Redreç de 1599, mentre que ja durant 

la dècada de 1640 i molt especialment a partir de la Reial Ordre de 14 de juliol de 1668, 

les despeses de la institució minvaren de manera evident. Així, les visites dels primers 

quaranta anys del segle XVII gastaren de mitjana unes 13.838 lliures barcelonines, entre 

1640 i 1665 les despeses descendiren a les 11.082 lliures de mitjana, per tocar fons entre 

1668 i 1708, gastant-se a l’entorn de 8.297 lliures de mitjana per inspecció. Tot plegat 

implicà que el cost mitjà de la Visita tenint en compte tota la sèrie històrica se situés prop 

de les 11.000 lliures per inspecció, concretament 10.725. Les dades contingudes en el 

gràfic 8.2 ens permeten copsar aquestes tendències. El gràfic també ens permet constatar 

les diferències entre unes i altres fiscalitzacions: en aquest sentit, cal destacar el salt 

econòmic existent entre la fiscalització més immòdica –la de 1620-1621, que s’enfilà fins 

a les 23.896 lliures– i la més econòmica –la de 1654-1655, que costà unes 5.300 lliures. 

                                                      
61 Sobre l’origen i prerrogatives del regent els comptes durant la baixa edat mitjana vid. Isabel SÁNCHEZ 
DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General..., op. Cit., pp. 206-211. Pel que fa a les característiques 
de l’ofici durant el període modern, vegeu Capítols resultants de las sentèncias fetas..., op. Cit., pp. 42-46 
i 79-88. 
62 ACA, Generalitat, Sèrie G, 36, 2, 3 i 4. Els volums comparteixen espai amb els comptes de la Visita 
Reial.  
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GRÀFIC 8.2. COST DE LA VISITA DEL GENERAL (1600-1708) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir d’ACA, 
Generalitat, Sèrie G, 36, 2-4. 

    

Un segon element que hauríem d’analitzar és el cost que tingueren les visites en relació 

al pressupost de la Generalitat en el seu conjunt. Ja hem vist que John H. Elliott assenyalà 

l’elevat dispendi que les inspeccions suposaren per a l’erari del General basant-se en la 

fiscalització de 1620-1621 que, com veurem més endavant, suposà un cas extraordinari.63 

També Josep Capdeferro ha qualificat recentment els visitadors de 1620-1621 d’autèntics 

malbaratadors, tot i que també n’ha destacat llur tenacitat a l’hora de publicar els impresos 

dedicats als oficials ordinaris de la Diputació i les Galeres del General.64 Tanmateix, fins 

a quin punt podem analitzar l’impacte econòmic de la Visita a partir del cas (excepcional) 

de 1620-1621? 

Ja fa uns anys que Miquel Pérez Latre en la seva obra dedicada a la Generalitat de 

Catalunya en temps de Felip II analitzà els comptes de la Generalitat entre 1600 i 1626.65 

Entre les partides contingudes en el quadre-resum publicat per Pérez Latre, s’especifica 

l’impacte de les successives visites sobre el total de l’erari de la Generalitat. Així, pel 

període comprès entre 1600 i 1626, Pérez Latre el xifra en un total de 109.335 lliures, un 

2,9% del total, a raó de 4.205 lliures l’any. Durant el mateix període, la Diputació gastà 

                                                      
63 John H. ELLIOTT, La revolta catalana..., op. Cit., p. 154. 
64 Josep CAPDEFERRO, «El vigor de les institucions...», art. Cit., pp. 62 i 66-67. 
65 Miquel PÉREZ LATRE, La Generalitat de Catalunya..., op. Cit., p. 134. 
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421.590 lliures en salaris ordinaris, 273.156 lliures en salaris dels jutges de la Reial 

Audiència o 780.781 lliures en ambaixades i contencions. 

Les dades extretes del registre de les despeses de la Visita corroboren les aportades 

per Miquel Pérez Latre. Així, entre 1600 i 1708, el cost de la Visita se situà, de mitjana, 

en les 10.725 lliures barcelonines, això és el 2,52% dels ingressos triennals de la 

Generalitat, tal i com recull la taula 8.17.66 Aquestes dades també ens permeten 

determinar quin fou l’impacte de la Visita de 1620 en l’erari de la Generalitat, que se situà 

a l’entorn del 4,69%. Així doncs, és a partir d’aquestes dades que podem concloure que 

l’impacte econòmic de la Visita sobre la totalitat del pressupost de la Generalitat fou més 

aviat contingut; i encara sense tenir en compte els ingressos derivats de l’aplicació de les 

sentències de la Visita. 

 
TAULA 8.17. IMPACTE DE LA VISITA DEL GENERAL EN EL TOTAL DE L’ERARI DE LA GENERALITAT 
 

ANY COST VISITA PRESSUPOST GENERALITAT (TRIENNI) PERCENTATGE 
1600-1601 11.757 510.000 2,31% 
1605-1606 9.633 510.000 1,89% 
1611-1612 9.970 510.000 1,95% 
1614-1615 11.708 510.000 2,30% 
1620-1621 23.896 510.000 4,69% 
1623-1624 16.096 510.000 3,16% 
1626-1627 11.748 510.000 2,30% 
1629-1630 14.869 510.000 2,92% 
1632-1633 14.005 510.000 2,75% 
1638-1639 14.696 510.000 2,88% 
1641-1642 7.405 510.000 1,45% 
1644-1645 8.405 510.000 1,65% 
1647-1648 14.740 510.000 2,89% 
1654-1655 5.300 369.000 1,44% 
1656-1657 12.760 369.000 3,46% 
1659-1660 13.360 369.000 3,62% 
1662-1663 11.715 369.000 3,17% 
1665-1666 14.972 369.000 4,06% 
1668-1669 6.988 369.000 1,89% 
1671-1672 8.810 369.000 2,39% 
1674-1675 8.500 369.000 2,30% 
1677-1678 8.999 369.000 2,44% 
1680-1681 8.900 369.000 2,41% 
1683-1684 8.896 369.000 2,41% 
1686-1687 7.896 369.000 2,14% 
1689-1690 7.796 369.000 2,11% 
1692-1693 8.525 369.000 2,31% 
1695-1696 5.663 369.000 1,53% 
1698-1699 8.996 369.000 2,44% 
1701-1702 7.796 369.000 2,11% 
1704-1705 9.096 369.000 2,47% 

                                                      
66 Hem fet servir els ingressos anuals de la Generalitat calculats per Eva SERRA I PUIG, «La Generalitat de 
Catalunya entre...», art. Cit., p. 208. 



La institució, les persones i els diners... 

 314 

1707-1708 9.291 369.000 2,52% 
MITJANA 1600-1708 10.725 426.281 2,52% 

 
FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 36, 2-4 i Eva SERRA, «La 
Generalitat de Catalunya entre...», p. 208 

 

8.5.2 El cost de la Visita i el seu output. Anaren de la mà, inversió i «productivitat»? 

 

Un dels elements més interessants de l’anàlisi dels comptes de la Visita no és altre que 

la possibilitat de comparar-los amb la part quantificable de la producció de la institució, 

això és, el nombre de sentències produïdes pel tribunal. Des d’un punt de vista 

«neoliberal», hom podria tenir la temptació d’arribar a la conclusió que, forçosament, un 

major cost de la Visita s’hauria d’haver traduït en un major nombre de sentències 

promulgades per la institució. Tanmateix, el gràfic 8.3 desmenteix aquesta hipòtesi, en 

tant que posa en relació el cost de la Visita i el nombre de sentències promulgades per la 

institució. Si la hipòtesi plantejada fos certa, tots els punts haurien de coincidir amb la 

lineal, cosa que només passa en sis dels casos.  

 
GRÀFIC 8.3. RELACIÓ ENTRE EL COST DE LA VISITA I Nº DE SENTÈNCIES PUBLICADES (1600-1708) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 36, 2-4. 
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Semblantment, hom també podria pensar que un major nombre de sentències hauria 

de traduir-se en una major recaptació per part dels visitadors. No obstant, el gràfic 8.4 

desmenteix novament aquesta possibilitat. 

 
GRÀFIC 8.4. RELACIÓ ENTRE MULTES IMPOSADES PELS VISITADORS I Nº DE SENTÈNCIES (1600-1708) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 36, 2-4. 

 

Els gràfics suara analitzats demostren que no sempre existí una relació entre el cost de 

la Visita i el seus outputs –les sentències i les multes que se’n derivaven–. En línies 

generals, ni una major despesa comportà un nombre més elevat de sentències ni la 

promulgació de més sentències implicà una major recaptació en forma de multes per part 

del consistori dels visitadors. Com a molt es podria establir una relació entre la limitació 

de les despeses a partir de 1668 i una menor producció de sentències, tal i com recull el 

gràfic 8.5. Tanmateix, això no explicaria el perquè fiscalitzacions com les de 1641-1642, 

1644-1645 o 1654-1655 costaren menys que les celebrades a partir de 1668 i, en canvi, 

produïren moltes més sentències.67 Com hem vist en el capítol 7, la disminució de la 

                                                      
67 Val la pena fer notar que els costos inusualment baixos de la Visita de 1654-1655 i l’elevada producció 
de sentències tindrien una explicació ben senzilla: d’una banda, els costos reduïts s’expliquen pel fet que 
els visitadors no reberen els diners que realment costà la inspecció –cosa que motivà la denúncia dels seus 
successors durant la Visita de 1656-1657–, mentre que el fet d’haver hagut de fiscalitzar un trienni 
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producció de sentències a partir de la dècada de 1660 s’explica més aviat per la pèrdua 

de vigor dels consistoris de la Visita fruit de la combinació de tres factors: la intervenció 

reial en matèria de recursos contra les sentències, en l’elecció dels càrrecs de confiança 

de la Visita i, també, en la limitació de la capacitat econòmica de la institució.  

 
GRÀFIC 8.5. COST DE LA VISITA I Nº DE SENTÈNCIES PUBLICADES (1600-1708) 
 

 
FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 36, 2-4. 

 

Fins ací hem vist quines eren les despeses de la Visita, què suposaren en el global de 

l’administració de la Generalitat i com aquestes guardaren poca relació amb els outputs 

de la institució fiscalitzadora. No hem explicat, emperò, per quina raó unes inspeccions 

implicaren una despesa molt més elevada que d’altres. En què es gastaren els diners, 

doncs, els visitadors? 

 

 

 

                                                      
inusualment llarg i amb l’existència de dos consistoris paral·lels –el de Manresa i el de Barcelona, durant 
el final del conflicte dels Segadors– de ben segur contribuí a l’augment de les querelles. 
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8.5.3 «Però perquè la ànima y sentit de dit capítol y la intenció de la Cort General no 

fonch de que·s gastàs sinó allò tantsolament que bé y honestament és necessari per la 

bona direcció y conclusió de la Visita». La despesa de la Visita de 1620-1621 

 

Com hem vist al principi del present epígraf, el Capítol 1 del Redreç de 1599 establí 

les línies mestres del finançament de la Visita del General, tot atorgant un marge de 

discrecionalitat elevat als visitadors perquè poguessin demanar al regent els comptes del 

General els diners necessaris per dur a terme la seva tasca, això sí, «justa sa 

consciència».68 Sens dubte, aquesta llibertat d’acció durant les primeres dècades del segle 

XVII permeté que la Visita es desenvolupés institucionalment, dugués la seva tasca a 

terme sense haver de dependre del beneplàcit dels altres actors institucionals del moment 

i pogués conduir a bon port iniciatives com la publicació dels impresos dedicats als 

oficials de la Generalitat –tant ordinaris, com de les Galeres– i al funcionament intern de 

la pròpia Visita. Tanmateix, aquest marge d’acció tan ampli atorgat a la institució 

fiscalitzadora en matèria econòmica podia convertir-se en un greu problema en el cas que 

un dels consistoris tingués la màniga ampla. Si fem cas de l’opinió dels diputats i oïdors 

de comptes del trienni de 1620-1623, aquest sembla haver estat el cas dels visitadors que 

iniciaren la seva tasca a principis del mes d’agost de 1620. Ara bé, un cop d’ull a les 

despeses de la Visita de 1620-1621 recollides pel regent els comptes del General,69 permet 

matisar l’asseveració feta pels membres de la Diputació. Tal i com es desprèn de la taula 

8.18, el pes de la despesa se situà al voltant dels salaris dels membres de la institució i les 

remuneracions extraordinàries, tant dels oficials ordinaris com d’aquelles persones que 

col·laboraren eventualment amb la institució. Així mateix, cal destacar també la 

importància de despeses com ara el material emprat pel consistori –paper, tinta, plomes, 

escrivanies o (quantitats ingents de) cera–. Finalment, també cal destacar el preu elevat 

dels vestits comprats en motiu de la celebració dels dols per la mort de Felip III.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
68 Capítols per lo redrés..., op. Cit., p. 10. 
69 Un quadre-resum complet del document es pot consultar a l’Annex 2.3. 
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TAULA 8.18. RESUM DE LES DESPESES DE LA VISITA DE 1620-1621 
 

CONCEPTE DINERS GASTATS PERCENTATGE SOBRE EL 
TOTAL 

Salaris dels oficials de Barcelona 7.725 lliures 32,32% 
Salaris dels oficials forans 2.888 lliures 12,08% 
Satisfacció Treballs Extraordinaris 4.758 lliures 19,90% 
Substitucions d’oficials 400 lliures 1,67% 
Correu 163 lliures 0,69% 
Festes i menjar 668 lliures 2,80% 
Menut 200 lliures 0,84% 
Lloguer d’estances pel consistori 150 lliures 0,63% 
Material 2.794 lliures 11,69% 
Desplaçament testimonis 34 lliures 0,14% 
Consultes jurídiques 1.123 lliures 4,70% 
Vestits Dol mort Felip III 3.000 lliures 12,55% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir d’ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 36, 3. 

   

Com veiem, d’entrada no sembla que els visitadors haguessin malgastat els diners de 

la institució. Conceptes que ens pogueren haver fet sospitar d’actituds malversadores per 

part dels visitadors com ara un dispendi exagerat en «festes i menjar» o subrogacions 

(substitucions) d’oficials, tenen una incidència testimonial en el global de les despeses de 

la institució. Així, pensem que la clau de les xifres inusualment elevades de la Visita 

residiria més aviat en el sobreesforç que el consistori hagué de fer a l’hora de publicar els 

impresos dedicats als oficials de la Generalitat.  

 
TAULA 8.19. PRESSUPOST DESTINAT A L’EDICIÓ DELS IMPRESOS (VISITA DE 1620-1621) 
 
CONCEPTE COST LLIBRES 
    
Treballs Calculador 75 
E. Major 87,6 
Treballs Comptador 105 
Notari 215,8 
Correcció Imprès 15 
Estampació 160 
Consultes 1060 
Llibreter, treballs de relligat 59,6 
    
TOTAL 1.778 lliures barcelonines 

 
FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, 
Sèrie G, 36, 3. 

 

En aquest sentit, sabem que, pel cap baix, la confecció d’ambdues obres costà a 

l’entorn de les 1.800 lliures. I tot plegat sense poder comptabilitzar com a despeses 
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relacionades amb els llibres molts dels pagaments extraordinaris fets a oficials ordinaris 

de la institució que, molt probablement, tingueren el seu origen en el procés de confecció 

de les obres.70 Semblantment, també es fa difícil determinar fins a quin punt el dispendi 

en materials estigué influenciat per l’elaboració dels impresos. Des del nostre punt de 

vista, no seria pas agosarat pensar que els agents fiscalitzadors no haurien especificat el 

motiu real de moltes de les partides demanades als diputats per evitar-ne les censures: la 

reacció que tingueren els dirigents de la Diputació a partir del mes de juny de 1621 

coincidint amb la publicació de les sentències de la Visita és indicativa de les dificultats 

que els agents fiscalitzadors haurien pogut tenir a l’hora de demanar doblers per crear 

dues obres que situaven les disposicions dels visitadors a l’alçada dels Capítols de Cort.71 

Finalment, el finançament de la Visita de 1620 ens permet respondre, en bona mesura, 

a la qüestió del perquè unes fiscalitzacions tingueren un cost més elevat que d’altres, 

tenint en compte que la major producció de sentències no sembla pas ser-ne l’explicació. 

Efectivament, l’exemple d’aquesta inspecció ens permet considerar com a hipòtesi el fet 

que fos el context particular de cada fiscalització el que majoritàriament en determinés el 

cost final, atenent, sobretot, a tres grans àmbits. Primerament, la contractació d’oficials i 

auxiliars segons les necessitats fiscalitzadores. En aquest sentit, els visitadors podien 

ampliar o reduir la nòmina de persones al servei de la Visita gràcies a la ja mencionada 

amplitud de maniobra atorgada pel Capítol 1 del Redreç de 1599. En segon lloc, la 

conflictivitat amb la resta dels actors institucionals del Principat: en els casos en els que 

aquesta es produí, les despeses foren sensiblement més elevades.72 Finalment, 

l’existència, o no, del procediment de la Visita Forana. La tramesa d’equips de visitadors 

arreu del Principat durant els tres primers mesos d’activitat del consistori hauria tingut un 

impacte en el pressupost de la Visita gens menyspreable –en el cas de la Visita de 1620-

1621 un 12,08% del total–, que ajudaria a explicar el major cost d’aquelles inspeccions 

que l’empraren, bàsicament les de la primera meitat del segle XVII.  

  

*    *    * 

 

                                                      
70 A tall d’exemple, el salari de l’escrivà major de la Visita fou inusualment elevat. En aquest sentit, Miquel 
Palau rebé un total de 1.012 lliures i 12 sous, que sobrepassaven àmpliament el topall de les 400 lliures 
imposades pel Capítol 1 del Redreç de 1599. Per salvar aquest obstacle, la majoria de remuneracions que 
havia rebut (612 lliures i 12 sous, el 60,49% del total) havien estat en forma de pagaments extraordinaris. 
71 Vegeu Josep CAPDEFERRO, «El vigor de les institucions...», art. Cit., p. 68 i Ciència i experiència..., op. 
Cit., pp. 151-153. 
72 Seria el cas de les fiscalitzacions de 1620-1621, 1623-1624, 1659-1660, 1662-1663 o 1665-1666. 
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És el moment de fer una breu recapitulació a l’entorn de les diverses qüestions que 

hem tractat en el capítol que ens ocupa. L’anàlisi quantitativa dels individus que accediren 

a l’exercici dels oficis tant de visitador com de diputat o d’oïdor de comptes del General, 

ens ha permès observar tres grans qüestions: primerament, la manca d’irregularitats en el 

procés insaculatori. Tot i que aquesta possibilitat ha estat apuntada per alguns autors, a 

nivell quantitatiu podem concloure que aquestes no existiren o no es feren visibles. En el 

fons, aquesta situació casaria amb l’anàlisi proposat per Eva Serra, la qual assegura que 

la introducció del sistema de la insaculació traslladà les irregularitats en el procés de 

l’habilitació. En tot cas, a partir de l’anàlisi quantitativa sí que hem pogut observar els 

efectes de l’aleatorietat introduïda pel sistema insaculatori, cosa que comportà que 

malgrat que diputats, oïdors i visitadors compartissin un mateix accés, un cop extret 

presentessin diferències, si bé no definitives, prou detectables. Segonament, confirmant 

allò apuntat amb anterioritat per autors com James S. Amelang o Eduard Martí, hem pogut 

observar que la classe dirigent catalana era prou dinàmica com per impedir que uns 

mateixos individus copessin els llocs clau de les institucions més importants del Principat. 

En tercer lloc, malgrat les limitacions del nostre estudi, hem pogut constatar que, a nivell 

social, la Visita del General es caracteritzà pel predomini dels sectors més dinàmics de la 

societat catalana del moment, això és, la petita noblesa d’una banda, i els gaudints de 

l’altra. 

Quant a l’anàlisi dels comptes de la Visita del General de Catalunya, podem 

extreure’n tres grans conclusions: en primer lloc, hem vist el cost de la gran majoria de 

les fiscalitzacions durant el segle XVII i els primers anys del segle XVIII, cosa que ens 

ha permès constatar l’impacte reduït que la Visita tingué en el global de l’erari de la 

Generalitat. Segonament, hem pogut veure que no hi hagué una relació directa entre la 

producció de les sentències i el cost de les fiscalitzacions, ja que no sempre un cost més 

elevat implicà un major nombre de sentències. Així, hem conclòs que la davallada en la 

producció de sentències a partir de la dècada de 1660 s’hauria produït com a combinació 

de tres factors: l’acceptació de recursos contra les sentències de la Visita davant la Reial 

Audiència de Catalunya, la pèrdua del control sobre l’elecció dels oficials de la institució 

i la limitació de la despesa coincidint amb el Reial Decret de 14 de juliol de 1668. En 

tercer lloc, l’estudi de les despeses pel que fa al cas concret de la Visita de 1620-1621 ens 

ha permès constatar que foren els elements conjunturals els que dictaminaren que en unes 

fiscalitzacions es gastés més doblers que en altres. Lluny de caure en apriorismes, hem 

pogut veure que els dirigents de la Visita que, de lluny, tingué una despesa més elevada, 
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haurien emprat els diners en tasques que, almenys a partir de les dades recollides en la 

documentació original, no haurien pas estat brèvoles.  
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Conclusions. Constiucionalisme i (anti)corrupció a la Catalunya 

moderna 
 

I. La Visita del General de Catalunya fou la institució que des de 1599 i fins a la seva 

supressió l’any 1714 s’encarregà de la fiscalització dels oficials de la Diputació del 

General, altrament coneguda com a Generalitat. L’existència d’entitats jurídiques (i, a 

voltes, polítiques) dedicades al control dels oficials públics fou un dels trets distintius de 

la Monarquia Hispànica dels Àustries, molt especialment d’ençà del regnat dels Reis 

Catòlics. Dins l’àmbit territorial castellà, visitas, juicios de residencia i pesquisas foren 

emprades per la monarquia amb, almenys, tres objectius: primerament, controlar l’acció 

dels oficials encarregats d’exercir el poder reial al territori; segonament, per obtenir 

informació sobre el funcionament dels organismes de govern d’una Monarquia la 

immensitat de la qual, requeria un intercanvi continu amb els agents desplegats pertot: en 

aquest sentit, hom buscava el compliment de les disposicions règies i, en aquells casos 

que no eren observades, s’intentava fer virar la situació; en tercer lloc, també foren usades 

en moments de canvi polític com a mètode per escenificar el procés de rellevament entre 

faccions cortesanes. Pel que fa a l’àmbit polític de la Corona d’Aragó, les visites del 

Regne de València han estat les més estudiades, si bé hom pot arribar a concloure que les 

similituds amb els procediments castellans són, probablement, llur principal 

característica.  

Tanmateix, la situació és tal vegada ben diferent si ens centrem en el cas específic del 

Principat de Catalunya. Com prou encertadament puntualitzà Mireille Peytavin, una de 

les característiques principals dels sistemes de fiscalització catalans no fou altra que la de 

la particularitat respecte als de la resta de la Monarquia. En efecte, d’entrada, la Purga de 

Taula, la Visita Reial, la Visita del Consell Barceloní i la Visita del General de Catalunya 

es caracteritzaren per haver estat aprovades dins d’àmbits jurisdiccionals tal vegada 

distints. Mentre que la Purga de Taula, la Visita Reial i la Visita del General foren 

aprovades en el marc de les Corts Catalanes mitjançant el pacte establert entre el rei i el 

regne, la Visita del Consell Barceloní fou bastida mitjançant ordenances internes que 

només a partir de 1599 buscaren la sanció reial –mitjançant un privilegi–, i encara amb 

l’objectiu de dotar el procediment d’una major autoritat. Semblantment, cada sistema 

tingué un àmbit d’actuació ben delimitat: així, si la Purga de Taula es dirigia als oficials 
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reials temporals i la Visita Reial als perpetus, com hem dit, l’àmbit competencial de la 

Visita del General només s’extenia sobre els oficials situats dins de la jurisdicció de la 

Generalitat, mentre que la Visita del Consell Barceloní només s’ocupava dels oficials del 

govern de la ciutat comtal. 

II. Els orígens de la Visita del General de Catalunya tradicionalment s’havien situat en 

el marc de les distintes Corts Catalanes celebrades durant del segle XVI. Altrament, com 

hem pogut veure, les primeres passes de la institució s’haurien d’endarrerir almenys a la 

primera meitat del segle XV. A més a més, a diferència dels sistemes de fiscalització dels 

oficials reials, tot pareix indicar que la Visita del General sorgí per la voluntat dels 

estaments de lligar curt les actuacions d’una Diputació del General en ple procés 

d’expansió. En aquest sentit, ja durant la Cort de Barcelona de 1431-1434 els estaments 

decidiren enviar una comissió de nou persones encarregada de visitar el consistori de 

diputats i oïdors de comptes de la Generalitat, i que tingué com a resultat la creació d’unes 

ordinacions destinades a reformar l’estat polític i econòmic de la institució catalana. 

Similarment, la maniobra fou repetida dècades més tard durant la Cort de Barcelona de 

1519-1520: en aquest cas, la feina feta pels visitadors «en Corts» es plasmà en l’aprovació 

dels Capítols del Redreç de la Diputació, els quals foren gairebé idèntics als proposats 

per la novena de la Visita.  

Tanmateix, durant la segona meitat del cinc-cents les visites «en Corts» foren 

substituïdes per les visites «fora Corts». Com a conseqüència d’un context polític en el 

qual els monarques de la dinastia Habsburg cada vegada convocaven els estaments amb 

menys freqüència, hom s’inclinà per «externalitzar» la fiscalització dels oficials de la 

Generalitat. Així, l’any 1542 s’aprovà la primera temptativa de Visita del General «fora 

Corts», sistema que no quallà degut al fet que se n’entregà la direcció als propis diputats 

i oïdors de comptes: lluny de prevenir actuacions il·lícites, aviat s’evidencià que el nou 

sistema servia com a trampolí per a actuacions fins i tot més detestables. Per tot plegat, 

el sistema fou reformat de nou a la Cort de Montsó-Binèfar de 1585: ací els estaments 

acordaren manllevar al consistori de diputats i oïdors de comptes la responsabilitat de la 

fiscalització, que passava a ésser dirigida per una divuitena dels tres estaments nomenada 

ad hoc per una Junta de Braços. Certament, la reforma evidencià fins a quin punt havien 

proliferat les pràctiques il·lícites a la Diputació; això no obstant, el nou context polític 

sorgit arran de l’ús de les Juntes de Braços i llurs comissions reduïdes –divuitenes, vint-

i-quatrenes i trenta-sisenes– com a organismes encarregats de dirigir la política de la 

Diputació no agradà a la Monarquia Hispànica de Felip II, que mitjançant un Reial Decret 
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datat a Madrid a 6 de febrer de 1593 suspengué els Capítols 7, 13 i 34 del Redreç de 1585, 

això és, aquells que implicaven l’ús d’aquesta forma d’organització –entre ells, el de la 

Visita del General–. 

Amb la decisió del rei prudent, la institució fiscalitzadora dels oficials de la Generalitat 

entrà en una fase d’interinitat: suspesa la normativa de l’any 1585, hom retornà a 

l’aplicació del sistema establert a les Corts de 1542. De totes maneres, pocs anys després 

els braços acordaren una nova normativa en el marc de la Cort de Barcelona de 1599. 

Així, hom establí una visita que en bona mesura recordava a les visites «en Corts» de 

mitjans del segle XV i principis del XVI: coincidint amb un nou trienni a la Diputació, 

nou visitadors –auxiliats per una trentena d’oficials– s’havien d’encarregar de fiscalitzar 

els oficials de la Diputació del trienni anterior durant nou mesos. Per fer-ho, comptaven 

amb una gran llibertat tant pel que fa a determinar la planta de la institució, com els 

doblers que podien gastar per dur a terme llur treball. 

III. Fruit de les àmplies competències atorgades pels estaments a la Visita del General 

l’any 1599, entre aquesta data i 1640 la institució visqué una fase de creixement sense 

precedents. Com bé hem pogut veure, els diferents consistoris de visitadors es 

caracteritzaren per dur a terme tot un seguit d’actuacions que, en bona mesura, 

sobrepassaven l’àmbit d’actuació dissenyat per les Corts, tot plegat amb l’objectiu de 

situar la institució en el bell mig del tauler políticoinstitucional del Principat. En aquest 

sentit, casos com els de les disputes per l’intent de processament de Galceran de Peguera, 

l’Afer Juallar, la publicació dels impresos sobre els oficials del General i de les Galeres 

l’any 1621, o la promulgació del Summari de 1628 i el Directori de 1636 il·lustren de 

manera diàfana els objectius de la institució durant aquests anys. No ens hauria 

d’estranyar, doncs, que un cop innaugurades les Corts de 1626-1632 la institució 

fiscalitzadora fos vista pels estaments com un interlocutor vàlid. 

IV. Aquest auge s’acabà, tanmateix, coincidint amb l’esclat de la Guerra dels Segadors 

l’any 1640. En efecte, l’arribada del conflicte entre altres qüestions implicà que les 

necessitats financeres de la Generalitat passessin per sobre de les necessitats de 

fiscalització. Així, ben aviat la Junta General de Braços acordà reduir les despeses de la 

Visita: hom decidí limitar-ne el pressupost i extingir el sistema de visites foranes que, 

molt majoritàriament, havia servit per inspeccionar els oficials de la Generalitat repartits 

pel territori durant els primers quaranta anys de la centúria de foc i de plom. D’altra banda, 

els visitadors pogueren experimentar en primera persona com de difícil resultava 

inspeccionar un Principat desbordat pels enfrontaments militars entre les dues potències 
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hegemòniques a l’Europa del moment, això és, la Monarquia de França i la Monarquia 

Hispànica. 

V. El nou context constitucional posterior al «retorn» de 1652 marcà profundament les 

institucions catalanes, en especial aquelles situades dins de l’àmbit jurisdiccional de la 

Generalitat, això és, la Diputació del General i la Visita del General. Com hem pogut 

veure a través de diversos exemples –com ara la polèmica entre Diputació i Consell de 

Cent d’una banda, i escrivans de manament d’altra banda; o la inclusió dels decrets reials 

dins del corpus legislatiu de la Diputació després de 1652–, encara que en un primer 

moment la historiografia especialitzada hauria situat el centre del debat sobre les reformes 

introduïdes per la monarquia en la «reserva» de les insaculacions, inclosa en la 

confirmació de les Constitucions Catalanes feta per Felip IV, hem evidenciat que lluny 

d’aturar-se ací, el govern de Madrid modificà molts altres aspectes de la vida institucional 

del Principat, tot escudant-se en la «concessió» de l’estatus constitucional previ a 1640. 

En definitiva, la veritable clau de volta no hauria estat tant la qüestió de les insaculacions 

(que també), sinó el fet que entre 1652 i 1701 tot l’edifici constitucional català s’assentà 

sobre la concessió reial en comptes del pacte establert en Corts. 

El cas de les reformes introduïdes a la Visita del General de Catalunya il·lustren 

perfectament aquesta qüestió. Successivament, entre 1660 i 1668 la institució 

fiscalitzadora veié com perdia el control sobre la cosa jutjada –mitjançant l’acceptació de 

recursos davant la Reial Audiència–, sobre l’elecció dels oficials que auxiliaven els 

visitadors durant els nou mesos que durava la inspecció i, finalment se li limitaven les 

despeses. Tot plegat conduí la institució fiscalitzadora a una situació de progressiva 

marginalització on l’autoritat del consistori dels visitadors fou qüestionada a bastament, 

tant per aquelles persones que l’havien de patir com pels propis oficials que el servien. 

En aquest sentit, l’exemple paradigmàtic d’aquesta progressiva degradació institucional 

fou la visita que de manera simultània a la del General fou organitzada pel consistori de 

la Diputació del trienni de 1686-1689. L’afer, que desfermà una notable polèmica entre 

visitadors i diputats, no era sinó la constatació de l’afebliment de la Visita, que ara fins i 

tot havia de lluitar per preservar llur exclusivitat jurisdiccional. 

VI. Coincidint amb el canvi de centúria, l’adveniment de Felip V de Borbó al tro 

hispànic suposà la celebració d’unes noves Corts, les primeres en cloure’s des de l’any 

1599. A l’assemblea de 1701-1702, en bona mesura els estaments aprofitaren per desfer 

totes les modificacions introduïdes a la Visita del General per la Monarquia Hispànica: a 

través de la proposta de reforma recollida en un memorial que molt oportunament els 
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agents fiscalitzadors els havien fet arribar, els braços reunits en Corts confirmaren la 

legislació de 1599 referent a la Visita, prohibiren l’acceptació de recursos davant els 

tribunals reials i dissenyaren un sistema d’apel·lacions inherent a la institució 

fiscalitzadora. La represa del constitucionalisme plasmada en l’aprovació de la legislació 

de les Corts Catalanes de 1701-1702 suposà, doncs, un envigoriment de la Visita. Així, 

ben aviat els visitadors s’enfrontaren a Felip V per la qüestió de la querella «dels panyos», 

escenificant el fet que la renovació del pacte establert entre el rei i el regne a la Cort de 

Barcelona de 1701-1702 per força havia suposat un trencament amb la dinàmica 

institucional de la segona meitat del segle XVII. 

Com és ben sabut, l’aixecament austriacista de 1705 i l’arribada de l’Arxiduc Carles 

d’Àustria a Barcelona comportaren la convocatòria d’unes noves Corts Catalanes. 

Malgrat que durant les sessions d’aquesta assemblea es discutiren diverses qüestions 

relacionades amb les institucions catalanes –com ara la proposta de creació d’un únic 

tribunal que abracés les competències de la Visita Reial, el Tribunal de Contrafaccions i 

la Visita del General–, hom tendí a confirmar la legislació ja aprovada durant la 

convocatòria de 1701-1702. Pel que fa a la Visita del General, els estaments poliren 

alguns dels aspectes que durant l’assemblea presidida per Felip V havien quedat menys 

clars, com ara els terminis en els quals s’havien de resoldre les causes de recurs contra 

les sentències de la Visita o l’elecció d’uns candidats «socors» que havien d’actuar a 

mode de substituts dels visitadors i oficials de la Visita titulars quan aquests darrers no 

podien exercir el càrrec, fos quin fos el motiu. De totes maneres, tal i com havia passat 

durant els anys de la Guerra dels Segadors, a partir de 1705 la Visita del General hagué 

de desplegar-se en un context bèl·lic marcadament hostil, tot plegat agreujat per les 

notables dificultats financeres i dins d’uns territoris ocupats pels exèrcits austriacistes i 

borbònics. És precisament degut a aquest context que l’any 1713 hom acordà suspendre, 

indefinidament, la darrera de les visites fins i tot abans que comencés. 

VII. L’anàlisi del funcionament de la Visita del General de Catalunya dut a terme a la 

segona part d’aquest treball ens ha permès, en primer lloc, observar les diferències que 

aquest sistema presentava en comparació als altres mecanismes fiscalitzadors de la 

Monarquia Hispànica. Així, hom ha pogut constatar que la Visita del General es 

caracteritzà per l’aplicació d’uns terminis estrictes i improrrogables –nou mesos: tres per 

l’ofensa, tres per la defensa dels acusats i tres per sentenciar les querelles–, per permetre 

l’accés dels acusats a tota la informació del procediment un cop finalitzada la primera 

part de la instrucció, l’ofensa, –amb l’objectiu de garantir que poguessin defensar-se 
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convenientment– i per fonamentar les sentències en vots jurídics que havien de rebre 

l’aprovació de la majoria dels consistorials, amb l’objectiu d’evitar pràctiques tal vegada 

arbitràries. Semblantment, també hem pogut dilucidar les particularitats dels dos sistemes 

que els visitadors empraren per dur a terme la fiscalització de les col·lectes foranes del 

Principat al llarg de la centúria de foc i de plom, evidenciant que el mètode 

majoritàriament usat durant els primers decennis de la centúria –això és, la tramesa de 

comissions de visitadors forans a les veredes de la Generalitat– s’hauria caracteritzat per 

l’obtenció de dades molt més detallades sobre l’estat de l’administració del General 

desplegada arreu del territori. 

VIII. Tradicionalment, la historiografia dedicada a l’estudi de les institucions 

fiscalitzadores presents als territoris de la Monarquia Hispànica dels Àustries hauria 

tendit a valorar prou a la lleugera el paper d’aquests mecanismes, tot acusant-los de poc 

eficaços o, directament, d’inútils. L’estudi de les sentències promulgades per la Visita del 

General de Catalunya entre 1600 i 1714 ens ha permès, com hem pogut veure, qüestionar 

aquests pressupòsits historiogràfics. Així, a partir de l’anàlisi d’un total de 3.368 

sentències hem pogut constatar, en primer lloc, l’existència d’almenys cinc grans períodes 

pel que fa l’activitat del consistori de la Visita, períodes que en bona mesura coincideixen 

amb el context històric de la institució esgranat a la primera part de la tesi. Segonament, 

hem evidenciat l’existència de semblances i dissemblances pel que fa a l’aplicació de les 

decisions dels visitadors en funció de l’origen territorial dels oficials de la Generalitat 

fiscalitzats. En aquest sentit, hem pogut determinar que una majoria de sentències 

afectaren als oficials forans, els quals també es caracteritzaren per ésser condemnats amb 

molta més freqüència que els oficials barcelonins. Qüestions com ara l’origen social, el 

nivell socioeconòmic o l’accés a operadors jurídics de millor qualitat explicarien, al 

nostre entendre, aquesta situació. En tercer lloc, hem dut a terme una primera anàlisi de 

les acusacions compreses en les sentències de la Visita del General, bo i plantejant una 

metodologia per a la seva anàlisi que ens ha permès comptabilitzar un total de 6.597 

acusacions que hem distribuït en disset grans categories, creades amb l’objectiu de 

viabilitzar-ne llur estudi. Així, un dels trets distintius de les acusacions no hauria estat 

altre que el fet que la majoria d’aquestes feren referència a allò que hem anomenat 

«disfuncions administratives», això és, errors comesos pels oficials de la Generalitat més 

per negligència i/o desconeixement que no pas per l’existència d’una clara voluntat 

delictiva. 
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Determinar fins a quin punt les sentències de la Visita del General foren o no 

efectivament executades ha estat un altre dels grans objectius del setè epígraf del nostre 

treball. En aquest sentit, hem evidenciat l’existència d’un entramat legal dissenyat amb 

minuciositat per la Cort General de Barcelona de 1599 que, entre altres qüestions, tenia 

l’objectiu de potenciar l’aplicació de les sentències emeses pels agents fiscalitzadors. A 

través de l’estudi de la figura d’oficials de la Diputació com ara el racional i l’exactor i 

els registres documentals que crearen, hem pogut evidenciar que, en els casos que la 

documentació s’ha preservat, prop del 62% de les sentències que acabaren en condemna 

comportaren que els condemnats fossin anotats al registre de deutors de la Generalitat –

conegut com a Llibre de Vàlues– o, el que és el mateix, que en un 62% dels casos sabem 

que les sentències eren efectivament executades. I encara, s’ha demostrat que fruit de les 

conseqüències d’ésser anotat com a deutor del General –principalment, ésser exclòs de 

l’accés als oficis de la Generalitat i l’arrendament dels seus drets–, hom buscà satisfer la 

condemna tan aviat com fou possible. 

Semblantment, l’estudi de les acusacions també ens ha permès assajar un primer intent 

de valoració del fenomen de la corrupció política a la Catalunya moderna. Com és ben 

sabut, diversos autors haurien assegurat l’omnipresència de les pràctiques corruptes al 

Principat a causa de l’existència d’un sistema polític de tall «particularista i feudalitzant» 

oposat a les corrents uniformitzadores i modernitzadores escenificades pel poder central 

de la Monarquia. Contràriament, nosaltres considerem que l’existència d’institucions com 

ara la Visita del General, la Visita del Consell Barceloní o, fins i tot, la Visita Reial 

demostren l’existència d’una voluntat –si més no, incipient– per part de la classe dirigent 

catalana d’acabar amb les pràctiques il·lícites dins les institucions públiques, el 

desenvolupament de la qual fou truncat per la derrota de 1714 i la subsegüent supressió 

del Dret Public Català. 

Finalment, s’ha insistit en el paper de les sentències de la Visita del General que més 

enllà de la seva aplicació efectiva, es plasmà en la publicació dels impresos sobre els 

oficials de la Generalitat durant les primeres cinc dècades del segle XVII. En aquest sentit, 

s’han demostrat qüestions com ara l’estreta relació existent entre la creació d’una 

jurisprudència de la institució fiscalitzadora i la promulgació dels impresos, la voluntat 

dels visitadors per fer evident llur tasca a través d’aquestes obres, com serviren per omplir 

els buits legals fruit de la manca de celebració de Corts Catalanes, o el fet que els 

visitadors es presentessin com a garants de l’ordre constitucional vigent en els escrits 

preliminars. 
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IX. Les persones que formaren part de la Visita del General i quin fou l’impacte 

econòmic de la institució fiscalitzadora en la hisenda de la Generalitat han estat els 

principals eixos temàtics del darrer dels capítols del nostre treball. Primerament, hem 

pogut constatar que tant pel que fa l’accés als càrrecs rectors tant de la Visita del General, 

com de la Diputació, els candidats inscrits als Llibres de l’Ànima hagueren d’esperar a 

l’entorn de dotze anys. Semblantment, l’estudi de l’accés dels candidats als càrrecs tant 

de visitador, com de diputat i oïdor de comptes ha evidenciat que entre 1599 i 1714 no 

existí una alteració dels processos d’elecció, a diferència del que havien apuntat altres 

investigadors. Quant a l’origen social dels visitadors, la nostra temptativa d’anàlisi 

demostra la preponderància dels canonges, la petita noblesa i els professionals liberals 

dins del consistori de la Visita; preponderància que, d’altra banda, ja ha havia estat 

evidenciada per d’altres institucions per autors com James S. Amelang, Eduard Martí o 

Joan Lluís Palos. D’altra banda, el creuament de dades referents a les persones que 

formaren part de les distintes institucions catalanes ens ha permès constatar que casos 

com el de Jeroni de Navel –el qual participà en diverses institucions durant la seva 

dilatada trajectòria vital– haurien estat més aviat l’excepció que no pas la norma. 

Ja des de la seva implementació, les despeses generades per l’actuació de la Visita del 

General de Catalunya foren qüestionades –molt especialment per aquelles persones que, 

com els diputats i oïdors de comptes de la Diputació del General, estigueren sotmeses a 

la seva jurisdicció–. Tanmateix, l’anàlisi dels comptes de la institució fiscalitzadora 

revelen l’impacte tal vegada discret que aquesta tingué en la totalitat de les despeses de 

la Generalitat. Tampoc sembla haver existit una correlació evident entre el cost de 

cadascuna de les visites i el nombre de sentències produïdes. De fet, l’estudi dels comptes 

de la Visita del General dels anys 1620-1621 ens ha permès evidenciar el fet que els 

doblers gastats depenien més de fets conjunturals –en aquest cas concret, la publicació 

dels impresos de 1621 i la celebració dels dols en motiu del decés de Felip III–, que no 

pas estructurals. 

X. La història de la Visita del General de Catalunya és en bona mesura el reflex del 

desenvolupament institucional de la Catalunya moderna al voltant del concepte del 

constitucionalisme o, si es vol, pactisme. Descrit ja fa uns anys per Scott Gordon com a 

aquell sistema «that imposes constraints upon the exercise of political power»,1 el procés 

de creació, aprovació i desenvolupament de la Visita del General molt probablement sigui 

                                                      
1 Scott GORDON, Controlling the State: constitutionalism from ancient Athens to today, Hardvard 
University Press, Massachussets, 1999. Fem referència a les pp. 236-237. 
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–juntament amb el cas del Tribunal de Contrafaccions perfectament estudiat per Josep 

Capdeferro i Eva Serra– el millor exemple de com de complet n’era, el sistema 

políticoinstitucional català d’època moderna.2 Primerament, perquè la creació de la Visita 

del General sembla haver estat tothora regida per la voluntat de la classe dirigent d’auto-

imposar-se un control sobre les seves actuacions al capdavant de la institució més 

important de la terra –això és, la Diputació del General– i tot plegat per garantir la 

preservació del bé comú, representat en aquest cas pel «General» de Catalunya, això és, 

la comunitat política de tots els catalans.3 Segonament, perquè en el fons la institució 

fiscalitzadora fou el primer intent real d’articular procediments de control efectius més 

enllà del període durant el qual els braços es trobaven reunits en Corts. Així, els estaments 

acordaren –tot sigui dit, després de nombroses discussions durant nombroses assemblees– 

la creació d’un tribunal que limitava el radi d’acció de la Diputació –que n’equilibrava el 

poder polític dins l’àmbit jurisdiccional de la Generalitat, si es vol– però alhora imposant 

també una limitació prou rellevant al nou organisme: el temps. En tercer lloc, perquè ben 

aviat la Visita s’erigí com a garant de l’ordre constitucional vigent, ultrapassant les 

funcions de prevenció de les pràctiques corruptes, tal vegada característiques dels 

sistemes de fiscalització de la resta de territoris de la Monarquia Hispànica. Aquest fet la 

portà ja durant les primeres inspeccions a acompanyar llurs sentències amb 

recomanacions dirigides a millorar l’observança que els oficials del General dirigien a la 

legislació aprovada en Corts i, posteriorment, a promulgar reculls legislatius dirigits a 

aquests oficials que no només recollien legislació paccionada, sinó també les 

recomanacions fetes en el marc de les sentències de la institució fiscalitzadora. I quan 

durant la segona meitat del segle XVII la Diputació del General feu un pas enrere en la 

seva actitud reivindicativa del sistema constitucional català, en bona mesura fou la Visita 

la institució que, des de l’àmbit jurisdiccional de la Generalitat, dirigí les crítiques més 

punyents als monarques de la Casa d’Àustria.  

En definitiva, dins del món de l’Ancien Régime l’existència d’institucions com la 

Visita del General –i juntament amb ella, de tot el sistema políticoinstitucional imperant 

al Principat– demostra la vigència i la modernitat d’uns sistemes polítics que, 

contràriament a allò exposat per Jean Pierre Dedieu,4 feien del respecte als ordenaments 

                                                      
2 Víctor FERRO, El Dret Públic Català..., op. Cit., pp. 441-442. 
3 Vid. Ibídem, pp. 137 i ss. 
4 Jean Pierre DEDIEU, «Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas de la época 
moderna, hoy», a Juan Luís CASTELLANO, Jean Pierre DEDIEU, Mª Victoria LÓPEZ-CORDÓN (EDS.), La 
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jurídics aprovats en les assemblees legislatives l’eix vertebrador de la seva comunitat 

política. 

  

 

                                                      
pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Marcial Pons, Madrid, 
2000, pp. 13-30. 
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DALMAU, Pere 

Canonge de Barcelona, 92 
DAMIANS, Pere Joan 

Canonge de Vic, visitador de 1632-
1633, 77 

DAMIANS, Segimon 
Calculador de la Visita del General 

de 1626-1627, 87 
Dany al General, 60, 271 
DATZIRA, Jaume 

Tauler de Moià, trienni de 1683-
1686, 215 

DÁVILA MESÍA Y GUZMÁN, Diego 
Marquès de Leganés, Lloctinent 

General, 146 
Decadència, 18, 118 
Decret de Nova Planta, 3, 5, 12, 179, 

183 
Decret d'execució de les sentències, 74, 

95, 168, 201, 206, 238, 239, 240, 
242, 243, 244 

DEDIEU, Jean Pierre, 331 
Defenedor del General, 190 
Degradació, 141 
DEL ROSSO, Pau 

Diputat eclesiàstic, trienni de 1650-
1654, 131, 132 

Delegats forans de la Visita, 106, 184, 
187, 188, 193, 194 

DESCATLLAR, Llorenç 
Visitador de 1608-1609, 64 

Desconfiança, 122, 152 
DESGÜELL, Pere Joan 

Abat de Sant Pere de Rodes, visitador 
de 1632-1633, 78, 79, 81 

DESPALAU, Frederic 
Cavaller, Corts Catalanes de 1599, 

13, 50 
DESPLÀ, Francesc 

Ciutadà de Barcelona, diputat reial, 
32 

Desprestigi, 158 
DESPUJOL, Francesc 

Visitador de 1641-1642, 104 
Deutors, 34, 46, 49, 74 

Deutors del General, 143, 231, 245, 
246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 
255, 257, 258, 259, 279, 280, 329 

Diputació del General, 119 
Diputació local, 173, 187 
Diputacions locals, 188, 191 
Diputat local del General, 66, 107, 108, 

110, 146, 192, 219, 220, 221, 236 
Diputats locals, 191, 192, 194 
Dissentiment, 42, 43, 45, 73, 171 
Divuitenes, 46, 47, 75, 170, 304, 324 
Dol, 271 
DOSSET, Felip 

Botiguer de Valls, 252 
Dret paccionat, 226 
Dret Públic Català, 155, 199, 208, 259, 

329 
Drets del General, 29, 33, 36, 88, 145, 

147, 166, 186, 188, 192, 253, 268 
DUBET, Anne, 265 
DURAN, Josep 

Mercader, 252 
Eixau, 254 
El Port de la Selva, 188 
ELLIOTT, John H., 3, 73, 299, 305, 312 
Elna, 188 
Empúries, 188 
Encarregat dels ploms del General, 60, 

64 
Enemic, 112, 113, 122, 179 
ERILL, Francesc de 

Ambaixador del Braç Militar, 62 
ERILL, Joan Roger de 

Corts de 1431-1434, 35 
ESCAPA, Romoaldo 

Receptor de la taula de Barcelona, 
trienni de 1683-1686, 233 

Esclaus del General, 116 
Escrivà de la Visita del Consell 

Barceloní, 15 
Escrivà major de la Diputació, 84, 227, 

237 
Escrivà major de la Visita del General, 

50, 86, 98, 135, 162, 173, 184, 185, 
201, 308 

Escrivans de manament, 128 
Esfera privada, 261 
Esfera pública, 261 
ESPINO, Antonio, 122, 154 
ESTALELLA, Antoni 
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Ajudant de l'escrivà major de la 
Visita del General de 1626-1627, 
87 

Estatus constitucional, 125, 126, 128, 
156 

EVA I DE MALLA, Jaume 
Oïdor militar, trienni de 1701-1704, 

164 
Exactor del General, 33, 60, 231, 237, 

247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 
258, 329 

Exèrcits hispànics, 103 
EXERRAT, Joan 

Assessor del General, 45 
Facció, 9, 54 
FAHENA, Joan P. 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
FALGUERA, Mateu 

Oïdor reial, trienni de 1599-1602, 
296 

FELIPÓ ORTS, Amparo, 10 
FELIPÓ, Joan 

Assessor de la Diputació local de 
Vilafranca de Conflent, trienni de 
1629-1632, 192 

FELIU DE LA PENYA, Narcís, 123 
FELIU, Salvador 

Mercader, 252 
Fermances, 254 
FERNÁNDEZ DE LA CUEVA, Francisco 

Duc d'Alburquerque, Lloctinent 
General, 68 

FERNÁNDEZ DE VELASCO I TOVAR, 
Francisco Antonio 
Duc de Velasco, Lloctinent General, 

152, 154 
FERNÁNDEZ DEL HODO, Tomás, 8 
FEROS, Antonio, 9, 267 
FERRER, Francesc 

Canonge de Lleida, oïdor eclesiàstic, 
trienni de 1656-1659, 226 

FERRER, Jacint 
Assessor de la Diputació local de 

Castelló d'Empúries, 111 
FERRER, Joan Rafel 

Ciutadà Honrat de Girona, visitador 
de 1608-1609, 64 

Sobrecollidor de Ponent, trienni de 
1611-1614, 229 

FERRER, Josep 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 56, 71 

FERRER, Lluís 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 128 
FERRER, Rafel 

Receptor de la guarda dels esclaus, 
33 

FERRIOL, Vicens 
Oïdor reial, trienni de 1650-1654, 

131, 132 
FERRO, Víctor, 3, 75 
FERRUCH, Francesc 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 58 

FERRÚS, Francesc 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 71 
Figueres, 189 
FIGUEROLA, Diego 

Doctor en drets, advocat fiscal de la 
Diputació, trienni de 1668-1671, 
141 

FITA, Pere Joan 
Escrivà major de la Visita del 

General de 1626-1627, 87 
FIVELLER, Joan 

Membre de la Comissió dels Nou, 33 
Florència, 260 
FLORENSA, Magí 

Arrendatari de la Bolla de Lleida, 
trienni de 1626-1629, 227 

FLORENSA, Núria, 102, 281 
FLORENSA, Pere Joan 

Calculador de la Visita del General 
de 1626-1627, 87 

FOIXÀ, Berenguer de 
Corts Catalanes de 1431-1434, 35 

FONT, Llorenç 
Mercader de Girona, visitador de 

1632-1633, 77, 79 
FONTANA, Josep, 262 
FONTANELLA, Joan Pere 

Doctor en drets, jurisconsult, 94, 125, 
147, 246 

FONTANELLA, Josep 
Ciutadà Honrat de Barcelona, 

Ambaixador del General a 
Münster, 116 

FONTANER, Ignasi 
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Tauler de Tarragona, trienni de 1677-
1680, 228 

FONTANET, Salvador 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 56 
FORCADA, Llorenç 

Portaler de la Visita del General de 
1626-1627, 87 

FORNAGUERA, Aleix 
Assessor de la Visita del General de 

1701-1702, 167 
FORT, Gabriel 

Tauler de l'Alforja, 229 
FORTUNY, Gabriel 

Guarda del General, col·lecta de 
Tortosa, 110 

França, 102, 103, 269 
Francofòbia, 121 
Frau al General, 15, 39, 66, 88, 177, 

186, 190, 191, 226, 228, 236, 240, 
251, 252, 265, 268, 271, 276, 280 

FUMÀS I DESPLÀ, Cristòfor 
Doctor en drets, Ciutadà Honrat de 

Barcelona, visitador de 1626-1627, 
87, 94 

Funcionalisme, 261 
FUSTER, Pere 

Sobrecollidor de Ponent, trienni de 
1623-1626, 242 

Galeres del General, 31, 36, 70, 95, 99, 
127, 273, 317 

GALLART I PASTOR, Francesc 
Doctor en drets, assessor de la 

Diputació, trienni de 1698-1701, 
166 

Doctor en drets, assessor de la 
Diputació, trienni de 1701-1704, 
167 

Doctor en drets, jurisconsult, 158 
GALLEGO, Joan 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 71 

GAMIS I FALCÓ, Francesc 
Donzell, oïdor militar, trienni de 

1656-1659, 226 
GAMIS, Josep, 92 
Gandesa, 110 
GARBA, Joan 

Portaler de la Visita del General de 
1626-1627, 87 

GARCIA I ESPUCHE, Albert, 123, 282 
GARCIA, Gaspar 

Mercader, fermança de Jaume 
Aixadas, 254 

GARRIGA, Carlos, 6, 266, 271 
GASSIÀ I GUERAU, Jeroni de 

Donzell, oïdor militar, trienni de 
1674-1677, 230 

GENARO, Marco Antonio 
Governador de Palamós, 113 

GÉNAUX, Maryvonne, 263, 265 
GENER, Pau 

Síndic de Vilafranca del Penedès, 
membre de la Junta del Redreç, 
Corts Catalanes de 1701-1702, 160 

GIL MARTÍNEZ, Francisco, 266, 271 
Girona, 189, 191, 229, 294, 295 
GISPERT, Joan 

Tauler de Girona, 223 
GOMAR, Josep 

Doctor en drets, assessor de la 
Diputació, trienni de 1668-1671, 
141 

GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés, 8, 9, 204 
GONYALONS, Bartomeu, 283 
GONZAGA, Vicente de 

Lloctinent General, 128, 308 
GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, 5 
GONZÁLEZ PEINADO, Carmen, 8 
GORDON, Scott, 330 
Gran Ducat de la Toscana, 261 
GRANADA VENEGAS, Alonso de, 9 
GRANOLLACS, Joan 

Diputat militar, trienni de 1590-1593, 
47 

Granollers, 189 
GRASES I GRALLA, Francesc 

Advocat fiscal de la Visita del 
General de 1695-1696, 149 

GRAU, Magí 
Ambaixador del Braç Militar, 62 

GRIMAU I DE VILAFRANCA, Joan de 
Noble, diputat militar, trienni de 

1656-1659, 226 
GUAL, Isidro 

Pagès, del Corró de Vall, 226 
GUALBES, Lluís de 

Ambaixador del Braç Militar, 62 
Guarda del Portal de Sant Antoni, 60 
Guardes del General, 212, 236 
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Guardes forans del General, 219, 220, 
221, 236 

GUERAU, Jeroni 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 94 
GUERAU, Josep 

Delegat forà de la Visita de la Vereda 
de Girona, anys 1629-1630, 190, 
191 

Guerra Civil Anglesa, 262 
Guerra de Successió Espanyola, 14, 17, 

122, 151, 166, 178, 286 
Guerra dels Segadors, 14, 53, 101, 114, 

119, 120, 122, 123, 124, 131, 151, 
156, 176, 185, 207, 213, 219, 286, 
304, 307, 311, 325, 327 

Guerra dels Trenta Anys, 102 
Guerra Francoespanyola, 16, 53, 291 
GUIMERÀ, Ramon de 

Membre de la sisena per la reforma 
de la Visita, 104 

GUINART, Rafel 
Cavaller, fermança de Jaume 

Aixades, 254 
GUZMÁN Y PIMENTEL, Gaspar de 

Comte-Duc d’Olivares, 9, 72 
Habilitació, 280, 296, 320 
Habilitadors, 57, 76, 246 
HABSBURG, CARLES I DE, 3, 29 
HABSBURG, CARLES II DE, 142, 145, 

151, 152, 157 
HABSBURG, CARLES III DE, 14, 19 

Arxiduc, 151, 152, 153, 169, 172, 
178, 327 

HABSBURG, FELIP II DE, 10, 47, 127, 
304, 324 

HABSBURG, FELIP III DE, 48, 69, 71, 
275, 317, 330 

HABSBURG, FELIP IV DE, 9, 18, 71, 72, 
102, 113, 114, 119, 120, 123, 125, 
130, 131, 132, 136, 137, 138, 198, 
205, 207, 286, 307, 309, 326 

HABSBURG, Ferran de 
Cardenal-Infant de la Monarquia 

Hispànica, 80 
Hacienda Pública Espanyola 

Publicació periòdica, 262 
Hamburg, 264 
HARDING, Robert, 260 
HEIDENHEIMER, Arnold J., 259 

HERZOG, Tamar, 8, 203 
HILL, Lisa, 264 
Hisenda del General, 102, 114, 118 
HISPANO, Miquel 

Ciutadà Honrat de Barcelona, 
mitjancer de Macià Sabata, 256 

Ciutadà Honrat de Barcelona, 
visitador de 1626-1627, 87, 94 

Història de les idees, 264 
Història del Dret, 3, 5, 6, 7 
Història dels conceptes, 271 
HOMS, Jaume 

Porter de la Visita de 1650-1651, 113 
HONORAT, Miquel 

Portaler de la Visita del General de 
1626-1627, 87 

Horta, 274 
HORTOLÀ, Vicens 

Ciutadà Honrat de Barcelona, 
visitador de 1626-1627, 87 

Hostalric, 113 
HOSTALRIC, Bartomeu de 

Membre de la Comissió dels Nou, 33 
HUGUET, Joan 

Escombrador de la Visita de 1626-
1627, 87 

HUGUET, Josep 
Patró, 212 

ICARD, Joan 
Abat de Santes Creus, membre de la 

Comissió dels Nou, 33, 34 
Illa, 189 
Inconstitucional, 130 
Inquisició, Tribunal de la, 13, 188, 203, 

229 
Insaculació, 77, 279, 280 
Insaculacions, 60, 125, 129, 135, 151, 

237, 268, 290, 326 
Institucions catalanes, 3, 4, 5, 20, 29, 

47, 54, 55, 102, 103, 126, 129, 131, 
154, 156, 178, 179, 330 

Institut d'Estudis Catalans, 283 
Interès privat, 260 
Interès públic, 260, 272 
Interessos personals, 263 
Intervenció, 135 
Intervencionisme, 118, 124, 150, 151, 

153, 158, 161 
Ius Commune, 199 
JÀFFER, Bernat Jeroni de 
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Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
JALPÍ I DE JULIÀ, Josep 

Prior de Meià, Advocat fiscal de la 
Diputació, sexenni de 1662-1668, 
198, 199 

JANÉ, Òscar, 102, 121 
Jesuïtes, 65, 66 
JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, 102 
JIMÉNEZ, Ismael, 203 
JONCH, Joan 

Pagès, fermança de Jaume Aixadas, 
254 

JORDÀ, Ramon 
Membre de la Comissió dels Nou, 33 

JOVER, Josep 
Donzell, visitador de 1626-1627, 87 

JUALLAR, Àngel 
Abat de Sant Martí del Canigó, 

visitador de 1608-1609, 64, 65, 
284 

Judici de Residència, 5, 6, 8, 9, 12, 203, 
323 

Judicium in curia datum, 80 
Junta de Braços, 65, 82, 178, 183 
Junta de Constitucioners, 169, 170, 172 
Junta de Cortes, 80 
Junta del Batalló, 116 
Junta del Redreç, 169, 170 
Junta General de Braços, 131, 140, 219, 

303, 305, 307, 325 
Juntes de Braços, 283, 303, 304, 305, 

324 
JUNYENT 

Sagristà, 61 
Jurament, 83 
Jurisdicció, 48, 61, 67, 80, 93, 108, 128, 

143, 158, 163, 198 
Jurisdicció de la Visita, 177, 225, 238 
Jurisdicció del General, 56, 65, 70, 91, 

125, 133, 134, 147, 245, 297, 324 
Jurisdicció reial, 7, 13, 66, 133, 162, 

179, 188, 229 
Jurisdicció senyorial, 7 
Jutge de residència, 203 
KNIGHTS, Mark, 271 
La Fatarella, 110 
La Jonquera, 189 
La Pobla de Caseres, 110 
LANA, Jeroni de 

Racional del General, 247 

Legislació paccionada, 232 
Legislació pactada, 168 
LINDEMANN, Mary, 264 
Llançà, 188 
Lleida, 72, 294 
LLEÓ, Lluc 

Tauler de Tarragona, 256 
LLEOPART, Joan 

Tauler de Martorell, trienni de 1689-
1692, 227 

Llibertats col·lectives, 152 
Llibre de Vàlues, 247, 251, 255, 257, 

258, 329 
Llibres de l'Ànima del General, 24, 62, 

279, 280, 283, 284, 285, 290, 297, 
330 

Llibres de Vàlues, 21 
LLINÁS ALMADANA, Pedro, 4, 29 
LLOBERIA, Sebastià 

Síndic de Tortosa, membre de la 
Junta del Redreç, Corts Catalanes 
de 1701-1702, 160 

Lloctinència General de Catalunya, 194 
Lloctinent General, 67, 139, 160 
LLOP, Joan 

Notari de la Pobla de Caseres, 110 
LLOPIS, Josep 

Doctor en drets, diputat reial, trienni 
de 1698-1701, 166 

LLORENS, Miquel Àngel 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 94 
Lloret de Mar, 188 
Llotja de Barcelona, 254 
LLUPIÀ, Gabriel de 

Noble català, Portantveus del General 
Governador, 136 

LORDAT, Pedro de, 246 
LOS VÉLEZ, Marquès de, 103 
LOSELLES, Pau 

Síndic de la Diputació, trienni de 
1656-1659, 226 

LUCIÀ, Jeroni 
Calculador de la Visita del General 

de 1626-1627, 87 
MACRI, Geltrude, 9 
Madrid, 10, 54, 120, 121, 122, 145, 

156, 326 
MAGAROLA, Dionís 
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Doctor en drets, procurador fiscal de 
la Diputació, trienni de 1668-1671, 
141 

MAGAROLA, Francesc Joan 
Conseller en Cap, any 1635, 197 

MAGAROLA, Jaume 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 58 
MAGAROLA, Jeroni 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 158 

MAGAROLA, Joan 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 56, 71, 94, 246 
MAGAROLA, Pere de 

Diputat militar, trienni de 1701-1704, 
164 

MAGRINYÀ, Jaume 
Calculador de la Visita del General 

de 1626-1627, 87 
MAINER, Josep 

Canonge de Tarragona, oïdor 
eclesiàstic, trienni de 1674-1677, 
230 

MAJOR I SALA, Jeroni 
Sobrecollidor de Ponent, trienni de 

1654-1656, 111 
Mal contagiós, 113 
Mala administració, 271 
MALAPRADE, Sébastien, 9, 266 
MALET, P. 

Oïdor de comptes del General, 34 
Malgrat de Mar, 188 
Manresa, 103, 110 
MANRIQUES, Mateu 

Substitut del notari de la Cort de la 
Comanda d'Horta, 110 

Marc constitucional. Vegi's Estatus 
constitucional 

MARCH, Joan 
Tauler de Manresa, trienni de 1683-

1686, 215 
MARCH, Pere Ausiàs 

Donzell de Cervera, oïdor militar, 47 
MARGARIT, Joan de 

Bisbe de Girona, Corts Catalanes de 
1547, 43 

Marginalització, 118 
MARILUZ URQUIJO, José María, 5 
MARIMON, Francesc de 

Visitador de 1605-1606, 63 
MARTÍ FRAGA, Eduard, 122, 154, 282, 

283, 298, 299, 300, 301, 320, 330 
MARTÍ, Jaume 

Portaler de la Visita del General de 
1626-1627, 87 

MARTÍ, Josep 
Tauler de Calaf, trienni de 1683-

1686, 215 
MARTÍN, Joan 

Creditor del General, 116 
MARTÍNEZ, Diego 

Escrivà major de la Diputació, trienni 
de 1654-1656, 118 

MAS, Pere 
Procurador fiscal de la Diputació, 

trienni de 1605-1608, 61 
MASDEMONT, Rafel 

Burgès de Perpinyà, visitador de 
1617-1618, 66 

Mataró, 188 
MATEU, Bernat 

Procurador fiscal de la Diputació 
local de Tarragona, trienni de 
1677-1680, 228 

MAY, Climent 
Abat de Ripoll, Corts Catalanes de 

1542, 42 
MECA, Jaume 

Abat de Sant Salvador de Breda, 
membre de la sisena per la reforma 
de la Visita, 104 

MELGAR, Joan de 
Donzell, visitador de 1635-1636, 86 

MERCADAL I DOU, Esteve 
Canonge de Vic, diputat eclesiàstic, 

trienni de 1674-1677, 230 
MILÀ, Macià 

Porter reial de la Visita del General 
de 1626-1627, 87 

Millars, 189 
MIQUEL, Joan 

Canonge d'Elna, visitador de 1641-
1642, 104 

Miquelets, 113, 114 
MIR, Jaume 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 94 

MIR, Joan 
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Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 246 

MIRALLES, Francesc 
Assessor de la Diputació local de 

Tremp i Pallars, trienni de 1683-
1686, 146 

MIRAVALL I DE XIVELLI, Aleix de 
Diputat militar, trienni de 1698-1701, 

166 
MITJAVILA I FRANQUESA, Francesc 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 58, 71 

MOHET, Pau 
Doctor en drets, jurisconsult, 62 

Monarca catòlic, 137 
Monarquia Francesa, 103, 110, 121, 

152, 240, 295, 326 
Monarquia Hispànica, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 

18, 19, 31, 48, 53, 54, 72, 103, 110, 
119, 120, 121, 122, 135, 152, 155, 
159, 163, 168, 178, 197, 202, 203, 
213, 284, 307, 323, 324, 326, 327, 
331 

MONELL I DE SOLANELL, Pere 
Donzell, visitador de 1635-1636, 86 

MONER, Rafel 
Abat de Ripoll, membre de la Junta 

del Redreç, Corts Catalanes de 
1701-1702, 160 

Monestir de Sant Francesc 
Vilafranca de Conflent, 192 

Monestir de Sant Martí del Canigó, 65, 
66 

Monestir de Sant Salvador de Breda, 65 
MONSALVO, Onofre 

Doctor en medicina, 251 
MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de, 29 
MONTAGUT, Bartomeu de 

Abat de Banyoles, 65 
MONTANER, Felip Dimas 

Jurisconsult, 244 
MONTANER, Joan Pau 

Calculador de la Visita del General 
de 1626-1627, 87 

MONTANER, Josep 
Assessor de la Visita del General de 

1665-1666, 200 
MONTANER, Miquel Josep 

Assessor de la Visita del General de 
1626-1627, 87 

MONTANER, Rafel 
Burgès de Cervera, visitador de 1632-

1633, 77 
Montblanc, 113 
MONTCADA, Guillem Ramon de 

Membre de la Comissió dels Nou, 33 
MONTOLIU, Gabriel de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
MONTSERRAT I RUFET, Pere 

Delegat forà de la Visita de la Vereda 
de Girona, anys 1629-1630, 191 

Doctor en drets, 87, 201 
MONTSÓ, Jeroni 

Ciutadà Honrat de Lleida, visitador 
de 1608-1609, 64 

MORA, Joaquim 
Doctor en medicina, visitador de 

1617-1618, 66 
MORACUCH, Gispert 

Porter reial de la Visita del General 
de 1626-1627, 87 

MORALES ROCA, Francisco José, 283 
MORELL, Baltasar 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 71 

MORER, Baptista 
Tauler de Vilafranca de Conflent, 

trienni de 1635-1638, 239, 240 
MORERA, Joan 

Sombrerer, Arrendatari dels drets del 
General, 177 

MOUSNIER, Roland, 262 
MUXIGA I GINEBREDA, Anton de, 232 
MUXIGA, Josep 

Donzell, 195 
NADAL I DOMÈNEC, Rafel 

Dispensari del Convent de Ripoll, 
oïdor eclesiàstic, trienni de 1698-
1701, 166 

NADAL, Jaume 
Diputat local de Tremp i Pallars, 

trienni de 1683-1686, 146 
NAVEL, Bartomeu 

Regent els comptes de la Diputació, 
33, 34 

NAVEL, Jeroni de 
Ciutadà Honrat de Barcelona, 

visitador de 1623-1624, 87, 201, 
305, 330 

NAVEL, Julià de, 61 
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NEBOT, Galceran 
Membre de la sisena per la reforma 

de la Visita, 104 
Negligència, 284 
Neoforalisme, 119 
NOGUÉS 

Jurisconsult, 244 
Notari de la Visita Forana, 187 
Nova Ampra, Dret de la, 124 
Observança, 39, 44, 72, 90, 91, 106, 

146, 154, 155, 163, 168, 232, 276, 
331 

OLIVA, Jaume 
Doctor en drets, diputat reial, trienni 

de 1701-1704, 164, 232 
OLIVER, Francesc 

Síndic de la Catedral de Tortosa, 
Corts Catalanes de 1542, 42 

OLIVERES, Tomàs Antic 
Canonge de Vic, visitador de 1632-

1633, 77 
OLMERA I VIANYA, Joan 

Oïdor eclesiàstic, trienni de 1698-
1701, 166 

OLUJA, Francesc 
Comanador de l'Ordre de Sant Joan 

de Jerusalem, visitador de 1617-
1618, 66 

OÑATE, Comte de, 73 
ORPÍ, Melcior 

Credencer dels salaris de la Reial 
Audiència, 55, 57, 225 

Pacte, 129, 150, 157 
Pactisme, 12, 330 
PADELLÀS I CASAMITJANA, Rafel de 

Paborde de Palau, oïdor eclesiàstic, 
trienni de 1701-1704, 164, 232 

PAGÈS I VALLGORNERA, Josep 
Donzell, visitador de 1647-1648, 112 

Palafrugell, 188 
Palamós, 113, 188 
PALLARÈS, Miquel de 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 128 

PALLARÈS, Romeu 
Ajudant dels oïdors de comptes, 33 

PALLEJÀ I RIERA, Honorat 
Doctor en drets, procurador fiscal del 

General, 222 
PALMEROLA, Miquel 

Assessor de la Diputació, trienni de 
1605-1608, 61 

PALOS, Joan Lluís, 281, 288, 290, 291, 
300, 301, 304, 330 

PALOU, Bartomeu de 
Corts Catalanes de 1431-1434, 35 

PALOU, P. de 
Membre de la Comissió dels Nou, 33 

Pals, 188 
PAREJÀ, Jacint 

Ajudant de l'escrivà major de la 
Visita del General de 1626-1627, 
87 

París, 102 
Parlament de 1653, 303 
PASTOR I MÓRA, Josep 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 158 

PASTOR, Baptista Ramon 
Escrivent del regent els comptes de la 

Diputació, trienni de 1654-1656, 
118 

PASTOR, Francesc 
Escrivà major de la Visita del 

General de 1635-1636, 86 
Patronatge, 260 
Pau de Munster, 102 
Pau dels Pirineus, 294 
PECK, Linda Levy, 261, 262, 264 
PEGUERA, Andreu de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
PEGUERA, Galceran de 

Diputat militar, trienni de 1605-1608, 
59, 60, 61, 62, 63, 325 

PEGUERA, Joan de 
Noble, visitador de 1626-1627, 87 

PEGUERA, Lluís de 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 56, 185 
PEGUERA, R. de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
PEJAULT, Joan 

Enemic capital de Baptista Morer, 
240 

Peralada, 189 
PERALTA, Narcís 

Advocat fiscal de la Visita del 
General de 1635-1636, 86 

PERELLÓS, Ramon de 
Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
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PÉREZ LATRE, Miquel, 3, 47, 220, 236, 
281, 288, 304, 312 

Perifèria, 203 
Perpinyà, 65, 66, 188, 189, 295 
Pesquisas, 9, 203, 323 
Pesta, 103, 113 
PEYTAVIN, Mireille, 10 
PHILP, Mark, 272 
Pineda de Mar, 188 
PINEDA, Jaume 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 56, 58 

PINÓS, Bernat de, 61 
PINÓS, Galceran de 

Vescomte de Canet i Illa, diputat 
militar, 32 

PINYANA, Agustí 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 128 
PIQUER, Bartomeu 

Mercader de Perpinyà, oïdor reial, 47 
PLA, Paulo 

Canonge de Barcelona, oïdor 
eclesiàstic, trienni de 1602-1605, 
225 

PLA, Pere Joan 
Portaler de la Visita del General de 

1626-1627, 87 
PLANELLES I CRUÏLLES, Anton de 

Diputat eclesiàstic, trienni de 1701-
1704, 164 

PLANES,  Francesc 
Diputat local de Perpinyà, trienni de 

1614-1617, 66 
PLANES, Francesc 

Tauler de Sant Feliu Sasserra, trienni 
de 1683-1686, 215 

PONCE LEIVA, Pilar, 9, 265, 267 
PONS, Francesc de 

Abat de Ripoll, 65 
PONS, Onofre de 

Donzell de Balaguer, visitador de 
1632-1633, 77 

PONSICH, Joan 
Procurador fiscal de la Visita del 

General de 1692-1693, 148 
Porter de la Visita Forana, 187 
POTAU, Francesc 

Mercader, fermança de Jaume 
Aixadas, 254 

Potències atlàntiques, 151 
Pràctiques corruptes, 261, 268, 271 
Prada de Conflent, 189 
Prats de Lluçanès, 110 
PRATS, Martí 

Notari de la Diputació local de 
Vilafranca de Conflent, trienni de 
1635-1638, 229 

Principat de Catalunya, 11, 12, 13, 14, 
18, 20, 29, 54, 55, 65, 66, 72, 81, 87, 
97, 101, 102, 103, 106, 108, 111, 
112, 113, 119, 122, 126, 131, 133, 
145, 151, 152, 153, 154, 157, 166, 
168, 171, 173, 178, 179, 185, 186, 
193, 194, 197, 204, 207, 225, 226, 
229, 230, 259, 266, 270,274, 282, 
284, 286, 288, 300, 308, 319, 320, 
323, 325, 326, 328, 331 

Privilegis, 284 
Procurador fiscal de la Diputació, 146, 

159, 237 
Procurador fiscal de la Visita del 

Consell Barceloní, 15 
Procurador fiscal de la Visita del 

General, 50, 68, 86, 98, 105, 135, 
137, 142, 159, 161, 165, 173, 176, 
177, 184, 185, 186, 199, 200, 201, 
206, 233, 238, 240, 269, 308 

Procurador fiscal de la Visita Forana, 
187 

Procurador fiscal del General, 222, 223 
Profrancès, 121 
PROUS, Baltasar 

Assessor subrogat de la Diputació, 
trienni de 1701-1704, 167 

Província, 104, 129, 168 
PUIG BORDERA, Eduard, 120 
PUIG, Gregori 

Tauler de Vilafranca de Conflent, 
trienni de 1629-1632, 192 

PUIG, Jaume 
Tauler de Terrassa, trienni de 1599-

1602, 206 
PUIG, Miquel 

Síndic de la Catedral de Barcelona, 
Corts Catalanes de 1542, 42 

PUIG, Rafel 
Doctor en drets, 94 

PUJADES, Jeroni 
Jurista, cronista, 65 
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PUJOL, Francesc 
Síndic de Figueres, 74 

PUJOL, Joan Francesc 
Agent del General a la cort de 

Madrid, 135, 307 
Purga de Taula, 12, 323 
QUADRAS, Joan 

Procurador fiscal del General, anys 
1675-1690, 222, 223 

QUERALT, Joan de 
Diputat militar, 45, 47 

Querella «dels panyos», 166, 168, 327 
Querella dels plusos, 93 
QUINTANA ORIVE, Elena, 7 
QUINTANA, Josep 

Advocat fiscal de la Diputació, 
trienni de 1605-1608, 61 

Ciutadà Honrat de Barcelona, exactor 
del General, fill de Josep Miquel 
Quintana, 250, 251, 253, 254 

QUINTANA, Josep Miquel 
Ciutadà Honrat de Barcelona, exactor 

del General, trienni de 1635-1638, 
231, 250 

RABASSA, Pere Pau 
Canonge de Tarragona, visitador de 

1635-1636, 86 
Racional del General, 21, 221, 231, 237, 

243, 246, 247, 248, 255, 258, 329 
RAGUER, Pedro de, 87, 201 
RAMÍREZ DE SAAVEDRA I AGRAMONT, 

Francisco 
Marquès de Rivas, membre del 

Consell d'Estat, 154 
RAMIS, Pere 

Escrivà major de la Diputació, 33 
RAMON, Josep 

Advocat fiscal de la Visita de 1620-
1621, 70 

RAMON, Montserrat 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 71 
RAMONEDA, Francesc 

Tauler de Terrassa, trienni de 1599-
1602, 206 

RASET, Bernat de 
Corts Catalanes de 1431-1434, 35 

RASSET, Dalmau de 
Membre de la Comissió dels Nou, 33 

Receptor de la Bolla de Barcelona, 191 

RECS I GALLART, Maurici 
Assessor de la Diputació, trienni de 

1698-1701, 166 
Redreç del General, 36, 39, 45, 160, 164 
Redreç del General de 1533, 41 
Reformisme borbònic, 119, 122 
Regent els comptes del General, 60, 

194, 306, 317 
REGLÀ, Joan, 119 
Regne de Nàpols, 10 
Regne de València, 10, 323 
Reial Audiència de Catalunya, 15, 16, 

56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 70, 94, 
126, 128, 132, 133, 136, 138, 141, 
142, 144, 147, 155, 158, 159, 161, 
163, 194, 207, 226, 241, 246, 310, 
313, 320, 326 

Reial Consell Criminal. Vegi's Reial 
Audiència de Catalunya 

Reial Decret de 14 de juliol de 1668, 
142 

Reial Decret de 21 de març de 1687, 
158 

Reial Decret de 23 d'agost de 1684, 157 
Reial Decret de 6 de Febrer de 1593 

de suspensió dels Capítols del 
Redreç, 47 

Reial Decret de 6 de febrer de 1693, 
325 

Reial Ordre de 10 d'abril de 1660, 162 
Reial Ordre de 14 de juliol de 1668, 

139, 140, 141, 143, 144, 159, 160, 
308, 309, 311, 320 

Reina Governadora. Vegi's Marianna 
d'Àustria 

Reis Catòlics, 6 
Renaixement, 260 
República, 264 
Revolta Catalana de 1640, 101 
Riba-roja d'Ebre, 110 
RIBERA, Francesc de 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 128 

RIBES, Joan 
Regent els comptes del General, 

trienni de 1695-1698, 149 
RIBES, Miquel de 

Doctor en drets, jurisconsult, 62 
RIBES, Pere Pau de 

Donzell, visitador de 1617-1618, 66 
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RICH, Martí 
Diputat local de Girona, trienni de 

1654-1656, 113 
RIQUER, Felip de 

Cavaller, menor de dies, 230 
RIUS, Honorat 

Ajudant de l'assessor de la Visita del 
General de 1701-1702, 167 

RIUSECH, Jaume 
Escrivent ordinari del regent els 

comptes, trienni de 1677-1680, 234 
RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel, 7 
ROCA, Antoni 

Tauler de Calella, 256 
ROCA, Joan 

Diputat local de Vilafranca de 
Conflent, trienni de 1629-1632, 
192 

ROCA, Joan Baptista 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 128 
ROCA, Josep 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 71 

ROIG, Francesc 
Tauler de Palamós, 190 

ROIG, Jeroni 
Canonge de Barcelona, membre de la 

sisena per la reforma de la Visita, 
104 

Doctor en medicina, visitador de 
1635-1636, 86 

ROIG, Ramon 
Doctor en medicina, procurador fiscal 

de la Visita del General de 1635-
1636, 86 

ROLLAN, Miquel 
Doctor en drets, jurisconsult, 62 

ROMANYÀ, Josep 
Botiguer de teles, fermança de Jaume 

Aixadas, 254 
ROMEIRO, Adriana, 264 
ROSENMÜLLER, Christoph, 265 
Roses, 188 
ROSSELL I DE GASSOL, Galceran de 

Canonge de Tarragona, visitador de 
1635-1636, 86 

ROSSELL, Jaume 
Donzell, visitador de 1617-1618, 66 

ROSSELL, Joan Francesc 

Doctor en medicina, visitador de 
1608-1609, 64 

ROSSELL, Pau 
Mercader, fermança de Jaume 

Aixades, 254 
ROSSINYOL, Oleguer 

Comerciant de llana, 176 
ROVIRA I BOLDÓ, Joan Baptista 

Visitador de 1641-1642, 104 
ROVIRA I BOLDÓ, Josep 

Canonge de Barcelona, 87, 201 
ROVIRA I VIRGILI, Antoni, 281 
ROVIRA, Josep Tomàs 

Assessor de la Diputació, trienni de 
1701-1704, 164 

Assessor subrogat de la Diputació, 
trienni de 1701-1704, 167 

ROVIROLA 
Canceller de la Reial Audiència, 56 

ROVITO, Pier Luigi, 7, 203 
RUBÍ DE MARIMON, Ramon 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 94 

RUBÍ I COLL, Rafel 
Doctor en drets, oïdor militar, trienni 

de 1602-1605, 225 
RUBIO PÉREZ, Laureano, 7 
Rúbriques de Bruniquer, 283 
RULL, Joan Martí 

Ciutadà Honrat de Barcelona, 
visitador de 1635-1636, 86 

Doctor en drets, 94 
RULL, Josep 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 128 

Sabadell, 189 
SABADÓ, Jaume 

Doctor en medicina, creditor del 
General, 269, 270 

SABADÓ, Miquel 
Candeler de cera, pare de Jaume 

Sabadó, 269, 270 
SABATA, Macià 

Diputat local de Lleida, trienni de 
1599-1602, 256 

SABATER, Joan 
Ajudant de l'assessor de la Visita del 

General de 1665-1666, 200 
SACARÉS, Joan Benet 

Notari reial, 67 
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SACONOMINA, Jaume 
Canonge de Girona, visitador de 

1608-1609, 64 
Canonge de Girona, visitador de 

1617-1618, 66 
SAIOL, Daniel 

Assessor de la Diputació, trienni de 
1686-1689, 145, 147 

Sala dels Reis, 84, 86, 196, 201 
Palau de la Generalitat, 86, 105 

SALA I CARAMANY, Esteve 
Membre de la Junta del Redreç, Corts 

Catalanes de 1701-1702, 160 
SALA, Antic 

Síndic de Manresa, Corts Catalanes 
de 1585, 45 

SALA, Bernat 
Doctor en drets, jurisconsult, 94, 246 

SALA, Francesc 
Visitador de 1641-1642, 104 

SALA, Miquel 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 71, 94, 246 
SALBÀ I VALLSECA, Miquel de 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 56 

SAMPSÓ, Ramon 
Oïdor de comptes del General, 34 

SANABRE, José, 102 
SÁNCHEZ BELLA, Ismael, 5, 203 
SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, 

Isabel, 3, 29, 36, 247 
SÁNCHEZ MARCOS, Fernando, 119 
SANGENÍS, Francesc 

Visitador de 1641-1642, 104 
SANGENÍS, Josep 

Diputat local de Tarragona, trienni de 
1641-1644, 108 

Sans, Francesc 
Assessor de la Diputació, trienni de 

1701-1704, 164 
Doctor en drets, jurisconsult, 158 

Sant Celoni, 189 
Sant Cugat del Vallès, 189 
SANT DIONÍS, Narcís de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
Sant Feliu de Guíxols, 188 
Sant Feliu Sasserra, 145 
SANT JUST, Dalmau de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 

Sant Pol de Mar, 188 
SAPORTELLA, Bernat 

Donzell de la Vegueria de Cervera, 
Corts Catalanes de 1547, 43 

SASTRE, Jaume 
Tauler de Sant Llorenç de Morunys, 

trienni de 1683-1686, 215 
SAURA, Josep 

Enemic capital de Baptista Morer, 
240 

SAYÓS, Jaume 
Notari de Barcelona, 269, 270 

SCHOMBERG, Frederic de 
Lloctinent General, 16 

SEGARRA, Gaspar Bernat de, 230 
SEGURIOLES, Joan de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
SENJUST, Francesc 

Abat d'Arles, visitador de 1617-1618, 
65, 66 

SENJUST, Jeroni 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 56, 58 
Sentència d'Excomunió, 49, 183 
SENTMENAT, Galceran de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
SERRA I PUIG, Eva, 4, 120, 121, 152, 

154, 155, 187, 259, 279, 280, 283, 
306, 320, 331 

SERRA, Enric 
Corts Catalanes de 1585, 45 

SERRA, Francesc 
Assessor del General, 45 

SERRA, Joan 
Mercader, exactor del General, 

trienni de 1596-1599, 249, 250 
SERRALTA, Josep 

Canonge de Vic, visitador de 1626-
1627, 87 

SETANTÍ, Joaquim 
Ciutadà Honrat de Barcelona, diputat 

reial, trienni de 1602-1605, 225 
Setge de Barcelona de 1704, 154 
SIMON I TARRÉS, Antoni, 54, 102, 120, 

121, 122, 153, 157, 282 
SIMON, Joan 

Notari de la guarda dels esclaus del 
General, 34 

Síndic del General, 175 
SIRVENT, Domingo 
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Portaler de la Visita del General de 
1626-1627, 87 

Sisena de les despeses de la Visita, 104 
Sobirania, 169, 308 
Sobrecollidor de Llevant, 221 
Sobrecollidor de Ponent, 221 
Sobrecollidors del General, 88, 221, 253 
SOBREQUÉS, Diego 

Tauler de Torà, trienni de 1683-1686, 
215 

SOLANELL I DE FOIX, Climent de 
Paborde d'Àger, diputat eclesiàstic, 

trienni de 1698-1701, 166 
SOLDEVILA, Ferran, 121 
SOLÉ I SABATÉ, Josep Maria, 283 
SOLER, Francesc 

Donzell, visitador de 1626-1627, 87 
Síndic de la Catedral de Lleida, Corts 

Catalanes de 1542, 42 
SOLER, Jaume 

Porter de la Visita de 1650-1651, 113 
SOLER, Joan 

Donzell, visitador de 1635-1636, 86 
SOLER, Pedro 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 71 

SOLER, Pere Joan 
Procurador fiscal de la Visita del 

General de 1692-1693, 148 
Solsona, 110 
SOLSONA, Francesc 

Procurador del bisbe de Barcelona, 
Corts Catalanes de 1542, 42 

Síndic de la Catedral de Barcelona, 
Corts Catalanes de 1547, 43 

SORELL, Francesc 
Receptor de la bolla de Barcelona, 

trienni de 1608-1611, 256 
SORRIBES I DESCOLL, Felip 

Donzell, diputat militar, trienni de 
1617-1620, 305 

STONE, Lawrence, 281 
Suborn, 36, 169, 253, 254 
Subrogació, 36 
SUDRA, Anton 

Comerciant francès, 240 
SUNYER, P. 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
SURRIBAS, Francesc 

Donzell, visitador de 1647-1648, 112 

Taba, 254 
TAGAMANENT, Jaume de 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
TAMARIT, Francesc de 

Pare d'Hug de Tamarit, 74 
TAMARIT, Hug de 

Donzell, diputat militar, trienni de 
1602-1605, 74, 225 

TARRAGÓ, Francesc 
Racional del General, 247 

TARRAGÓ, Joan 
Donzell de Barcelona, visitador de 

1632-1633, 77, 79 
Taula de Canvi de Barcelona, 256 
Taulers del General, 31, 123, 165, 207, 

209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
227, 235, 253, 273, 276 

TEIXIDOR, Miquel 
Diputat reial, trienni de 1656-1659, 

269, 270 
Terrassa, 189 
TERRÉ I DE MARQUET, Josep 

Membre del braç militar, Corts de 
1705-1706, 170 

TERRÉ I GRANOLLACS, Josep 
Membre del braç militar, Corts de 

1705-1706, 171, 172 
THIÓ, Antoni 

Escrivà major de la Diputació, trienni 
de 1623-1626, 239 

TOLÓ, Guillem 
Mercader francès, 66 

Torà, 110 
TORALLA, Alemany 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
Torb al General, procés de, 65, 66 
Torb al General, Procés de, 67, 130 
TORMO, Joan de 

Bisbe de Vic, Corts Catalanes de 
1547, 43 

Tornejos del Born, 197 
TORNER, Jaume 

Síndic de Mataró, membre de la Junta 
del Redreç, Corts Catalanes de 
1701-1702, 160 

TORNER, Jeroni 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 56, 58 
TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, 119, 121, 

152 
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TORRES, Xavier, 102 
Torroella de Montgrí, 188 
Tortosa, 112, 294, 295 
Tossa de Mar, 188 
Tractat dels Pirineus, 125 
Transparency International, 272 
TRASTÀMARA, FERRAN II DE, 6, 281 
TRASTÀMARA, ISABEL I DE, 6 
Trentenari, 15 
Tribunal de Contrafaccions, 12, 155, 

156, 169, 170, 172, 259, 327, 331 
TRISTANY, Aleix 

Doctor en drets, advocat fiscal de la 
Diputació, trienni de 1656-1659, 
226 

Doctor en drets, advocat fiscal del 
General, trienni de 1656-1659, 132 

Doctor en drets, assessor de la Visita 
del General de 1635-1636, 86 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 128 

TRISTANY, Francesc 
Doctor en drets, jurisconsult, 62 

TROBAT, Ramon 
Intendent del Rosselló, 121 

TUDÓ, Jacint, 223 
Botiguer de draps, fermança de 

Jaume Aixadas, 254 
Tuir, 189 
UBAC, Francesc 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 45 

UBILLA, Antonio de 
Secretari de Felip V, 166 

Unión de Armas, 72 
València, 10 
VALENCIÀ, Anton de 

Membre del braç militar, Corts de 
1705-1706, 172 

VALENCIÀ, Lluís de 
Doctor en drets, jurisconsult, 143, 

144, 145, 204 
VALLE DE LA CERDA, Pedro, 9 
VALLESPÍ, Joan 

Notari del Pinell, 110 
VALLOSERA, Josep 

Tauler de Castellterçol, trienni de 
1683-1686, 215 

VALLS JUNYENT, Francesc, 122 
VAN KLAVEREN, Jacob, 262 

Vegueria de Balaguer, 292 
Vegueria de Barcelona, 289, 292, 293 
Vegueria de Cervera, 292, 293 
Vegueria de Girona, 292, 293 
Vegueria de Lleida, 292 
Vegueria de Manresa, 293 
Vegueria de Tarragona, 293 
Vegueria de Tàrrega, 293 
Vegueria de Tortosa, 292 
Vegueria de Vic, 292, 293 
Vegueria de Vilafranca del Penedès, 

292 
VENTOSA, P. 

Ajudant de l'escrivà major de la 
Diputació, 34 

VERDAGUER, P. 
Encarregat d'exigir els deutes del 

General, 33 
Vereda de Barcelona, 174 
Vereda de Girona, 113, 174, 188 
Vereda de Lleida, 174 
Vereda de Tarragona, 113, 174 
VERNET, Domingo 

Tauler de Vinçà, trienni de 1602-
1605, 256 

VERTAMON, Francesc de 
Membre del braç militar, Corts de 

1705-1706, 170 
Vicari General, 84, 183 
VICENS, Jaume, 121 
VICENT, Jaume 

Corts Catalanes de 1431-1434, 35 
Vicerrègia, 151, 153, 163 
VIDAL I ROS, Francesc 

Doctor en drets, Ciutadà Honrat de 
Barcelona, visitador de 1647-1648, 
112 

VIDAL, Pere 
Tauler de Xerta, 256 

VIDAL, Pere Pau 
Escrivà major de la Diputació, trienni 

de 1605-1608, 61 
Vilafranca de Conflent, 189, 191, 192 
VILAFRANCA, Galderic 

Procurador fiscal de la Diputació 
local de Vilafranca de Conflent, 
trienni de 1629-1632, 192 

VILAMALA, Bernat de 
Cambrer de la Portella, visitador de 

1647-1648, 112 
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VILANA PERLAS, Magí 
Agent de la Visita del General a la 

cort de Madrid, 194 
VILAPLANA, Josep de 

Ciutadà honrat de Lleida, visitador de 
1632-1633, 77 

VILAR, Pierre, 121 
VILASECA, Pere Joan de 

Donzell de Guissona, visitador de 
1632-1633, 77 

VILASSECA, Jaume 
Tauler de Sallent, trienni de 1683-

1686, 215 
VILLANUEVA, Jesús, 54, 125 
VILLANUEVA, Juan Lorenzo 

Secretari de Felip IV, 80 
VILLARROCHA, Marquès de 

Capità General de Panamà, 267 
Vinçà, 189 
VINYES, Felip 

Doctor en drets, de la Reial 
Audiència, 76, 125 

VINYOLA, Antoni 
Doctor en drets, de la Reial 

Audiència, 246 
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ANNEX 1. LEGISLACIÓ 
 

1.1 Capítol 15 del Redreç de 1542 
 

«Inquisitió que han de fer los Deputats contra sos predecessors y altres officials del 

General. Cap. 15. 

 

Perquè los capítols y altres ordinacions de la Cort deuen ésser observats, axí per 

deputats com per altres qualsevol officials, e als no observant aquells dega ésser donada 

punitió sufficient. Perçò sia statuït y ordenat que los deputats qui vuy són, hagen e sien 

tenguts per son offici inquirir contra los deputats de quatre triennis prop passats, 

compresos los deputats immediatament predecessors llurs y altres officials de la casa de 

la Deputació, si han servat tot lo que per actes y capítols de Cort eren tenguts y obligats 

fer. Y en tot lo que trobaran haver contrafet a dits capítols, actes y ordinations de la Cort, 

sien tenguts los dits Deputats qui vuy són, per son offici, fer-los pagar les penes en les 

quals hauran encorregut, juxta forma dels dits capítols, actes y ordinations de la Cort. E 

la mateixa inquisitió y executió hagen a fer los deputats qui per avant seran, contra llurs 

predecessors immediats y altres officials de la dita casa de la Deputació. E per observança 

del present capítol, los deputats qui vuy són, aprés de la conclusió de la presnt Cort, e los 

qui per avant seran, en lo introhit de llur offic, ne hagen oyr sentèntia de excomunicació. 

No entenent emperò per lo present capítol diminuir ne derogar a la jurisdictió dels 

deputats en qualsevol altres officials del dit General. Plau a sa Magestat Iuribus fisci Regii 

semper salvis.» 

 

Capítols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y Comtats de 

Rosselló y Cerdanya, fets en Corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any 

MDLXIIII inclusive, y dels drets que per pràctica y altrament se paguen, Casa Mathevat, 

Barcelona, 1670, ff. 124v-125r. 
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1.2 Capítol 13 del Redreç de 1585 
 

«Visita dels diputats, oydors, assessors y altres officials dels General. Cap. XIII 

 

E per donar forma a que la Visita dels diputats, oydors y a sos officials (Reals) del 

General sien visitats com convé, de consentiment de la present Cort: que lo dia primer 

jurídich aprés del jurament dels nou diputats hajen de dejuntar les persones dels tres 

estaments que·s trobaran en la ciutat de Barcelona ab pública crida y allí congregats hajen 

fer nominatió de devuyt persones, sis de cada estament. Y elegides dites devuyt persones, 

posades en redolí, y per los diputats sien tretes tres persones, una de cada estament, al 

càrrech dels quals vingue y tinguen a fer lo procés de la Visita, y dos nous assessors y un 

notari per aquell y aquells elegidors instruesquen y decidesquen los processos, lo hu dels 

quals assessors haje de servir per advocat fiscal, y hajen de fer sentèntia condempnatòria 

e absolutòria. Entès emperò y declarat que lo present capítol no comprenga la Visita 

corrent. Les quals tres persones dins espay de sis mesos hajen de fer los dits processos de 

la Visita, tant contra los diputats y oydors, quant contra tots los officials del General, així 

dels de Barcelona com contra los qui seran fora de Barcelona. Y dins tres mesos aprés 

hajen de declarar y sententiar en tots los dits processos les devuyt persones per scrutini, 

juntament ab lo assessor per dit effecte assumit, lo qual assessor feta relatió dels 

processos, no tinga vot decisiu sinó consultiu. Y finida dita Visita, sien donades per 

estrenes, çò és, a quiscuna de les persones que faran lo procés sinquanta lliures; y al 

assessor y notari cent ducats a cada hu; y a las restants quinze persones de les devuyt sien 

donats per guants cent reals, çò és, deu lliures. Plau a sa Magestat.» 

 

Capítols sobre lo redrés del General de Cathalunya y casa de la Diputació, fets en les 

Corts celebrades en Montçó per la S. C. R. Magestat del Rey don Philip nostre senyor, 

Any MDLXXXV, Barcelona, 1671, ff. 14v-15r. 
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1.3 Capítol 1 del Redreç de 1599 
 

«Visita del General. Cap. I. 

 

Per reprimir los excessos y desordes fins assí per los deputats y oydors de comptes, 

assessors y advocat fiscal y altres oficials del General fets, y per donar bona forma a que 

sien visitats, com és rahó y convé. Determina la present Cort que lo primer dia iuridich, 

aprés del iurament dels nou[s] deputats, cada trienni se hajen de convocar les persones 

dels tres estaments que les hores se trobaran presents en la ciutat de Barcelona ab veu de 

pública crida, en la Casa de la Deputació. Y en presència de ellas se fassa extracció de 

nou persones, tres de cada estament, de la manera y forma que·s sol fer la extracció de 

deputats y oydors, juntant los rodolins dels deputats ab los dels oydors de son estament. 

Per a que dites nou personas ab dita forma extretas tingan poder de visitar y conèxer de 

tots los excessos y culpas que·s trobarà haver comesos los deputats, oydors, los assessors, 

advocat fiscal y demès oficials del General, tant residint dins la present ciutat de 

Barcelona com fora d·ella, fins assí no visitats des de la última Cort del any mil sinch 

cents vuytanta sinch ensà. Entenent emperò que los principals y partícips en deutes del 

General y oficials de aquell qui hajen de ésser visitats no pugan ésser visitadors. Y feta la 

extracció de visitadors, com és dit, encontinent se·ls haja de fer a saber als extrets, per 

deputats y oydors, perquè a setse del mes de agost se troben en la Casa de la Deputació 

de la present ciutat de Barcelona. Y prestat jurament y oyda sentència de excomunicació 

de bé y lealment haver-se en son càrrech y ofici de visitador, se puga procehir com convé. 

Y en cas algú, o alguns dels visitadors no acudissen dit dia de setse de agost, se fassa 

encontinent en lloch de aquell o aquells semblant extracció, ab termini de quinze dies per 

a acudir a dit exercici, y que semblant extracció se fassa ab lo mateix termini de quinze 

dies fins que lo número estiga complit. Entès emperò, que trobant-se la major part dels 

extrets presents, com n·i haja de cada estament, encara que no·y sian tots, pugan y degan 

començar y proseguir dita Visita, com si tots fossen junts. Precehint primer extracció a 

rodolí de tres persones, una de cada estament dels extrets que·s trobaran presents dit dia 

de setse de agost, a càrrech de les quals tres persones vinga a fer lo procés de la Visita. 

per efecte de la qual sien elegits a més veus per dits nou visitadors, o la major part que 

dit dia se trobaran presents, dos assessors, lo hu dels quals sia advocat fiscal de trenta 

anys de edat y sis anys complits de pràctica del present Principat. Los quals, juntament 
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ab dites tres persones, una de cada estament, dins espay de sis mesos, çò és, los tres mesos 

primers la ofensa y los restants tres mesos la defensa y que sien precisos y peremptoris, 

hajen de fer los processos de la Visita, tant contra deputats y oydors, quant contra 

assessors, advocat fiscal y los demés officials del General, axí residents dins Barcelona 

com fora d·ella. Y dins tres mesos aprés ajen de declarar y sentenciar en tots los dits 

processos dits nou visitadors o la major part de aquells per escrutini, aguda primer relació 

del assessor, lo qual tinga tantsolament vot consultiu y no decisiu de las declaracions y 

sentèncias; de las quals, ni dels procehiments que interim per dits visitadors seran fets, 

no·s puga suplicar, recórrer ni apellar. Y que lo offici y càrrech de visitadors no sia finit 

ni finesca fins que las sentèncias que·s faran en dita Visita sien en tot efecte executades, 

prestant-los per al dit efecte, en quant menester sia, ajuda y costat los deputats y oydors 

y demés oficials, tant de la Generalitat com reals per dits visitadors requisits, sots pena 

de privació de sos oficis, dels de la Deputació o General. La qual o les quals privacions 

de oficis en semblant cas pugan fer dits visitadors o la major part de aquells. Los quals 

deputats y oydors hajen de girar de les pecúnies del General al regent los comptes las 

quantitats que per fer-se dita Visita ordenaran dits visitadors o la major part d·ells. Les 

quals dit regent los comptes haje de gastar ab sòlides pòlisses firmades per los tres 

visitadors que faran los processos. Y hajen també de anomenar dits nou visitadors, o la 

major part de aquells, un notari y un procurador fiscal, y los demés oficials que aparexeran 

necessaris per a millor fer y proseguir dita Visita. Y si per cas algú o alguns de dits nou 

visitadors serà recusat per suspecte, hajen de conèxer de les suspites contra del tal o tals 

allegades los altres que restaran y no seran acusats, entenent per llegítimes suspites les 

que de dret seran tingudes per tals per a remoure un iutge y no altres. Y per lo que·s pot 

esdevenir exir alguns de dits visitadors absents de la present ciutat y los presents estar ab 

llegítimes ocupacions ocupats, se ordena y vol que per quiscú dels nou visitadors, és a 

saber, los sis que no entrevindran en fer los processos, tinguen per les dites rahons y 

altrament per ajuda de costa dos centes lliures quiscú, y los tres dels processos tres centes, 

per ser majors los treballs y haver de fer continua residència. La qual no tindran los demés, 

sinó tantsolament los tres mesos, que són lo temps se votaran los processos de dita Visita. 

y que lo assessor y advocat fiscal tinga quiscú cent cinquanta lliures per son salari; restant 

emperò en facultat de dits nou visitadors, o de la major part de aquells (haguda 

consideració als treballs que avran presos en lo discurs de la Visita) poder-los donar la 

remuneració que·ls aparrà. Ab que compreses dites cent cinquanta lliures no excedesca 

de tres centes lliures. Y que lo notari tinga les matexes cent cinquanta lliures de salari, ab 
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que comprès tot lo demés que poria preténdrer per rahó del[s] processos, no excedesca 

quatre centes lliures. Y los demés oficials remunerats y satisfets a àrbitre de dits visitadors 

o la major part de aquells, justa sa consciència. Y per quant en aquesta primera Visita se 

han de visitar tres triennis que no són estas visitats, y los quefers y treballs per la dita rahó 

seran majors, per ella se elegescan dos assessors y dos advocats fiscals, ab la forma 

demunt dita. E si cas serà, que a dos de agost del present any de mil sinch cents noranta 

y nou no seran publicats los Capítols del Redrés, dita extracció de nou personas per la 

Visita se fassa vuyt dies aprés que dit redrés serà publicat. En lo demés, emperò, sia servat 

en tot y per tot lo present Capítol, y en les demés visites sols hi haje un assessor y un 

advocat fiscal, y que lo dit termini dels nou mesos per fer dita Visita no·s puga per causa 

alguna porrogar, ni acursar. Plau a sa Magestat» 

 

Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya, fets en las 

Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del 

Sereníssim Senyor Rey Don Felip II de Aragó y III de Castella, en lo any 1599, Rafel 

Figueró, Barcelona, 1704, pp. 4-10. 
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1.4 Reial Ordre de 10 d’abril de 1660 per la qual es determina sota quin 

supòsit les sentències de la Visita del General es poden apel·lar davant 

la Reial Audiència 
 

«El Rey, 

Illustre Marqués de Olías y Mortara, primo, de mi Consejo de Estado y mi lugartiniente 

y Capitán General. Hasse visto el papel que os dieron los ministros de las tres salas dessa 

mi Real Audiencia y me remitisteys con vuestra carta a veynte y siete de Marzo passado, 

en respuesta de otra mía de diez y nueve de diziembre antecedente, sobre lo que se me ha 

suplicado en nombre de los Visitadores de la Diputación y Generalidad de esse Principado 

de que por estar dispuesto de Capítulos de Corte que de las sentencias que como 

visitadores promulgan, no se admitan recursos ni appellaciones en essa mi Real 

Audiencia. Sea servido mandarlo observar assí, y que en caso de admitirse, sea con 

calidad que dichos visitadores dentro de diez días den copia de los autos del proceso y 

que con vista dellos declare la Audiencia dentro de veinte, y que no declarandosse dentro 

deste término puede por declarado en favor de los visitadores, de manera que puedan no 

obstante quales quien mandatos poner en exequtión sus sentencias, y ha parecido que sino 

fueren en caso de notoria iniusticia, los recursos que las partes intentaren de las sententias 

de los visitadores no se entrometa la Audiencia en ellos ni los admita; Pero hallando que 

lo son, es mi voluntad que se haga y proceda en estas causas con los términos y en la 

conformidad que los visitadores suplican, para que desta suerte no se retarde la exequción 

de lo que se determinare en estas causas como es justo y conveniente a la buena 

administración de la justícia y beneficio de la Generalidad se haga. Y en esta 

conformidad, dando órden a la Real Audiencia lo observe y cumpla de aquí adelante, y 

que esta carta se registre en el libro de las acordadas della para que haya noticia. Datt en 

Madrid a 14 de Abril 1660.  

Yo, el Rey» 

 

ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 10, ff. 148r-148v. 
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1.5 Reial Ordre de 18 de juliol de 1665 per la qual es reforma la provisió 

dels oficis de la Visita del General de Catalunya 
 

«El Rey, 

Espectable don Vicens de Gonzaga, gentil hombre de mi camera de mi consejo de 

guerra, mi lugarteniente y capitán General. Por quanto he resuelto a supplicación de los 

deputados y ohidores de quentas de la Generalidad desse Principado, y usando de la 

reserva que me hize en la concessión de sus constitusiones y privilegios, que los officios 

de assesor y avogado y sus ajudantes y el de scrivano major y sus ajudantes y el de 

procurador fiscal de la visita de la deputasión y generalidad (en que hasta ahora han 

acostumbrado nombrar los visitadores, en conformidad del capítulo primero de las cortes 

del anyo de 1599) corran por insiculasión y se forman bolsas para estos officios (durante 

mi mera voluntad y mentres no pareciere ordenar otra cosa en contrario) y que de dichas 

bolsas se saquen por suertes las personas que huviesen de servir dichos officios como en 

otros de la casa de la deputasión está dispuesto, entrando en la bolsa de assesor, abogado 

fiscal y sus ayudantes letrados de las chalidades que dispone el dicho capítulo de corte, 

en la de scrivano major y sus ajudantes, notarios de pericia, y en la de procurador fiscal, 

nobles, militares o ciudadanos hasta el número de 18 en cada una de dichas bolsas. 

Proponiendo los diputados y oydores y también los visitadores que fueren, 

respectivamente, dos personas de dichos estados para cada lugar de los que offreciere 

vacar de aquí adelante en dichas bolsas como se haze para los demás lugares de los otros 

officios de la casa de la deputasión, que se sacan por suerte de las declarasiones que abaxo 

irán expresadas y aviendo visto las proposisiones que unos y otros me han hecho por la 

formación destas bolsas y lo que sobre ellas se hos ha ofrecido y teniendo presentes los 

méritos de otros que han concurrido, he resuelto nombrar para la insiculasión de las dichas 

tres bolsas respectivamente los que aquí nombrados por su orden en la forma siguiente: 

Para la Bolsa de assesor y abogado fiscal y sus ajudantes: 

Dr. Francisco Vidal y Roca                           Dr. Diego Figarola 

Dr. Josep Ferrer                                             Dr. Joan Paulo Giner 

Dr. Estevan Costa                                          Dr. Joan Baptista Rufac 

Dr. Melchor Vallès                                        Dr. Josep Gomar 

Dr. Mauricio Gallart                                      Dr. Carlos Costa 
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Dr. Francesc Escorcell                                   Dr. Francisco Asprer 

Dr. Cristobal Coromines                                Dr. Joan Carbonell 

Dr. Thomàs Ribera                                         Dr. Jayme Puig 

Dr. Joan Baptista Capdevila                           Dr. Bonaventura Brassó 

 

Para la bolsa de scrivano major y sus ajudantes: 

 

Francisco Cafranyes                                       Francisco Torres 

Josep Ferrer                                                    Joan Guiu 

Bonaventura Torres                                        Ramon Mas 

Pedro Màrtir Ferrer                                        Ramon Vilana Perlas 

Juan Casanoves                                              Bernard Lenisclar 

Francisco Cotxet                                            Josep Quatrecases 

Rafel Exarch                                                  Jayme Borràs 

Joan Pablo Bruniquer                                    Vicente Gavarró 

Baltasar Oriol i Mercer                                   Josep Fontana 

 

Para la bolsa de procurador fiscal: 

 

Jeroni Xammar                                              Josep Bru 

Frederic Desbosch                                         Antoni de Rocabertí 

Jeroni Magarola                                             Fèlix de Marimon 

Domingo Negrell i d’Orri                              Francisco d’Orri 

Pedro Magarola                                              Narcís Descatllar 

Mateu Sentís                                                   Francisco Sanjust 

Luís de Boixadors                                          Francisco Sacirera 

Onofre de Pedrolo                                          Josep Pallarès Fontcalda 

Joan Cornet i Sacirera                                    Bernardo Aymerich 

 

Todos los quales arriba nombrados han de estar insiculados en las bolsas referidas y 

sortear en dichos officios respectivamente, (durante mi mera y líbera voluntat y mientres 

jo no mandare otra cosa o me apareciere alterar en todo o en parte) y reservándome, como 

me reservo, facultat y líbera mano de poder variar y mudar cada y quando me pareciere 

y sólo tengan derecho de estar insaculados en estos officios los que van nombrados y los 
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que adelante nombraré para concurrir en dichas bolsas mentres jo no ze lo prohibiere sin 

que por quedar aora y después ensiculados puedan alegar ni pretender derecho de 

possesión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntat y assí mesmo 

he de poder escluirlos y desensicularlos como me pareciere con causa o sin ella, por ser 

conforme a la dicha reserva que me hizo de lo tocante a estos y alos demás officios en la 

dicha concessión de las ensiculaciones del Principado. 

En esta conformidad, los deputados y oydores y también los visitadores 

respectivamente, todos los anyos al tiempo y quando los diputados hazen su preposición 

para los demás officios de la deputasión, hajan de hazer también proposición para los 

lugares que en las bolsas destos oficios de la visita ubieren vacado hasta el dia 

acostumbrado por muerte, impedimento por quanto otra causa de los que van o estuvieren 

insiculados o proponiendome dos personas respectivamente para cada lugar que ubiere 

vaccado de cada estamento de los referidos y presentarlos o a mi, o a mis lugartenientes 

generales que os sucedieren y en su caso al portanvozes del General Governador o, al que 

rigere la Viceregia para que me las remitays como lo que se os offreciere de cada uno de 

los propuestos y proponiendo en su lugar si necesario fuere, otros para que jo elija los que 

me pareciere, y serán de las chalidades refferidas. También es mi voluntat que no sea 

necessaria otra habilitasión para concurrir en estas bolsas más que la nominación mía que 

va inclusa, y en adelante hiziere como también esto mismo está dispuesto en otros officios 

de la deputación que corran por insiculación. 

Que si durante la Visita acaeciere vacar alguno de los officios, se aya de sortear dentro 

de tres días, como el officio vaccare de los que estuvieren inisculados en la bolsa del tal 

officio y hábiles para concurrir. 

Que la extractión de dichos officios se haga el mismo día que se acostumbran nombrar 

los visitadores que han sido hasta aora, y que los que sortearen en ello ajan de jurar y 

juren en manos y poder de los visitadores que salen de que se habrán bién y fielmente en 

el exercicio de dichos officios. 

Que si acaeciere alguno que estuviere fuera de Barcelona, se haga con él lo mismo que 

con los visitadores se hiziere en quanto a avisarle, y del día en que se ha de hallar en dicha 

ciudad y caso que por qualquiera causa o impedimento no se hallaren en ella el dia de 16 

de agosto, hagan los deputados y oydores con los visitadores extractión de otro o otros en 

su consistorio sin gasto alguno de la Generalidad.  
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Que por quanto si después de haver servido estos officios los que havián sorteado en 

ellos para una visita, acaeciere sortear en la siguiente, declaro que es mi voluntat se 

observe lo que en esto estuviere dispuesto por capítulos de Corte. 

Que si alguno de los insiculados a estas bolsas sobreviniere en él algún impedimento 

de los que estando insiculados en las bolsas de la casa de la deputasión le impidiere el 

sortear en ellas, se tenga también por impedido para sortear en estos officios y se me 

propondrían personas para su vaccante en la forma y a los tiempos referidos y 

expressando la causa del impedimineto por el qual se tuviere por vaccante. 

También es mi voluntad y mando expresamente que las personas que sortearen en cada 

uno destos officios respectivamente, hajan de servirlos personalmente y no por medio de 

substituto, y que los visitadores no nombren más officiales de los necessarios para 

proseguir la Visita, ni tampoco gasten en ella del dinero de la Generalidad más de lo que 

precisamente fuere menester. 

Todo lo qual se observara y executara en la forma refferida arriba, y tendereis la mano 

con los diputados y ohidores, y también con los visitadores para su complimento haciendo 

que se registre esta, mi insaculación y resolución en los libros de la deputación y demás 

partes donde convenga. Haja noticia dello. Datt. en Madrid a 18 de Julio 1665, 

Jo, el Rey». 

 

ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 12, ff. 4-2ª-4-4ª. 
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1.6 Reial Ordre de 14 de juliol de 1668 per la qual es reformen les 

despeses de la Visita del General de Catalunya 
 

«La reyna governadora. 

 

Diputados. 

 

Por quanto se me han representado los excessivos gastos que de tres en tres años se 

causan en la Visita que se acostumbra hazer de todos los officiales de la Diputación de 

Barcelona y de los demás del General de Cathaluña, repartiéndosse los ministros della 

sumas tan considerables que ha havido algunas que han llegado a gastar catorze y 

diezyséis mil libras, en grande perjuizio de los acrehadores censalistas de aquella casa, a 

los quales, por estar exausta la Generalidad, se les deben muchas pensiones. Este desorden 

tan continuado ha movido mi ánimo a poner remedio para evitar este daño, pues no puedo 

apartar de mi real dignidad la soberanía y suprema potestad que tengo para impedir 

semejantes desperdicios, que más introduxo el abuso que la necessidad. Valiéndome 

también para este mismo effecto, en quanto sea menester, de la reserva que se hizo el rey 

mi señor, que haya gloria, quando concedió a esse Principado sus constiuciones y 

privilegios. Y assí, para que en esta primera Visita del año de 1668 del triennio de 1665 

y en las demás de aquí adelante, no se gaste sino lo preciso y necessario, he resuelto con 

acuerdo de mi Consejo Supremo de Aragón lo siguiente. 

Primeramente que, por quanto la causa por la qual se consumían cantidades tan 

considerables en la Visita era porque los visitadores acostumbravan librar, a título de 

renunciaciones y otros pretextos, a los demás officiales y a si mismos differentes sumas; 

que por tanto se prohiba, como por la presente prohibo, que los visitadores no puedan 

repartirse entre si ni librar a los officiales de la Visita, ni del General, ni a ssí mismos, 

cantidades algunas, excepto las que abaxo se dirán, ni con pretexto de renunciaciones ni 

por trabajos ordinarios o extraordinarios, adealas, gages, plumas, papel, mapa, escrivanía 

ni por luminarias, vestuarios o lutos, aunque durante la Visita occurriesse alguna alegría 

pública, ida o muerte de persona real por la que se diesse a diputados y demás officiales 

del General, ni por otro motivo o pretexto alguno. 

Que a los tres visitadores que sustanciarán los processos de las visitas tengan de salario 

quatrocientas libras cada uno y los otros seys visitadores trescientas libras cada uno. Al 
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asessor y advogado fiscal trescientas libras a cada uno. Al procurador fiscal trescientas 

libras. Al escrivano mayor, por todo lo que le toca de salario, adeala y demás que pudiere 

pretender por el trabajo de igualar el dietario y otros libros de la Visita, por la qüenta de 

los gastos ordinarios y de correo y menut, y comprehendido también lo que se ha de dar 

al escriviente, se le den quatrocientas libras y tenga obligación de comunicar los processos 

ordinarios a los advogados de las partes con salario de dos reales, si no fuesse algun 

processo que pareciesse a los visitadores no convenir que el original saliesse de mano del 

escrivano mayor, que entonces se dará copia pagando lo tassado por constituciones, como 

se platica en la Regia Corte. A los dos ayudantes de escrivano mayor se darán ciento 

cinqüenta libras a cada uno. Que no se nombren sino tres calculadores, a los quales se 

darán [...] libras a cada uno. Al sacerdote que dirá la missa al consistorio de los visitadores 

se dará de limosna tres reales todos los días. Que no se nombren sino tres portaleros y se 

les de cien libras a cada uno. Que se nombren dos porteros o nuncios, a cada uno de los 

quales se dará cinqüenta libras, los quales podrán recibir de las partes visitadas para la 

citación de testigos que presentarán para su defensa y otras diligencias, lo que se 

acostumbra en la Regia Corte. Nombraranse dos barrenderos y se les dará cinqüenta libras 

a cada uno y han de acudir en el inbierno y ensender los braseros, y assí no será menester 

nombrar ensendedor. Que para los demás gastos y diligencias que se han de hazer para la 

buena dirección de la Visita, assí dentro de Barcelona como fuera della, en las 

Diputaciones locales de Cathaluña, se puedan gastar hasta cantidad de mil libras y no 

más, de manera que aunque los visitadores pidan a los diputados mayor suma, no tengan 

obligación estos a darla ni para éste ni otro effecto, excepto las cantidades arriba 

mencionadas. Y si ocurriesse algún caso inopinado en alguna Visita, de manera que se 

viesse con evidencia que si no se consumía mayor suma se faltaría a la administración de 

la justicia, quedando por esta vía sin el debido castigo los delictos, en esse caso se me 

pueda representar a mi o a mi lugarteniente general para que pueda dispensar, si lo tuviere 

por conveniente, en que se gaste mayor cantidad. 

Todas las cantidades arriba refferidas no se han de pedir por los visitadores ni por los 

diputados se han de librar juntas, sino que en el principio de la Visita se ha de librar unas 

tercias de sus salarios a los visitadores respective, conforme a lo que tocare a cada uno y 

assímismo a los demás officiales. La otra tercia al principio de los tres meses que tienen 

los visitadores para deffenderse y la última tercia, assí a los visitadores como a los demás 

officiales, al último de la Visita, excepto a los calculadores, a los quales se les darán dos 

tercias dentro de los tres primeros meses de la Visita y la última tercia al fin della, por lo 
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que puede offrecerse haver menester sus personas en la execución de las sentencias. Los 

visitadores no podrán pagarse sus tercias que no paguen también las de los demás 

officiales de la Visita. 

Y por quanto, sigún lo que está dispuesto por Capítulos de Corte, viene a costar cada 

extracción que se haze cerca de trescientos escudos y acostumbran muchos de los que 

sortean en visitadores renunciar expressamente o no hallarse en Barcelona el día 

senyalado y, por consiguiente, se ha de bolver a hazer una y muchas extracciones para 

que esté lleno el número de nueve visitadores, lo que viene a ser en gran daño de las rentas 

del General. Por tanto es mi voluntad que la primera extracción de visitadores que se 

hiziere todos los triennios sea con las mismas propinas y gasto que se han echo asta aora, 

pero las demás que se hizieren por renunciación o por otro qualquier accidente no se 

puedan repartir los diputados entre si, ni dar a los officiales y otros que intervienen sino 

la tercia parte de lo que se les dio en la primera extracción, menos a los testigos, que a 

estos se les pagarán, siempre que se offreciere extracción, sus propinas por entero, para 

que desta manera tengan algún alivio las rentas del General y se vayan satisfaziendo las 

penciones de los censalistas. 

En esta conformidad es mi voluntad se cumpla y execute y que este despacho hagáys 

se registre en las partes que se registran los demás desta calidad en esse consitorio, para 

que se observe esta mi resolución. Y también se hará notoria para que se tenga, como 

también os lo dirá el duque de Ossuna y Uzeda, mi Lugarteniente y Capitán General, por 

cuya mano le recibiréys. Datada en Madrid a XIIII de julio MDCLXVIII. 

 

Yo, la reyna.» 

 

 

Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. VII, pp. 1305-1306. 
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1.7 Capítol 32 del Redreç de 1702 
 

«De la Visita del General, Capítol XXXII. 

 

Per quant en los Capítols de Cort de Barcelona del any 1599 sobre lo Redrés del 

General del present Principat de Cathalunya en lo Capítol I, que comensa: Per reprimir, 

etc., baix lo títol de la Visita del General, fou en aquella estatuhit y ordenat no sols la 

forma ab que se havia de fer dita Visita, sinó y també el que per ningun cas se pogués 

suplicar, recórrer ni apellar de las sentèncias fetas per los visitadors. Y havent regonegut 

seria millor donar diferent forma a la Visita, per tant, estatuheix la present Cort y disposa: 

que no sols se observe la forma de la extracció dels visitadors en la conformita està 

disposat en lo sobredit primer Capítol del Redrés de 1599, sinó y també lo estil en orde a 

la extracció de assessors, ajudant de assessor, advocat fiscal, ajudant de advocat fiscal y 

procurador fiscal. Y axí mateix tot lo orde iudiciari han de observar los visitadors (menos 

en lo que baix se dirà) en tot lo temps ha de durar la Visita, conforme lo contengut en dit 

Capítol. Y per evitar lo desconsuelo apar queda a alguns dels oficials visitats (de no poder 

segons lo disposat en dit Capítol) suplicar, recórrer ni apellar-se de las sentèncias que per 

dits visitadors contra ells seran fetas. Per a donar providència a estas apellacions y per lo 

interès que té lo procurador fiscal del General y també lo de la Visita, attrahent assí totas 

las causas tant civils, com criminals, de manera que totas las causas de suplicació han de 

finir en dita mateixa Casa de la Deputació, se estatuheix y disposa: que de aquí al devant, 

quant se trauran los tres visitadors processals dels nous extrets per formar los processos 

contra los deputats, ohidors y demés oficials querelats, se·n estraguen semblantment 

altres tres dels mateixos nou per a judicar y sentenciar ab la forma baix se dirà las causas 

de suplicació o apellació de las Sentèncias seran fetas en la primera instància. Las quals 

se hauran de fer en la forma següent: çò és, que los tres visitadors processals, junt ab los 

altres tres que hauran quedat en la urna, indiquen y declaren sobre las querelas fetas dels 

deputats, ohidors y demés oficials visitandos, immediatament que seran finits los tres 

mesos de la defensa, servant en tot lo que toca a las declaracions y execucions de ditas 

sentèncias la forma estatuhida en lo dit Capítol primer del nou Redrés del any 1599. Y 

que finits que sien los nou mesos, lo die immediadament següent, degan comparèixer 

personalment los tres visitadors extrets per a judicar las causas de suplicació, recors o 

apellació en la sala destinada per la Visita. Los quals degan cada un dels tres en dit dia 
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nomenar tres advocats dels més clàssics de Barcelona y que tingan a lo menos deu anys 

de advocacia continua, los quals (que ab tots seran nou) se posen los noms de aquells en 

una urna y de ells se·n traguen dos, lo un dels quals sie assessor y lo altre advocat fiscal 

en las causas que forçan hi haurà de suplicació, apellació e recors de las sentèncias fetas 

en primera instància. Los quals, després de haver ohida sentència de excomunicació, 

hagen de obraren ellas en la mateixa forma que estilan obrar lo assessor y advocat fiscal 

de la primera instància. Disposant que dins tres mesos comptadors del sobredit die en 

avant hagen dits assessor y advocat fiscal de fer relació als tres visitadors per a que dins 

dit termini hagen declaradas y executadas las sentèncias que hauran fetas, no tenint dits 

assessor y advocat fiscal en ellas més que vot consultiu. Y per a major declaració de la 

forma judiciària se haurà de observar se disposa: que lo qui voldrà recórrer, suplicar o 

apellar-se de alguna sentència, dega dins un mes comptador del dia dalt expressat en 

havant no sols suplicar, recórrer o apellar, sinó y també deduhir y provar tot quant 

conduhesca a la justificació de son gravamen, y que finit dit mes no puga deduhir cosa. 

Per quant finit dit mes, lo termini de altre igual temps ha de ser per lo advocat y procurador 

fiscal per a repellir o impugnar o replicar las rahons novament allegadas y fortificar las 

querelas justificadas en la primera instància. Lo qual finit en lo tercer mes se degan 

declarar per dits visitadors, executar y finir totas las causas hi haurà hagudas de 

suplicació, recors o apellació, sens poder de nou recórrer, suplicar ni apellar baix ningun 

pretext, encara que se allegàs de notòria nullitat, injustícia, restitució in integrum o altre 

qualsevol remey ordinari o extraordinari, tant los condempnats en primera instància com 

y en la segona a altre tribunal algun. Confirmant i ratificant lo que·s trobarà expressat en 

orde a las ditas suplicacions, apellacions o recorsos en dit Capítol I del Redrés de 1599 

quedant en sa força (menos en lo pròximament disposat), no obstant qualsevols decrets 

fins vuy obtinguts en orde a ditas suplicacions, recorsos o apellacions. Y per obviar no se 

augmente ningun salari ab esta nova forma de Visita, se disposa: que en consideració de 

que los tres visitadors de las causas de suplicació, recors o apellació prestat que hagen 

son jurament en lo ingrés de son ofici, format son tribunal, y feta extracció dels visitadors 

processals o instructors de processos, com, y dels tres han de ser iutges de la suplicació, 

recors o apellació de las causas, no tenen que residir personalment en los actes de dita 

Visita fins sien passats los nou mesos de ella y sols hagen de residir los tres mesos de las 

apellacions. Per tant, estauheix la present Cort que als tres visitadors de las causas de 

suplicació, apellació o recors no se·ls done més salari que las tres-centas lliuras 

acostuman a rèbrer los que no són processals. Y per a donar providència que lo assessor, 
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advocat fiscal, escrivà major de la Visita y sos ajudants tingan lo condecent salari de sos 

treballs, en consideració de que los que fins vuy se apellavan, recorrian o suplicavan han 

sempre deposat salari per la declaració de sas causas y han tingut de pagar al escrivà o 

actuari de ellas conforme sos treballs. Perçò ordena la present Cort que tots los querelats 

que suplicaran, recorreran o apellaran de las sentèncias en la primera instància fetas, 

degan deposar salari per la declaració de aquellas, lo qual se hage de partir entre los 

assessor y advocat fiscal. Y així mateix hagen de pagar los treballs del que se actuarà en 

ditas causas, lo que se hage de repartir entre lo dit escrivà major de la Visita y sos ajudants 

en la conformitat se estila en la primera instància, seguint en tot la tatxa, tant en los salaris 

com y en los treballs de dits escrivans, tant en una cosa com altra, que se observava en la 

Real Audiencia; sens que tant dits assessor, advocat fiscal, com y lo escrivà major y sos 

ajudants pugan preténdrer salari algú, sinó tantsolament lo dalt expressat. E declarant, 

que, attès que és indispensable asistesca en las causas de suplicació o apellació, lo 

procurador fiscal de la Visita, allargant-li son ofici tres mesos més que a est sols se li done 

una terça més del salari que antes tenia, sens poder preténdrer altra cosa més. Plau a sa 

Magestat». 

 

 

Capítols del General del Principat de Cathalunya, Comptats de Rosselló y Cerdanya, fets 

en les Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch de Barcelona, per la S.C.R.M. 

del Rey nostre Senyor Don Phelip IV de Aragó y V de Castella, per lo Redrés del General 

y Casa de la Deputació, en los anys MDCCI y MDCCII, Joan Pau Martí, Barcelona, 1702, 

pp. 57-64. 
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1.8 Capítol 19 de la Cort de 1702 
 

«Que de las sentèncias dels visitadors del General ni dels procehiments que interim 

faran no·s puga suplicar ni recórrer a la Real Audiència ab ningún pretext, ni al 

Senyor Rey, judicial ni extrajudicialment. Y en quina forma se pot suplicar o 

recórrer en la mateixa Casa de la Deputació de ditas sentèncias y dins quant temps 

deurà declarar-se sobre ditas suplicacions o recorsos. Capítol XIX. 

 

Per quant en lo Capítol primer del Redrés del General de las Corts de 1599 que 

comensa: Per reprimir, fou estatuhit y ordenat que de las declaracions y sentèncias dels 

visitadors ni dels procehiments que interim per aquells seran fets no·s pogués suplicar, 

recórrer ni apellar. Y de no haver-se així observat y executat de alguns anys a esta part 

per ocasió de dos Reals Decrets, lo un de la Magestat del Senyor Rey Don Felip Tercer 

de Aragó, dats als 14 de abril 1660 y lo altre de la Senyora Reyna Governadora Dona 

Marianna, als 3 de Iuny 1675, en los quals se permet poder recórrer a la Real Audiència 

ab pretext de notòria nullitat o injustícia se experimente seguir-se grans inconvenients al 

bon govern de la Generalitat, concedint-se revista de declaracions sobre matèria 

concernent y connexa a cosas de la Generalitat, de las quals los gloriosos progenitors de 

V. Magestat se dignaren abdicar-se la coneixensa, tribuhint als deputats de Cathalunya la 

plena y absoluta jurisdicció privative ad alios quoscumque. Y lo ordenat en dits Reals 

Decrets té encontre ab lo disposat en la Constitució 16, que comensa: Per quant, de las 

mateixas Corts 1599, ordenant-se y estatuhint-se en ella que las Constitucions de 

Cathalunya, Capítols y Actes de Cort no pugan ésser revocadas, alteradas ni suspesas sinó 

en Corts Generals, y que si lo contrari serà fet, que no tinga forsa ni valor. Perçò suplica 

la present Cort a V. Magestat ab consentiment, lloació y aprobació dels tres Braços, plàcia 

a V. Magestat ratificar y confirmar dit Capítol I, y en quant menester sia ajustar, declarar 

y de nou concedir que de las ditas declaracions y sentèncias dels visitadors, ni dels 

procehiments que interim faran no se·n puga suplicar, reclamar, apellar ni recórrer ab 

pretext de restitució in integrum, de notòria nullitat o injustícia ni altrament per ninguna 

via directa ni indirecta, encara que fos per via de opressió ni altre qualsevol regalia a la 

Real Audiència, Vicerrègia o Audiència del General Governador o de son Portantveus, ni 

a V. Real Magesta judicial ni extrajudicialment; ans bé de las ditas declaracions y 

sentèncias la part condemnada o que pretendrà gravamen puga una vegada tantsolament 
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ex eisdem actis demanar-ne revista per via de suplicació, recors o altrament en la mateixa 

Casa de la Deputació, y en lo mateix modo y forma que la tenen y tindran segons lo 

estauhit y ordenat en lo Capítol 32 del nou Redrés de las presents Corts, que comensa: 

Per quant en los Capítols, etc. Revocant los dits decrets y qualsevol consuetut, 

observança, ús o abús en contrari. Y que lo present Capítol tinga també lloch en los 

procehiments, declaracions y sentèncias dels querelats en la Visita del General vuy oberta 

y comensada. Entenent emperò que los dits iutges hagen de decidir y declarar la causa de 

suplicació o recors dins 20 dies comptadors des del dia que serà entregat a aquells lo 

procés de dita causa, tenint obligació lo notari de entregar-lo als iutges de dita causa de 

suplicació o recors encontinent de haver-se suplicat o recorregut. Y en cas que dits iutges 

dins vint dies no hagen declarat y decidit dita causa de suplicació, se entenga confirmada 

dita sentència de Visita, conforme així se trobave disposat en dits reals decrets tenir-se 

per confirmada. Plau a sa Magestat». 

 

Constitutions, capítols y actes de Cort, fetas y atorgats per la S.C.R. Magestat del rey 

nostre senyor don Felip IV de Aragó y V de Castella, comte de Barcelona et etc. En la 

primera Cort celebrada als cathalans en la ciutat de Barcelona en lo Monastir de Sant 

Francesch, en los anys 1701 y 1702, Rafel Figueró, Barcelona, 1702, pp. 16-17. 
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1.9 Capítol 31 del Redreç de 1706 
 

«Nova forma per la Visita dels Officials del General de Cathalunya, Capítol XXXI, 

 

No obstant que en lo Capítol I que comença Per reprimir, del Redrés de las Corts de 

1599 fou disposat que dels procehiments, provisions y sentèncias fetas per los visitadors 

dels officials del General no·s pogués suplicar, recórrer ni appellar; y de haver-se abusat 

dita disposició, admetent-se recorsos en la Real Audiència, ab pretext de notòria nullitat 

o injustícia en virtut de Reals Decrets dels XIV de abril 1660 y III de iuny de 1675 se han 

seguit notables inconvenients y perjudicis a la Generalitat. Perçò estauheix y ordena la 

present Cort que de dits procehiments, provisions, sentèncias y declaracions no·s puga 

suplicar, recórrer ni appellar a la Real Audiència, Vice-Règia o Audiència del General 

Governador o son Portantveus, ni a V. Real Magestat, judicial ni extrajudicialment, 

encara que fos ab lo motiu de restitució in integrum, de notòria nullitat o injustícia ni 

altrament per via directa ni indirecta, etiam que fos de oppressió ni altre qualsevol regalia, 

revocant en quant menester sie los dits Reals Decrets y qualsevol altre disposició 

contrària. Y per al desconsuelo que apar quedava als officials querelats y condemnats per 

la falta de recors, se estatuhex y ordena que sie lícit a la part condemnada que pretendrà 

ésser estada gravada y axí matex al procurador fiscal de dita Visita si pretendrà ésser 

gravat, lo poder recórrer, ex eidem actis, per una vegada tantsolament, en la matexa Casa 

de la Deputació. Y per donar forma a ditas causas de recors o suplicació se estauhex y 

ordena que en avant, quant se farà la extracció dels tres visitadors que deuhen instruhir 

los processos, segons lo disposat en dit Capítol I se fasse també extracció de altres tres 

dels visitadors, çò és, un de quiscun estament, los quals junts, ab los altres tres instructors 

de processos sien iutges de las causas de dita Visita en primera instància, y los altres 

queden per iutges de las causas de revista. Y considerant que aparexeria diformitat que 

los iutges de las causas de segona instància solament fossen tres (y encara de estos ésser 

fàcil haver-n·i algun de impedit) y los de la primera instància ésser sis, se provehex que 

per tractar y decidir ditas causas de revista agen de entrevenir y votar tres dels individuos 

que al temps de dita Visita compondran lo Consistori de Deputats y Oydors de Comptes; 

a saber és un de cada estament, extrets a sort, al matex temps que·s farà la extracció dels 

iutges visitadors per las causas de primera instància. Y en atenció que la ocupació dels 

tres visitadors iutges de ditas causas de recors ha de ser per mòdich temps, sols se·ls age 



Annex 1 

 396 

de pagar per son salari trescentas lliuras a quiscun, y als dits tres consistorials, per tenir 

ja pingue salari senyalat y haver tantmatex de rezidir en la Casa de la Deputació, sinquanta 

lliuras a cada un. Als visitadors, emperò de las causas de primera instància, se·ls agen de 

satisfer per son salari: a saber és, als instructors de processos quatrecentas lliuras, als tres 

restants, trescentas lliuras a cada un y en cas esdevingués que algun dels dits tres 

consistorials fos impedit de poder entrevenir en lo vot y decisió de ditas causas, entre en 

son lloch lo altre consistorial, que serà del matex estament. Axí matex se ordena que en 

lo dia y temps que·s farà la extracció dels nou visitadors, se·n fasse de assessor y advocat 

fiscal y de sos ajudants per las causas de primera instància, y de un assessor y advocat 

fiscal per las causas de segona instància, seguidament de escrivà major y sos ajudants y 

de procurador fiscal, de las bolsas que de dits respective officis se troban formadas. Que 

als dits assessors, son ajudant, advocat fiscal y son ajudant de las causas de primera 

instància, al escrivà major i sos ajudants se hage de pagar per llurs salaris lo que segons 

lo estat present se acostumava donar-los, y al procurador fiscal quatrecentas lliuras. Que 

als assessor y advocat fiscal de las causas de segona instància lo General no·ls dega 

satisfer cosa alguna ab motiu de salaris, havent-se de contentar dels que·ls deposaran las 

parts que recorreran o suplicaran, com ho feyan los que ne virtut del dit abús recorrian a 

la Real Audiència, dividint-se dits salaris igualment entre los dos. Y axí matex lo escrivà 

major, sos ajudants y lo procurador fiscal, per ocasió de haver-se de treballar en dita causa 

de revista, no pugan preténdrer altre salari que lo sobre refferit. Si emperò las parts degan 

pagar al dit escrivà major y a sos ajudants lo treball o salari del que actuaran en ditas 

causa de recors. Que tant lo assessor y son ajudant de las causas de primera instància, 

com lo assessor de las de segona tingan tantsolament vot consultiu y no decisiu. Y per a 

que no·s dilate sobradament lo curs y èxit de dita Visita, se disposa y ordena que los 

refferits iutges de ditas causas de recors lo dia immediat següent després de finits los nou 

mesos prefigits per las causas de primera instància agen de comparèxer y assistir en la 

Casa de la Deputació y formar son tribunal per a decidir y terminar las ditas causas, per 

lo qual effecte se·ls senyala lo termini de dos mesos, lo qual sie precís y peremptori, axí 

per promulgar las sentèncias com y també per proferir lo decret de execució de aquellas. 

De manera que no despedint-se ditas causas dins dit termini no·s puga ni dega satisfer a 

dits visitadors lo salari desobre designat. Y per més segura observança d·esta disposició, 

se ordena que als dits visitadors iutges de segona instància se·ls pague son salari en esta 

forma: és a saber, cent lliuras al temps que·s satisfarà la primera terça als visitadors iutges 

de las causas de primera instància y las restants doscentas lliuras lo immediat següent 
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després de finits dits dos mesos, y en est matex temps haver-se de pagar las sinquanta 

lliuras del salari dels tres consistorials visitadors. Y havent-se precentit que en dita Visita 

se fan alguns gastos supèrfluos: estatuheix y ordena la present Cort que los visitadors 

agen de donar compte als deputats y oydors de tots los diners los hauran girat o entregat 

per a fets de la Visita, y que no se·ls pugan abonar partidas algunas gastadas ab motiu de 

refresch, xocolate, dinars ni de remuneracions donadas als officials de dita Visita. Y en 

cas examinats dits comptes quedàs alguna quantitat de resta en mà de dits visitadors, se·ls 

ne age de donar dèbit en lo Llibre de Vàluas, no restituhint-la promptament. Y en 

consideració que la citació dels officials del General y de sas respective fermanças per lo 

tocant a dita Visita que fins assí havia estilat fer-se ab lletras que·s presentavan a quiscun 

de dits officials y sas fermanças per medi de porters reals, qui havian de anar per tot lo 

Principat, en que consumia lo General considerable quantitat; per minorar dit gasto se 

ordena que en havant dita citació se fasse per medi de públicas cridas en la present ciutat 

y en las demés ciutats y vilas que són cap de collectas de la Generalitat, eo en que se troba 

erigit consistori de Deputació local, la qual citació, per proclama, tinga la matexa efficàcia 

y effectes que la que tenia y de dret té la que·s fa per medi de lletras presentadas per 

porters. Y per quant se ha experimentat en differents triennis que alguns dels extrets per 

visitadors dexaven de comparèxer en la Casa de la Deputació lo die senyalat per prestar 

son jurament, no per altra causa que la de no voler acceptar dit offici o càrrech, lo que 

ocasionava haver de passar a fer-se extracció de altres personas en son lloch y haver-se 

hagut de repetir fins a fer-se tercera y quarta extracció, en notable gasto de la Generalitat. 

Perçò, per obviar aquell en lo esdevenidor, se estatuhex y ordena que al temps que·s farà 

la extracció de dits visitadors se·n treguen sis de socors de quiscun estament. En quant 

als assessors, advocats fiscals, escrivà major, sos ajudants y procurador fiscal de dita 

Visita se·n traguen també tres de cada una bolsa que sien de socors. Ordenant axí matex 

que en la bolsa del offici de procurador fiscal pugan ésser insaculats y obtenir y exercir 

aquell qualsevol persona que sie insaculada en las bolsas de consistorials dels tres 

estaments o tinga los requisits o capacitat per poder-hi ésser insaculada, com se observa 

en los demés officis de la Generalitat dels quals hi ha bolsas formadas y se provehexen 

per extracció. Volent y expressament declarant, que lo estatuhit y ordenat en dit Capítol 

I del Redrés de 1599 quede en sa força y valor menos en allò que en contra o que té 

incompatibilitat ab lo disposat en lo present Capítol. Plau a sa Magestat». 
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Capítols de Cort per lo Redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya, fets 

en las Corts celebradas en dita Casa de la Deputació per la S. C. R. M. del Rey nostre 

Senyor Don Carlos III en lo any 1706, Rafel Figueró, Barcelona, 1706, pp. 57-65.
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ANNEX 2. GRÀFICS I TAULES 
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Gràfic 7.1. Sentències de la Visita del General, 1600-1714 
 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir dels registres de sentències de la 
Visita del General1

                                                      
1 Els registres són els següents: ACA, Generalitat, Sèrie VG: 21 (1600-01); 26 (1602-03); 33 (1605-06); 37, 38, 212 (1608-09); 214 (1611-12); 58 (1614-15); 70 (1620-21); 79 
(1623-24). ACA, Generalitat, Sère G, 8: 2 (1626-27); 1 (1629-30&1632-33); 5 (1638-39&1641-42); 4 (1644-45&1647-48&1650-51); 3 (1654-55); 6 (1656-57); 7 (1659-
60&1662-63); 8 (1665-66); 9 (1668-69&1671-72); 10 (1674-75&1677-78&1680-81); 11 (1683-84); 12 (1686-87); 13 (1689-90&1692-93); 14 (1695-96&1698-99); 15 (1701-
02); 16 (1704-05); 17 (1707-08); 18 (1710-11).      
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Taula 7.6. Acusacions contra els oficials del General, 1600-17141 
 

 E. S. Const. F / B Dis. 
Adm. 

Comp. Altres Tèxtil Reial Inquis. Of. 
Sim. 

Insac. P. 
Pers. 

Conc. Repart. O. 
Pub. 

Sub. Dis. 
Eco. 

Diputats 62 41 27 343 4 50 1 0 0 0 99 36 56 234 17 10 193 
Assess. 10 3 1 38 0 4 0 0 1 0 1 0 2 9 0 1 3 
Adv. Fis 10 7 2 41 0 1 0 0 0 0 16 1 3 6 0 3 4 
P. Fis 

7 4 5 34 0 1 0 0 0 0 16 0 3 4 0 1 2 
E. Maj. 

5 0 1 63 1 2 0 0 0 0 0 2 0 18 0 1 4 
R. Comp 

3 0 4 47 0 3 0 0 0 1 0 4 3 17 6 2 38 
Rac 

4 0 3 45 0 2 0 0 0 0 2 0 5 13 2 0 22 
Exactor 

12 0 6 45 0 1 0 0 0 0 0 5 12 8 0 2 2 
Taulers 

9 0 126 2.695 30 78 43 8 8 5 0 14 1 166 0 12 612 
Dip. Loc 

2 1 12 51 27 7 2 0 1 1 0 7 0 3 0 1 1 
Guardes 

1 0 16 14 45 13 0 2 1 1 0 2 0 2 0 1 0 
Total 
Oficials 142 61 255 3.767 141 224 48 24 12 15 134 94 86 547 24 62 961 

 
FONT: Elaboració pròpia, ACA, Generalitat, Sèrie VG, 21, 26, 
33, 37, 38, 212, 214, 58, 70, 79 i Sèrie G, 8, 1-18. 

                                                      
1 E.S = «Execució sentències»; Const = «Constitucionals»; F / B = «Frau o Barateria»; Dis. Adm. = «Disfunció administrativa»; Comp. = «Composicions»; Altres = «Altres»; 
Tèxtil = «Oficial i tèxtil»; Reial = «Oficial i oficial reial»; Inquis. = «Oficial i oficial de la Insquisició»; Of. Sim = «Oficis simultanis»; Insac = «Insaculacions»; P. Pers = «Profit 
personal»; Conc. = «Concerts»; Repart. = «Repartiments/Cobraments indeguts»; O. Pub. = «Obra pública»; Sub. = «Subrogacions indegudes»; Dis. Eco. = «Disfunció 
ecomòmica». 
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Comptes de la Visita del General de 1620-1621 
 

«Dattes fetas per mi, Francesc de Vallgornera y Senjust, donzell, regent los comptes del 

General de Cathalunya per compte dels gastos de la Vizita quantra deputats, oydors de 

comptes y officials del General del trienni proppassat de 1617, començant en agost de 

1620» 

 
OFICIAL CONCEPTE DATA 

PAGAMENT 
DINERS REBUTS 

Antoni Ponsich, 
Francesc Gamis, 
Llàtzer Scura, 
visitadors instructors 

Salari de Visitador 28/08/1620 450 lliures 

Pere de Puigmarí, 
Miquel Ferrer, 
Alexandre Cordelles, 
Jaume de Llupià, 
Miquel Quintana, Joan 
Garra, visitadors 

Salari de Visitador 28/08/1620 600 lliures 

Pere Pineda, assessor, 
Josep Ramon, advocat 
fiscal, Josep Ferreras, 
consultor de l’assessor i 
Narcís Fontanet, 
consultor de l’advocat 
fiscal 

Salaris i treballs 28/08/1620 400 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita, 
Antoni Joan Fita, 
Arnau d’Orlau, Jaume 
Ferrer (ajudants de 
l’escrivà major els tres) 

Salaris i treballs 28/08/1620 200 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal 

Salaris i treballs 28/08/1620 50 lliures 

Agustí Oriola, 
calculador 

Salaris i treballs 28/08/1620 50 lliures 

Jaume Magrinyà, 
Francesc Millàs, 
Francesc Calsans, 
Ramon Pontarró, Benet 
Cabanyes, Francesc 
Planes i Miquel Planes, 
calculadors 

Salaris i treballs 28/08/1620 350 lliures 

Pere Cases, Francesc 
Borràs, Pau Oliver, 
Joan Llorens, Joan 
Roca i Miquel Fontana, 
portalers ordinaris // 
Bernat Badia, criat // 
Francesc Santamans i 

Salaris i treballs 28/08/1620 405 lliures 
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Joan Martí, porters 
reials //  
Josep Soler, delegat de 
la col·lecta d’Igualada 

Dietes i treballs derivats 
de la realització de la 
Visita forana 

28/08/1620 100 lliures 

Miquel Joan Rodríguez 
i Josep Pla, notaris del 
delegat col·lecta 
Igualada // Pere Crespi, 
procurador fiscal del 
delegat col·lecta 
Igualada  

Dietes i treballs derivats 
de la realització de la 
Visita forana 

28/08/1620 210 lliures 

Gili Rull, delegat de les 
col·lectes foranes (sense 
especificar) 

Dietes i treballs derivats 
de la realització de la 
Visita Forana 

31/08/1620 100 lliures 

Jeroni Pelegrí, notari 
del delegat Gili Rull // 
Jeroni Vinyes, 
procurador fiscal del 
delegat Gili Rull 

Dietes i treballs derivats 
de la realització de la 
Visita forana 

31/08/1620 140 lliures 

Àngel Soler, ajudant de 
l’escrivà major de la 
Visita // Martí Garriga, 
procurador fiscal de la 
visita forana (sense 
especificar) // Llorenç 
Soler, porter ordinari 

Treballs en benefici de la 
Visita 

31/08/1620 165 lliures 

Pere Mas, porter de la 
visita forana (sense 
especificar) // Josep 
Comes, notari de la 
visita forana (sense 
especificar) 

Dietes i treballs derivats 
de la realització de la 
Visita forana 

31/08/1620 100 lliures 

Miquel Astor, delegat 
de la visita forana 
(sense especificar) // 
Francesc Moragues i 
Joan Faura, porters 
reials de la visita forana 
(sense especificar) 

Dietes i treballs de la 
realització de la Visita 
forana 

31/08/1620 160 lliures 

Joan Pau Bruniquer, 
notari de Barcelona 

Per haver servit l’ofici 
d’escrivà major de la 
Visita mentre Miquel 
Palau (titular de 
l’escrivania) no havia 
jurat el càrrec 

31/08/1620 60 lliures 

Francesc Moragues, 
porter reial 

Pels treballs i dies que 
hauria estat en anar a 
Perpinyà a entregar una 
missiva de part del 
consistori dels visitadors 
a Miquel Palau, escrivà 
major 

31/08/1620 12 lliures, 10 sous 

Joan Badia, porter reial Dietes i treballs de la 
realització de la Visita 
forana 

01/09/1620 30 lliures 

Magí Serra, Bernat 
Vidreras, Pere Pau 
Baxer i Bartomeu Juy 

Per les feines en publicar 
les crides de la Visita 
forana 

01/09/1620 32 lliures 
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Joan Soler, mercader, 
procurador fiscal de la 
Visita forana de Miquel 
Astor 

Dietes i treballs de 
realització de la Visita 
forana 

15/09/1620 70 lliures 

Joan Traví, calculador 
de la Visita 

Salari 17/09/1620 50 lliures 

Antoni Thió, escrivà 
major del General 

Valor d’un pot de 
confitura que els 
visitadors haurien 
deliberat entregar-li a 27 
d’agost de 1620 

18/09/1620 5 lliures i 8 sous 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

Despeses de menut 18/09/1620 100 lliures 

Joan Sever Verdaguer, 
trompeta del General 

Publicació de la crida de 
la Visita a Barcelona 

22/09/1620 4 lliures i 10 sous 

Pere Pau Baxer Publicació de les crides 
de la Visita a la zona de 
Girona i Besalú 

22/09/1620 7 lliures i 6 sous 

Francisca Guerris, 
viuda 

Ventalls pel consistori de 
la Visita 

22/09/1620 22 lliures i 16 sous 

Magí Serra Publicació de les crides 
de la Visita a la zona 
d’Igualada 

22/09/1620 10 lliures i 18 sous 

Bernat Vidreras Publicació de les crides 
de la Visita a la zona de 
Manresa 

22/09/1620 12 lliures i 12 sous 

Vicens Carmona, 
delegat de la Visita 
forana (sense 
especificar) 

Dietes i treballs de la 
realització de la Visita 
forana 

25/09/1620 100 lliures 

Alexandre Cordelles, 
visitador 

Lloguer de les estances 
de la seva propietat que 
seran usades per la Visita 

25/09/1620 150 lliures 

Jaume Baró, daguer Quinze parells de tisores, 
quinze parells de 
ganivets grans i una 
escrivania daurada amb 
capsa “per servey del 
consistori” 

28/09/1620 15 lliures i 12 sous 

Macià Amell, canonge, 
vicari general del 
capítol de Barcelona 

Pels treballs d’haver 
pronunciat les sentències 
d’excomunicació contra 
els oficials de la Visita 

28/09/1620 9 lliures 

Francesc Moragues, 
porter reial 

Per anar a buscar i portar 
una missiva a Tarragona 

28/09/1620 3 lliures i 12 sous 

Joan Traví i Agustí 
Oriola, calculadors 

Satisfacció dels treballs 
extraordinaris en revisar 
els llibres i escriptures de 
les Galeres del General 

05/10/1620 40 lliures 

Francisca Guerris, 
viuda 

Dos ventalls grans, tres 
dotzenes de ventalls 
mitjans i dues dotzenes 
de ventalls petits 

05/10/1620 10 lliures i 12 sous 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

En satisfacció dels diners 
que ell mateix hauria 
avançat per “diligènties 
secretas” en benefici de 
la Visita 

08/10/1620 10 lliures 
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Pere Pagas, llanterner  Per algunes llanternes 
que hauria fet per ús del 
personal de la Visita 

09/10/1620 14 lliures i 5 sous 

Bernat Vidreras, porter 
reial 

Dietes i treballs en 
concepte d’anar a servir 
en la Visita forana 
liderada per Gili Rull 

09/10/1620 30 lliures 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Salari 12/10/1620 100 lliures 

Baldiri Miquel Sovies 18 lliures pel preu 
d’encarregar fer una 
còpia relligada del Llibre 
dels Quatre Senyals // 20 
lliures pel lloguer de les 
finestres de la casa que 
ocuparen els visitadors 
en motiu de la festa de 
l’estaferm // 4 lliures, 11 
sous i 4 diners pel vi, neu, 
fruita i bescuit que 
menjaren els visitadors el 
dia de la festa de 
l’estaferm 

12/10/1620 42 lliures, 11 sous i 4 
diners 

Antoni Joan Fita, 
Arnau d’Orlau, Àngel 
Soler i Jaume Ferrer, 
ajudants de l’escrivà 
major de la Visita 

Salari 12/10/1620 200 lliures 

Pere Boix Salari pels negocis que 
els visitadors li haurien 
encarregat mitjançant 
una deliberació datada a 
10 de setembre 

12/10/1620 50 lliures 

Benet Cabanyes, 
Francesc Planas, 
Francesc Calsans, 
Francesc Millàs, Jaume 
Magrinyà, Agustí 
Oriola, Miquel Planas, 
Joan Traví i Ramon 
Pontarró, calculadors 

Salari, dietes i treballs 12/10/1620 450 lliures 

Bernat Badia Pagament estipulat a la 
deliberació feta pels 
visitadors el mateix dia 
del pagament 

22/10/1620 10 lliures 

Pere Oliver, 
guadamaciler 

Pagament dels 
guadamacils entregats al 
consistori de la Visita 

22/10/1620 75 lliures i 10 sous 

Miquel Fontana, 
verguer de la Diputació 

Pagament pels trenta-
cinc sagraments i 
homenatges presos als 
oficials de la Visita 

22/10/1620 19 lliures i 5 sous 

Francesc Santamans, 
porter reial 

Pagament pels deu 
sagraments i homenatges 
presos als oficials de la 
Visita 

22/10/1620 5 lliures i 10 sous 

Segimon Torres, notari 
de la vereda forana de 
Manresa 

Salari en concepte de 
dietes i treballs 

26/10/1620 30 lliures 
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Agustí Oriola, 
calculador 

Pagament en virtut d’una 
provisió feta pels 
visitadors a instàncies 
d’una suplicació 
presentada per Oriola 

26/10/1620 30 lliures 

Jaume de Llupià, 
visitador 

Salari 26/10/1620 100 lliures 

Jeroni Vinyes, 
procurador fiscal de la 
Visita forana de la 
vereda de Manresa 

Pagament en virtut d’una 
deliberació dels 
visitadors 

29/10/1620 10 lliures 

Francesc Planes, doctor 
en medicina, calculador 

Salari en virtut dels 
treballs presos en favor 
de la Visita 

29/10/1620 100 lliures 

Antonio Bravo, 
«pagador de sa 
Magestat» 

Pagament en virtut d’uns 
treballs relacionats amb 
les Galeres del General 
en benefici i utilitat de la 
Visita 

29/10/1620 40 lliures 

Joan Darder, capser Pagament per unes 
capses, polseres i tinters 
lliurats als visitadors 

31/10/1620 25 lliures, 17 sous i 6 
diners 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Salari 31/10/1620 100 lliures 

Joan Oliver, manyà Pagament de «tota la 
ferramenta» feta per 
servei de la Visita 

31/10/1620 19 lliures 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Pagament en motiu d’una 
deliberació feta pels 
visitadors  

03/11/1620 200 lliures 

Agustí Oriola, 
calculador 

Dos pagaments: el primer 
pels treballs 
extraordinaris relacionats 
amb l’esquadra de les 
galeres i el segon 
corresponent al seu salari 
ordinari 

07/11/1620 100 lliures 

Jeroni Pol, doctor en 
drets, delegat de la 
Visita forana 

Salari  10/11/1620 100 lliures 

Pere Cases, portaler de 
la Visita 

Pagament en satisfacció 
d’un pagament avançat 
pel portaler al batlle Trias 
d’Arenys per llenya 
comprada en benefici de 
la Visita 

10/11/1620 39 lliures, 19 sous i 9 
diners 

Francesc Moragues, 
porter reial 

Dietes 10/11/1620 8 lliures 

Mateu Deu, candeler de 
seu 

Pagament de les candeles 
de seu entregades al 
consistori de la Visita 

19/11/1620 50 lliures 

Sebastià Claret, fuster Pagament de la «feyna» 
feta en favor del 
consistori de la Visita 

19/11/1620 200 lliures 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Pagament del «ius 
scribendi» per la còpia de 
diverses escriptures 
relacionades amb els 
oficials de les Galeres del 
General 

19/11/1620 87 lliures i 12 sous 
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Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

Pagament en satisfacció 
del preu d’uns candelers 
d’estany fets fer pel 
consistori de la Visita 

20/11/1620 13 lliures i 4 sous 

Joan Martí, porter reial Pagament pels treballs en 
haver anat a Castelló 
d’Empúries a citar 
testimonis i fer negocis 
importants per la Visita 

21/11/1620 10 lliures, 11 sous i 6 
diners 

Miquel Morell, porter 
reial 

Pagament pels treballs en 
sortir de Barcelona per 
anar a citar a testimonis 

21/11/1620 10 lliures 

Llorenç Soler, porter 
reial 

Pagament pels treballs en 
sortir de Barcelona per 
anar a citar a testimonis 

21/11/1620 10 lliures 

Jaume Comba, porter 
reial 

Pagament pels treballs en 
sortir de Barcelona per 
anar a citar a testimonis 

21/11/1620 10 lliures 

Genís Roure, porter 
reial 

Pagament pels treballs en 
sortir de Barcelona per 
anar a citar a testimonis 

21/11/1620 10 lliures 

Jaume Baró, daguer Pagament per unes 
escrivanies fetes pel 
consistori de la Visita 

28/11/1620 15 lliures 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Pagament motivat per 
una deliberació dels 
visitadors datada a 3 de 
desembre de 1620 

03/12/1620 300 lliures 

Miquel Manescal, 
llibreter 

Pagament dels llibres que 
s’entreguen a l’inici de la 
Visita als consistorials, 
assessor, advocat fiscal i 
escrivà major 

03/12/1620 130 lliures i 4 sous 

Damià Ferran, de 
Figueres 

Pagament en virtut de les 
despeses que se li haurien 
ocasionat per haver 
vingut des de Figueres a 
testificar en una querella 

03/12/1620 12 lliures 

Gili Rull, delegat de la 
Visita forana 

Pagament en virtut de les 
dietes relacionades amb 
el seu ofici 

05/12/1620 50 lliures 

Àngel Soler, ajudant de 
l’escrivà major de la 
Visita 

Pagament en virtut d’una 
deliberació feta pels 
visitadors a 4 de 
desembre de 1620 

05/12/1620 140 lliures 

Pau Ferrer, adroguer Pagament en virtut de la 
confitura comprada a la 
seva botiga en motiu de 
la Festa de l’Estaferm 

05/12/1620 28 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

Pagament en virtut dels 
diners que Quintana 
hauria pagat per diverses 
consultes en benefici de 
la Visita 

09/12/1620 24 lliures 

Miquel Astor, delegat 
de la Visita forana 

Salari i dietes 09/12/1620 151 lliures i 3 sous 

Jeroni Pelegrí, notari 
de la Visita forana de 
Miquel Astor 

Salari i dietes 09/12/1620 92 lliures 
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Joan Soler, procurador 
fiscal de la Visita 
forana de Miquel Astor 

Salari i dietes 09/12/1620 92 lliures 

Francesc Moragues, 
porter reial de la Visita 
forana de Miquel Astor 

Salari i dietes 09/12/1620 42 lliures i 18 sous 

Salvi Fàbregas, notari 
de Girona 

Pagament en virtut de les 
despeses que se li haurien 
ocasionat per haver 
vingut des de Girona a 
testificar en una querella 

10/12/1620 10 lliures 

Narcís Fontanet, doctor 
en drets, ajudant de 
l’advocat fiscal de la 
Visita 

Pagament en virtut dels 
diners que hauria avançat 
per aconseguir 
documents en benefici de 
la Visita 

11/12/1620 5 lliures 

Rafael Clauses, notari Pagament per 150 fulles 
d’interrogatoris dels 
consistorials de la 
Diputació del trienni 
anterior 

11/12/1620 16 lliures 

Joan Traví, calculador Pagament en virtut dels 
treballs extraordinaris en 
matèria de les Galeres del 
General 

12/12/1620 20 lliures 

Joan Llobet, notari 
públic de Castelló 
d’Empúries 

Pagament en virtut d’una 
deliberació feta pels 
visitadors a 12/12/1620 

12/12/1620 40 lliures 

Llorenç Soler, porter 
reial 

Dietes en motiu d’haver 
anat a fer citacions a les 
col·lectes de Llevant 

14/12/1620 19 lliures i 6 sous 

Jaume Lacomba, 
porter reial 

Dietes en motiu d’haver 
anat a fer citacions a les 
col·lectes de Lleida i 
Cervera 

14/12/1620 14 lliures i 6 sous 

Miquel Morell i Genís 
Roure, porters reials 

Dietes en motiu d’haver 
anat a fer citacions a 
diverses col·lectes 

14/12/1620 32 lliures i 4 sous 

Jaume Busquets, porter 
reial 

Dietes en motiu d’haver 
anat a Perpinyà i la zona 
del Conflent a presentar 
dues citacions a Melcior 
Subirats i Jaume Gentil, 
també porters 

14/12/1620 14 lliures i 8 sous 

Damià Rubí, de Lleida Pagament en virtut de les 
despeses que se li haurien 
ocasionat per haver 
vingut des de Lleida a 
testificar en una querella 

14/12/1620 12 lliures 

Antoni Bravo, 
comptador de sa 
Magestat 

Pagament en virtut d’uns 
treballs relacionats amb 
les Galeres del General 

14/12/1620 40 lliures 

Pere Oliver, 
guadamaciler 

Pagament per uns 
guadamacils fets per la 
capella de la Visita 

14/12/1620 6 lliures i 15 sous 

Bernat Vidreras, porter 
reial 

Pagament en virtut d’una 
suplicació presentada pel 
propi Vidreras 

14/12/1620 20 lliures 

Miquel Carmini, 
courer 

Pagament per tinters, 
plomeres, polseres i 

24/12/1620 60 lliures 
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campanetes fetes pel 
consistori de la Visita 

Sebastià Adam, 
calderer 

Pagament pels brasers 
entregats a la Visita 

24/12/1620 21 lliures i 7 sous 

Antoni Joan Aroles, 
com a procurador de 
Francesc Planes, 
calculador 

Pagament en motiu d’una 
deliberació feta pels 
visitadors a 23/12/1620 

24/12/1620 40 lliures 

Miquel Morell, porter 
reial 

Pagament en virtut de les 
dietes per haver anat a 
citar diferents persones 

24/12/1620 5 lliures i 4 sous 

Bernat Badia, portaler 
de la Visita 

Pagament extraordinari 
motivat pel fet que les 
nits dels dies 14, 15 i 16 
de desembre hagué de 
residir al consistori de la 
Visita fins a les 12 de la 
nit. Tot plegat coincidint 
amb les darreres hores 
del període de l’ofensa. 

24/12/1620 21 lliures i 11 sous 

Fra Francesc Palau, 
carmelita 

Pagament per satisfacció 
de les misses que 
pronuncia a la capella de 
la Visita 

24/12/1620 15 lliures i 10 sous 

Esteve Martí, porter 
reial 

Pagament per les dietes 
relacionades amb haver 
hagut d’anar a Tortosa a 
entregar unes lletres de 
comissió 

24/12/1620 11 lliures i 14 sous 

Francesc Torres, 
prevere 

Pagament per satisfacció 
de les misses que 
pronuncia a la capella de 
la Visita 

24/12/1620 7 lliures i 10 sous 

Antoni Ponsich, 
visitador instructor 

Salari 24/12/1620 150 lliures 

Francesc Gamis, 
donzell, visitador 
instructor 

Salari  24/12/1620 150 lliures 

Llàtzer Scura, doctor 
en medicina, visitador 
instructor 

Salari 24/12/1620 150 lliures 

Alexandre de 
Cordelles, visitador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Llàtzer Scura, com a 
procurador de Joan 
Garra, visitador 

Salari 24/12/1620 50 lliures 

Miquel Quintana, 
visitador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Pere Pineda, assessor 
de la Visita 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Josep Ramon, advocat 
fiscal de la Visita 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Antoni Ponsich, com a 
procurador d’Agustí 

Salari 24/12/1620 50 lliures 
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Oriola, calculador, 
nebot del primer 
Francesc Calsans, 
calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Miquel Planes, 
calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Francesc Millàs, 
calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Benet Cabanyes, doctor 
en drets, calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Joan Traví, calculador Salari 24/12/1620 100 lliures 
Pere Boix, mercader, 
calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Josep de Ferreres, 
ajudant de l’assessor 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Narcís Fontanet, 
ajudant de l’advocat 
fiscal 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Rafael Riera, candeler 
de cera 

Pagament per les 
candeles entregades al 
consistori de la Visita 

24/12/1620 100 lliures 

Bernat Vidreras, porter Pagament del que «se li 
deu com a porter» 

24/12/1620 50 lliures 

Joan Antoni Fita, Àngel 
Soler, Arnau d’Orlau i 
Jaume Ferrer i Orriols, 
ajudants de l’escrivà 
major 

Salari 24/12/1620 400 lliures 

Jaume Magrinyà, 
calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Ramon Pontarró, 
calculador 

Salari 24/12/1620 100 lliures 

Gili Rull, delegat de la 
Visita forana 

Pagament en virtut de tot 
el cost de la seva 
inspecció, segons un 
memorial que hauria 
presentat al consistori 
dels visitadors, 
descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 225 lliures, 19 sous i 6 
diners 

Segimon Torres, notari, 
escrivà de la Visita 
forana 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 60 lliures 

Jeroni Vinyes, 
procurador fiscal de la 
Visita forana 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 102 lliures 

Vicent Carmona, 
delegat de la Visita 
forana 

Pagament en virtut de tot 
el cost de la seva 
inspecció, descomptats 
els pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 144 lliures 

Josep Comes, notari i 
escrivà de la Visita 
forana de Vicent 
Carmona 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 108 lliures 

Pere Crespí, 
procurador fiscal de la 

Dietes 24/12/1620 108 lliures 
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Visita forana de Vicent 
Carmona 
Pere Mas, porter reial 
de la Visita forana de 
Vicent Carmona 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 57 lliures i 2 sous 

Josep Soler, delegat de 
la Visita forana 

Pagament en virtut de tot 
el cost de la seva 
inspecció, descomptats 
els pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 171 lliures, 8 sous 

Josep Pla, notari i 
escrivà de la Visita 
forana de Josep Soler 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 102 lliures 

Martí Garriga, 
procurador fiscal de la 
Visita forana de Josep 
Soler 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 102 lliures 

Joan Faura, porter 
reial de la Visita forana 
de Josep Soler 

Dietes, descomptats els 
pagaments fets per 
avançat 

24/12/1620 47 lliures 

Jaume Mir, doctor en 
drets, subrogat de Pere 
Pineda, assessor de la 
Visita 

Salari durant la 
substitució de Pineda per 
malaltia 

24/12/1620 100 lliures 

Pere Cases, Joan Roca, 
Bernat Badia, Miquel 
Fontana, Pau Oliver, 
Joan Llorens, Francesc 
Borràs, Llorenç Soler, 
Francesc Santamans i 
Joan Martí, portalers i 
porters de la Visita 

Salari 24/12/1620 450 lliures 

Cristòfol Cabirol, 
esparter 

Pagament en virtut 
d’unes estores 
comprades a la seva 
botiga per servei de la 
Visita 

09/01/1621 13 lliures i 7 sous 

Joan Pau Rifós, 
racional del Consell de 
Cent i Francesc Rialp, 
ajudant del racional del 
Consell de Cent 

Pagament en virtut d’una 
deliberació feta pels 
visitadors a 23 de 
desembre de 1620 

09/01/1621 20 lliures 

Pere Boix, calculador Pagament pels treballs 
que estaria duent a terme 
en matèria de revisar els 
llibres de vàlues 

15/01/1621 50 lliures 

Pere Pineda, assessor 
de la Visita 

Salari 01/02/1621 100 lliures 

Francesc Calsans, 
donzell, calculador 

Satisfacció de treballs 
extraordinaris relacionats 
amb les Galeres del 
General 

01/02/1621 5 lliures 

Rafael Clauses, notari Satisfacció de treballs 
extraordinaris els dies 14, 
15 i 16 de desembre de 
1620 

01/02/1621 20 lliures 

Àngel Soler, notari Satisfacció dels treballs 
en copiar 150 fulls 
relacionats amb 

01/02/1621 65 lliures 
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l’esquadra de Galeres del 
General 

Rafael Riera, candeler 
de cera 

Pagament de les candeles 
de cera comprades al seu 
establiment, utilitzades 
pels consistorials i 
oficials de la institució 

01/02/1621 637 lliures i 12 sous 

Miquel Carmini, 
courer 

Pagament de tinters, 
polseres, plomeres, 
ostieres i campanetes 
comprades a la seva 
botiga 

01/02/1621 70 lliures 

Jaume Baró, daguer Pagament pel valor de 
diverses escrivanies 
comprades a la seva 
botiga 

01/02/1621 42 lliures 

Mateu Deu, candeler de 
seu 

Pagament pel valor de 
diverses candeles de seu 
comprades a la seva 
botiga 

01/02/1621 5 lliures i 4 sous 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament pel valor de la 
confitura que el 
consistori i els oficials 
majors haurien consumit 
durant els primers mesos 
de la Visita 

01/02/1621 81 lliures 

Joan Antoni Fita, 
notari de Barcelona, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament dels treballs 
extraordinaris destinats a 
confeccionar un sumari 
de les sentències de 
l’anterior visita 

01/02/1621 25 lliures 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament a diversos 
consistorials i oficials en 
motiu del torneig fet a la 
Plaça del Born el 7 de 
febrer de 1621 

11/02/1621 135 lliures i 12 sous 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Despeses de menut 17/02/1621 100 lliures 

Sebastià Claret, fuster Pagament de diversos 
treballs fets en benefici 
del consistori de la Visita 

27/02/1621 117 lliures 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament de les 
confitures donades als 
consistorials i diversos 
oficials de la Visita en 
motiu de les festes per la 
beatificació de Tomàs de 
Vilanova 

27/02/1621 166 lliures 

Bartomeu Juy Pagament de les dietes en 
motiu d’haver anat a 
publicar les crides de la 
Visita 

06/03/1621 10 lliures 

Bernadí Torres Pagament pel lloguer de 
les finestres de casa seva 
al carrer ample, en motiu 
de la festa dels Faquins, 
durant el Carnestoltes 

06/03/1621 15 lliures 

Josep Ramon, advocat 
fiscal de la Visita 

Salari 06/03/1621 100 lliures 
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Rafel Riera, candeler 
de cera 

Pagament de cera 
comprada a la seva botiga 

06/03/1621 170 lliures 

Pere Ravella, adroguer Pagament pel lloguer de 
les finestres de la casa de 
Ravella durant els 
tornejos celebrats a la 
Plaça del Born els dies 7 
i 14 de febrer 

14/03/1621 28 lliures 

Mateu Deu, candeler de 
seu 

Pagament de les candeles 
de seu comprades a la 
seva botiga 

14/03/1621 130 lliures 

Pere Pau Amat, 
adroguer 

Pagament de la confitura 
comprada a la seva botiga 

14/03/1621 100 lliures 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament per diverses 
quantitats avançades per 
Soler en gestions 
“secretes” relacionades 
amb diverses querelles de 
la Visita 

14/03/1621 100 lliures 

Jaume Mir, assessor de 
la Visita en substitució 
de Pere Pineda, 
traspassat 

Salari 14/03/1621 200 lliures 

Nicasi Castellar, notari 
públic 

Pagament per 72 títols 
dels capbreus dels 
oficials del General 
entregats a la Visita 

14/03/1621 14 lliures 

Rafael Clauses, notari Pagament pels treballs 
duts a terme en matèria 
de rebre testimonis, tant 
durant l’ofensa com 
durant la defensa 

24/03/1621 60 lliures 

Fra Francesc Palau, 
carmelita 

Pagament per les misses 
fetes a la capella de la 
Visita 

24/03/1621 7 lliures i 10 sous 

Eloi Planes, botiguer de 
teles 

Pagament per les teles 
comprades a la seva 
botiga en benefici de la 
Visita 

24/03/1621 117 lliures i 10 sous 

Miquel Ferrer, 
visitador 

Salari 24/03/1621 100 lliures 

Pedro de Puigmarí, 
visitador 

Salari 24/03/1621 100 lliures 

Joan Coturas, manyà Pagament per treballs 
fets en benefici de la 
Visita 

24/03/1621 22 lliures 

Joan Garra, visitador Salari 03/04/1621 50 lliures 
Pere Cases, Joan Roca, 
Valentí Mestre, Pau 
Oliver, Joan Llorens, 
Bernat Badia i 
Francesc Borràs, 
portalers 

Pagament en virtut dels 
treballs duts a terme i que 
es duran a terme en 
benefici de la Visita 

03/04/1621 450 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal, Antoni Joan Fita, 
Àngel Soler, Arnau 
d’Orlau i Jaume 
Ferrer, ajudants de 

Salaris 03/04/1621 250 lliures 
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l’escrivà major de la 
Visita 
Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Salari 03/04/1621 100 lliures 

Francesc de 
Vallgornera, regent els 
comptes i Baldiri 
Miquel Sovies, ajudant 
del regent els comptes 

Pagament en virtut dels 
treballs en aportar els 
comptes de les despeses 
de la Visita 

03/04/1621 90 lliures 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament en virtut del 
repartiment entre els 
visitadors i altres oficials 
fet per deliberació dels 
propis visitadors 

03/04/1621 144 lliures 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament per satisfer els 
treballs que hauria dut a 
terme en favor de la 
Visita un tal Joan Serra 

07/04/1621 15 lliures 

Josep de Ferrer, doctor 
en drets, coadjutor de 
l’assessor de la Visita 

No s’especifica el 
concepte 

24/04/1621 125 lliures 

Narcís Fontanet, 
coadjutor de l’advocat 
fiscal de la Visita 

Pagament per salari i 
adeales 

24/04/1621 75 lliures 

Antoni Thió, escrivà 
major del General 

Pagament dels treballs 
duts a terme durant el 
principi de la Visita en 
substitució de l’escrivà 
major de la Visita 

27/04/1621 40 lliures 

Jaume Fons, botiguer 
de draps 

Pagament pels vestits fets 
en virtut dels dols per la 
mort de Felip III 

30/04/1621 3.000 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

Pagament en virtut d’una 
deliberació feta pels 
visitadors a 22 de maig 
de 1621 

26/05/1621 1.200 lliures 

Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament de diverses 
quantitats que hauria 
gastat per ordre dels 
visitadors en benefici de 
la Visita 

16/06/1621 72 lliures 

Rafael Riera, candeler 
de cera 

Pagament de la cera que 
els visitadors haurien 
comprat a la seva botiga 

16/06/1621 226 lliures 

Joan Teixidor, corder Pagament del fil comprat 
a la seva botiga 

17/06/1621 13 lliures 

Mateu Deu, candeler de 
seu 

Pagament de les candeles 
de seu comprades a la 
seva botiga 

17/06/1621 84 lliures i 2 sous 

Joan Antoni Fita, 
notari de Barcelona, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament dels treballs 
extraordinaris duts a 
terme per copiar les 
sentències fetes per la 
Visita 

18/06/1621 80 lliures 

Arnau d’Orlau, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament en virtut de 
diners gastats en benefici 
de la Visita per ordre dels 
visitadors 

18/06/1621 75 lliures 
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Àngel Soler, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament en virtut dels 
treballs extraordinaris 
relacionats amb les 
Galeres del General i 
amb diversos pagaments 
que hauria avançat, com 
ara la celebració de les 
misses a la capella de la 
Visita 

18/06/1621 70 lliures i 15 sous 

Jaume Mir, assessor de 
la Visita 

Pagament per diverses 
quantitats gastades en 
benefici de la Visita 

18/06/1621 70 lliures 

Jaume Carmona, 
donzell 

Pagament per diverses 
quantitats gastades en 
benefici de la Visita 

18/06/1621 75 lliures 

Josep Ramon, advocat 
fiscal de la Visita 

Pagament per diverses 
quantitats gastades en 
benefici de la Visita 

18/06/1621 120 lliures 

Antonio Bravo, 
comptador de sa 
Magestat 

Pagament per diverses 
gestions relacionades 
amb l’esquadra de les 
Galeres del General 

18/06/1621 25 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

Pagament de diversos 
treballs extraordinaris, 
així com dels diners 
avançats per comprar 
mapes pel consistori dels 
visitadors 

19/06/1621 134 lliures 

Mateu Caxanes, 
prevere 

Pagament pels treballs 
presos en corregir “la 
stampa” feta per ordre 
dels visitadors 

19/06/1621 15 lliures 

Onofre Carantella, 
vidrier 

Pagament de tots els 
articles comprats a la 
seva botiga per servei de 
la Visita 

19/06/1621 15 lliures 

Narcís Fontanet, 
coadjutor de l’advocat 
fiscal de la Visita 

Pagament de diverses 
quantitats avançades en 
benefici de la Visita i per 
ordre dels visitadors 

19/06/1621 5 lliures 

Jeroni Margarit, 
estamper 

Pagament pels treballs 
d’estampació dels llibres 
fets pels visitadors 
concernents als oficials 
de la Diputació 

19/06/1621 160 lliures 

Francisca Guerris, 
ventallera 

Pagament pels ventalls 
comprats a la seva botiga 

19/06/1621 6 lliures 

Joan Roca, portaler de 
la Visita 

Pagament dels sous 
extraordinaris destinats a 
satisfer-lo tan a ell com a 
la resta de companys 
portalers per treballs 
extraordinaris en benefici 
de la Visita 

19/06/1621 33 lliures 

Pere Pau Amat, 
adroguer 

Pagament de tota la 
confitura comprada a la 
seva botiga 

22/06/1621 85 lliures, 6 sous i 2 
diners 

Bernat Badia, portaler Pagament pels diners 
gastats en comprar 

22/06/1621 18 lliures, 15 sous i 6 
diners 
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«adornaments» per la 
capella de la Visita 

Miquel Manescal, 
llibreter 

Pagament de tot el paper, 
plomes, tinta i altres 
comprats a la seva botiga 

22/06/1621 182 lliures, 12 sous i 7 
diners 

Pere Aylla, Jaume 
Càncer, Joan Baptista 
Gori, Cristòfol Fumàs i 
Desplà, Gaspar Càncer, 
Felip Vinyes i Francesc 
Millet, doctors en drets 

Pagament per consultes 
sobre qüestions de dret 

22/06/1621 35 lliures 

Francesc Mitjavila i 
Franquesa, Miquel 
Sala, Francesc Ferrús, 
Josep Roca, Montserrat 
Ramon i Baltasar 
Morell, doctors del 
Reial Consell Criminal 

Pagament per consultes 
sobre qüestions de dret 

22/06/1621 180 lliures 

Miquel Palau, escrivà 
major de la Visita 

Pagament per treballs 
extraordinaris en benefici 
de la Visita 

07/07/1621 25 lliures 

Arnau d’Orlau, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major de la Visita 

Pagament per treballs en 
benefici de la Visita 

07/07/1621 10 lliures 

Joan Llorens, llibreter Pagament en virtut dels 
treballs de relligar els 
impresos fets estampar 
pels visitadors 

07/07/1621 20 lliures 

Llorenç Soler, llibreter Pagament en virtut dels 
treballs de relligar els 
impresos fets estampar 
pels visitadors 

07/07/1621 10 lliures 

Miquel Fontana, 
verguer de la Diputació 

Pagament pels treballs de 
custodiar dins les presons 
del General a Jaume Pi, 
pres per ordre dels 
visitadors 

07/07/1621 4 lliures 

Francesc de 
Vallgornera, regent els 
comptes del General 

Pagament pels treballs en 
portar els comptes de la 
Visita 

07/07/1621 25 lliures 

Joan Magarola, Miquel 
Sala i Montserrat 
Ramon, doctors del 
Reial Consell Criminal 

Pagament per consultes 
sobre qüestions de dret 

17/07/1621 45 lliures 

Joan Llorens, llibreter Pagament relacionat amb 
els treballs de relligar 
part dels llibres 
estampats per ordre dels 
visitadors 

13/08/1621 18 lliures i 2 sous 

Llorenç Soler Pagament relacionat amb 
els treballs de relligar 
part dels llibres 
estampats per ordre dels 
visitadors 

13/08/1621 11 lliures i 10 sous 

Francesc Santamans, 
porter reial 

Pagament en virtut del 
temps que hauria servit 
de més a la Visita 

13/08/1621 5 lliures 

Francesc Borràs, 
porter de la Visita 

Pagament en virtut del 
temps que hauria servit 
de més a la Visita 

13/08/1621 5 lliures 
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Arnau d’Orlau, notari, 
ajudant de l’escrivà 
major 

Satisfacció dels treballs 
d’escriure una carta al rei 

13/08/1621 1 lliura 

Miquel Manescal, 
llibreter 

Pagament dels treballs 
duts a terme per relligar 
els originals dels 
processos i altres papers 
de la Visita 

13/08/1621 6 lliures 

Josep Miquel 
Quintana, procurador 
fiscal de la Visita 

Pagament de diverses 
quantitats avançades per 
negocis de la Visita 

16/10/1621 42 lliures, 2 sous i 2 
diners 

Baldiri Miquel Sovies, 
notari, ajudant del 
regent els comptes 

Pagament pels treballs 
presos en benefici de la 
Visita 

17/11/1621 30 lliures 

Francesc Santamans, 
porter reial 

Pagament pels treballs 
extraordinaris duts a 
terme en benefici de la 
Visita 

17/11/1621 10 lliures 

Agustí de Lana, 
racional de la Diputació 

Pagament en virtut d’allò 
que la Visita acostuma 
pagar al racional pels 
treballs presos en 
benefici de la institució 

17/11/1621 30 lliures 

Francesc Borràs, 
porter 

Pagament pels treballs 
extraordinaris duts a 
terme en benefici de la 
Visita 

17/11/1621 25 lliures 

Jaume Càncer, doctor 
en drets 

Pagament pels 
nombrosos treballs duts a 
terme en benefici de la 
Visita, molt especialment 
per raó de la contenció 
entre diputats i visitadors 
a resultes de la publicació 
del llibre sobre els 
oficials del General 

17/11/1621 100 lliures 

Antoni Joan Fita, 
notari 

Pagament pels treballs a 
l’hora de «regular» el 
dietari de la Visita 

17/11/1621 30 lliures 

Arnau d’Orlau, notari Pagament per diversos 
treballs en «negocis» de 
la Visita 

17/11/1621 15 lliures 

Joan Gallego, regent la 
cancelleria, Francesc 
Mitjavila i Franquesa, 
Francesc Ferrús, 
Miquel Sala, 
Montserrat Ramon, 
Josep Roca i Baltasar 
Morell, doctors de la 
Reial Audiència 

Pagament per diverses 
consultes relacionades 
amb la publicació dels 
impresos de 1621 i les 
contencions suscitades 
amb el consistori dels 
diputats i oïdors de 
comptes del General 

24/11/1621 700 lliures 
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ANNEX 3. ELS MEMBRES DE LA VISITA DEL GENERAL, 1600-1714 
  

Classificació de visitadors i altres oficials de la visita1 
 

TRIENNI VISITADORS VISITADORS 

INSTRUCTORS 

ALTRES OFICIALS OBSERVACIONS 

1600-16022 Braç Eclesiàstic: Cristòfor de 
Queralt (canonge de la seu de 
Tarragona), Rafel Batlle (canonge 
de la seu de Girona), Rafel Duran 
(canonge de la Seu d’Urgell). 
Braç Militar: Bonaventura Bolet 
(donzell, vegueria de Barcelona), 
Felip Joan de Castells (donzell, 
vegueria de Balaguer), Berenguer de 
Peguera. 
Braç Reial: Rafel Vivet (ciutadà de 
Girona), Bernat Caranes (doctor en 
medicina de Barcelona), Lluís Baget 
(burgès de Perpinyà). 

Braç Eclesiàstic: Rafel Batlle 
(canonge de la seu de Girona). 
Braç Militar: Bonaventura 
Bolet (donzell, vegueria de 
Barcelona). 
Braç Reial: Lluís Baget (burgès 
de Perpinyà). 

Assessors: Miquel Ribes (donzell, 
doctor en drets) i Miquel Lavaneras 
(doctor en drets, ciutadà de 
Barcelona). 
Advocats Fiscals: Joan Baptista Gori 
(doctor en drets, ciutadà de Barcelona) 
i Jeroni Pujades (doctor en drets, 
ciutadà de Barcelona). 
Escrivà Major: Francesc Palau 
(notari, ciutadà de Barcelona). 
Procurador Fiscal: Pere Carbonell 
(notari de Barcelona). 
Porters: Joanot Torrelles, Jaime 
[Descàrrega], Jeroni Martí. 
Assessors col·lectes foranes: Joan 
Fontanet, Miquel Rollan (cavaller), 
Joan Despalau i Pau Mohet (tots 
doctors en drets i ciutadans de 
Barcelona). 

Bernat Caranes (o Caxanes) no hauria 
jurat el càrrec i, segons sembla, no 
hauria participat de la Visita3. 

                                                      
1 Feta, majoritàriament, a partir de les informacions presents als Dietaris de la Generalitat, entre els anys 1605 i 1713. 
2 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 14, camisa 1; VG, 21, camisa 153. 
3 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 21, camisa 153, f. 8086r. 
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Notaris col·lectes foranes: Joan 
Antic [Torres] (notari de Barcelona), 
Bernat Puigvert (notari de Barcelona), 
Esteve Vallalta (notari de Barcelona) i 
Joan Cebrià Mallol (notari reial). 
Procuradors fiscals col·lectes 
foranes: Joan Pons, Antoni Mallol, 
Joan Baró i Sebastià Vilella (notaris 
reials i ciutadans de Barcelona). 
Porters col·lectes foranes: Jaume 
Morell, Francesc Porta, Joan [Veïns?], 
Jeroni Mora (porters reials). 
Porter encarregat de les “pròpries”: 
Bernat del Abbat (porter reial). 
Calculadors: Francesc Scola, Carles 
Frexes, Miquel Bertran, Francesc 
Hexarch (mercaders) i Pau Duran 
(adroguer). 

1602-16054 Braç Eclesiàstic: Ferran Fivaller 
(canonge de Tortosa), fra Miquel 
Ballaró (monjo i camarer de 
Banyoles) i fra Frederic Meca (Prior 
de Catalunya). 
Braç Militar: Francesc Grimau 
(menor), Lluís de Vilafranca 
(donzell de Barcelona) i Jaume 
Cristòfor de Guimerà (carlà de 
Tamarit i donzell de Barcelona). 
Braç Reial: Gaspar Segarra (doctor 
en drets, ciutadà honrat de 
Barcelona), Jaume Nebot (doctor en 
drets i burgès de Perpinyà) i Pere 
Ferran (mercader de Barcelona). 

Braç Eclesiàstic: fra Miquel 
Ballaró. 
Braç Militar: Francesc de 
Grimau. 
Braç Reial: Pere Ferran. 

Assessor: Jeroni Fivaller (doctor en 
drets i ciutadà honrat de Barcelona). 
Advocat Fiscal: Joan Aroles (doctor 
en drets i ciutadà honrat de 
Barcelona). 
Escrivà Major: Pere Carbonell 
(notari de Barcelona). 
Procurador Fiscal: Jaume Puigmitjà 
(notari, ciutadà honrat de Barcelona). 
Ajudants de l’Escrivà Major: 
Salvador Pedrolo (notari de 
Barcelona) i Joan Clascar (notari, 
ciutadà honrat de Barcelona). 
Porters: Gabriel Sistero, mercer 
(Ciutadà de BCN), Bernat Serra, 
negociant (ciutadà de BCN), Sulspici 

Fra Frederic Meca renuncia com a 
visitador pel Braç Eclesiàstic. El 
substitueix Dionís de Babau (canonge 
de Lleida). 

                                                      
4 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 22, “Actas de la Visita”. 
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Meros, negociant (ciutadà de BCN) i 
Martí Vilafola (Vilasola?), escudeller 
(ciutadà de Barcelona). 
Porter: Antoni Reus, boter (ciutadà 
BCN). 
Altres tasques: Francesc Ferran, 
sabater (ciutadà BCN). 
Assessors Col·lectes forànies: Pere 
Fontanella, Gabriel de Malla, 
Galceran Dusay i Mariano Berart 
(doctors en drets i ciutadans de BCN). 
Notaris col·lectes forànies: Lluís 
Argentera (notari de Vilafranca del 
Penedès), Joan Oriol (notari BCN), 
Joan Ribalta (notari BCN) i Francesc 
Pastor (notari BCN). 
Procuradors Fiscals col·lectes 
forànies: Antic Rabassa (negociant de 
Banyoles), Jeroni Vilansosa i Antoni 
Font. 
Porters col·lectes forànies: Pere 
Armengol (porter reial), Jaume Morell 
(porter reial), Joan Torrelles i 
Francesc Moragues (porter reial). 

1605-16085 Braç Eclesiàstic: el Bisbe d’Urgell, 
Miquel Joan Fivaller (ardiaca de 
Tarragona) i el Bisbe de Girona. 
Braç Militar: Serafí Sunyer 
(donzell de Girona), Antoni Cella 
(donzell de Girona) i Francesc de 
Marimon (donzell de Barcelona). 
Braç Reial: Joan Coronat (Burgès 
de Perpinyà), Francesc Corts (doctor 

Braç Eclesiàstic: Francesc 
d’Oluja. 
Braç Militar: Francesc de 
Marimon. 
Braç Reial: Joan Coronat. 

Assessor: Jaume Aymerich (doctor en 
drets). 
Advocat Fiscal: Miquel Pomet 
(doctor en drets, ciutadà de BCN). 
Escrivà Major: Jeroni Bosch. 
Ajudant de l’Escrivà Major: Joan 
Baptista Ferrer. 
Notari ajudant: Esteve de Corbera. 
Procurador Fiscal: Nadal Comes. 

Cap dels visitadors pel Braç 
Eclesiàstic extrets en primera 
instància accepta el càrrec; els extrets 
en segona instància són: Jaume 
Çaconomina (canonge de Girona), 
Miquel d’Alentorn i Francesc Oluja 
(comanador de St. Joan). Miquel 
d’Alentorn també renúncia i en el seu 
lloc s’extreu a Honofre Oluja (Prior de 
Gualter). 

                                                      
5 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 240, ff. 6r-8v, 9, 11v, 12v, 13v-14r, 32r, 43r. 
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en drets, ciutadà de Barcelona) i 
Miquel Astor (ciutadà de Tortosa). 

Calculadors: Pere Xarqués, Joan 
Pons (negociants), Bernat Corts i Pere 
Boix (mercaders de BCN). 
Portalers: Pere Marquès (teixidor de 
seda), Pere Permanyer (sastre), 
Francesc Esteve (flassader), Narcís 
Mas (candeler de cera) i Llorenç Ots 
(sombrerer). 
Assessors Foranis: Joaquim 
Carbonell, Gabriel de Malla, Pau 
Moret i Vicens Hortolà (doctors en 
drets, de BCN). 
Notaris Foranis: Miquel Martí 
(notari, ciutadà de Tortosa), 
Gismundo Boffill, Onoffre Roper i 
Joan Pereluch (notaris, ciutadans de 
Barcelona). 
Procuradors Fiscals Foranis: 
Miquel Moyano (?), Joan Pineda, 
Anton Joan Fita i Antoni Reus. 
Porters foranis: Antoni Barrera, Pere 
Armengol, Gabriel Codina i Francesc 
Moragues (portalers reials i ciutadans 
de Barcelona). 
   

 
Nadal Comes, procurador fiscal, 
renuncia. En el seu lloc s’elegeix a 
Joan Abril. 
 
Vicens Hortolà, delegat forani, 
renuncia. En el seu lloc s’elegeix a 
Joan Calvo (doctor en drets). 

1608-16116 Braç Eclesiàstic: Jaume Berguedà 
(canonge de Vic), Jaume 
Çaconomina (canonge de Girona) i 
Ángel Juallar (Abat de St. Martí del 
Canigó). 
Braç Militar: Llorenç Descatllar, 
Joan Gabriel Babot i Jaume Pau de 
Belloc i Vilanova. 

Braç Eclesiàstic: fra Àngel 
Juallar. 
Braç Militar: Joan Gabriel 
Babot. 
Braç Reial: Joan Francesc 
Rossell. 

Escrivà Major: Esteve Corbera. 
Assessor: Miquel Rollan. 
Advocat Fiscal: Jaume Joan d’Areny. 
Procurador Fiscal: Arnau de Orlau 
(negociant, ciutadà de Barcelona). 
Ajudants de l’Escrivà Major: 
Bartomeu Batlle i Bartomeu Pont 
(notaris). 

 

                                                      
6 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 34, s/f (51). 
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Braç Reial: Jeroni Montsó (ciutadà 
honrat de Lleida), Joan Francesc 
Rossell (doctor en medicina, ciutadà 
de Barcelona) i Joan Rafel Ferrer 
(ciutadà honrat de Girona). 

Portalers: Rafel Coromines, Rafel 
Lenes, Joan Antoni Màlies, Bartomeu 
Altarriba, Geroni Costa  i Pere Mas. 
Porters: Jaume Maynes i Pere Font. 
Calculadors: Pere Moreix, Josep 
Palaudaries, Pere Boix, Magí Rifós i 
Pau Aubias Vivet. 
Assessors forans: Joaquim 
Carbonell, Jeroni de Tord, Lluís 
Sicart, Francesc Puig. 
Notaris forans: Miquel Palau, 
Francesc Vidal, Joan Pasqual Padrós, 
Honorat Pau Pla. 
Procuradors fiscals forans: Baptista 
Cucurella, Joan Daud..., Bartomeu 
Maymó, Gabriel Atxer.  
Porters Forans: Joan Ferran, Guillem 
Canonge, Antoni Blasi i Francesc 
Moragues. 

1611-16147 Braç Eclesiàstic: Miquel 
d’Aimerich (Abat de St. Cugat), 
Pere Dalmau (canonge de Girona) i 
Pau Lledó (canonge de Vic). 
Braç Militar: Francesc de Castellví 
(donzell de Montblanc), Gaspar 
Rovira i de Josa (donzell, senyor de 
St. Climent) i Lluís de Copons 
(donzell, senyor de Ller). 
Braç Reial: Joaquim Montalt (CH 
de BCN), Agustí Montanyes (CH de 
Tortosa) i Josep Baptista Chivelli 
(CH de Tortosa). 

Braç Eclesiàstic: Miquel 
d’Aimerich. 
Braç Militar: Francesc de 
Castellví. 
Braç Reial: Joaquim Montalt. 

Escrivà Major: Pere Pau Pastor 
(notari púbic BCN). 
Assessor: Francesc Tristany 
Advocat Fiscal: Pau Mohet. 
Ajudant de l’Escrivà: Pere Carbonell 
Procurador Fiscal: Jaume Regàs. 
Delegat forani Tarragona: Joan 
Calvo (doctor en drets, ciutadà de 
Barcelona) 
Procurador fiscal vereda 
Tarragona: Francesc de Santamaria 
Notari vereda Tarragona: Francesc 
de Montserrat (donzell, domiciliat a 
Barcelona, notari reial) 

  

                                                      
7 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 44, 48, 213. 
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Porter vereda Tarragona: Pere Joan 
Blay. 
Delegat forani Girona: T. Regàs 
Procurador fiscal Girona: Jaume 
Cabesa. 
Notari Girona: Montserrat Puigvert. 
Porter Girona: Paulo Blanch. 
Portalers: Francesc Malvi i Miquel 
Vila. 

1614-16178 Braç Eclesiàstic: Jeroni Castelló 
(Prior de St. Pere lo Gros), Jeroni 
Terça (canonge de Tortosa) i fra 
Joan Desgüell (monjo i camarer del 
monastir de Banyoles). 
Braç Militar: Francesc Pons de 
Vilanova, Jaume Casademunt i 
Gaspar de Calders (donzell). 
Braç Reial: Miquel Çaconomina 
(ciutadà de Girona), Pere Galí 
(ciutadà de Girona) i Miquel Astor 
(ciutadà de Tortosa). 

Braç Eclesiàstic: Pere Joan 
Desgüell. 
Braç Militar: Gaspar de 
Calders. 
Braç Reial: Miquel Astor. 
 

Escrivà Major: Jeroni Bosch. 
Assessor: Jeroni d’Ollers. 
Advocat Fiscal: Onofre Vila. 
Delegat de la vereda de Girona: 
Jeroni de Gualbes. 
Procurador Fiscal de la vereda de 
Girona: Pere Joan Busquets, notari 
real, ciutadà de BCN. 
Escrivà de la vereda de Girona: 
Jaume Bonacasa, notari públic, 
ciutadà de BCN. 
Porter de la vereda de Girona: 
Baldiri Veha, porter reial. 
 
 

Es fa una extracció de visitadors en 
segona instància per la renúncia de 
Jeroni Terça i Miquel Çaconomina. 
L’elegit en el Braç Eclesiàstic çes 
Francesc Monfar i Sorts (ardiaca i 
canonge de Lleida) i en el Braç Reial 
Rafel de Belloc (ciutadà de Girona). 

1617-1620 

Braç Eclesiàstic: Francesc d’Oluja 
(Comanador de Sant Joan), Jaume 
Çaconomina (Canonge de Girona) i 
Francesc Senjust (Abat d’Arles). 
Braç Militar: Jaume Rossell 
(Donzell, domiciliat a Tarragona), 
Francesc de Cruïlles i Sitjar i Pere 
Pau de Ribes (Donzell, Girona). 
Braç Reial: Joaquim Mora (doctor 
en medicina), Jaume Aimerich 

Braç Eclesiàstic: Jaume 
Çaconomina. 
Braç Militar: Pere Pau de 
Ribes. 
Braç Reial: Jaume Aimerich. 

Assessor de la Visita: Joan Gaspar de 
Prat. 
 
Escrivà Major de la Visita: Jeroni 
Bosch. 

 

                                                      
8 ACA, Generalitat, Sèrie VG, 50, 56. 
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(doctor en drets, Ciutadà Honrat de 
Barcelona) i Rafael Masdemont 
(Burgès de Perpinyà). 
 

1620-1623 

Braç Eclesiàstic: Pedro de 
Puigmarí (Abat de St. Miquel de 
Cuixà), Antoni Ponsich (canonge 
d’Elna) i Francesc Miquel Ferrer 
(canonge de Lleida).  
Braç Militar: Alexandre Cordelles, 
Jaume de Llupià i Francesc Gamis 
(menor). 
Braç Reial: Joan Garra (mercader 
de Girona), Miquel Quintana 
(Burgès de Perpinyà) i Llàtzer Scura 
(ciutadà de Girona). 

Braç Eclesiàstic: Antoni 
Ponsich. 
Braç Militar: Francesc Gamis. 
Braç Reial: Llàtzer Scura. 

Advocat Fiscal de la Visita: Josep 
Ramon. 
Assessors de la Visita: Pere Pineda i 
Jaume Mir. 
Escrivà Major de la Visista: Miquel 
Palau. 
Ajudant de l’Escrivà Major de la 
Visita: Arnau d’Orlau. 
“Ajudant de la Visita”: Jaume Ferrer 
i Orriols. 
Calculador: Micer Magrinyà. 
Procurador Fiscal de la Visita: 
Miquel Fontana. 

 

1623-1626 

Braç Eclesiàstic: Jeroni Moliner 
(canonge de Tortosa), Antoni 
Ponsich (canonge d’Elna) i Joan 
Baptista de Calders (Abat d’Arles).  
Braç Militar: Joan d’Olmera i de 
Cruïlles, Gaspart de Prat i Domingo 
Moradell. 
Braç Reial: Jeroni Navel, Antoni 
Seragut i Jeroni Pere Arnau. 

Braç Eclesiàstic: Joan Baptista 
de Calders. 
Braç Militar: Joan d’Olmera i 
de Cruïlles. 
Braç Reial: Jeroni Navel. 

Assessor de la Visita: Josep Ramon. 
Escrivà Major: Francesc Jutge. 
Advocat Fiscal: Francesc Llenes. 
Síndic de la Visita: T. Joffreu. 
Calculadors: Rafael Balcells, Pau 
Bentmàs i Pere Brochà. 
Assessor forani: Josep Juliol. 
Portalers: Bartomeu Cathalà, 
Nicholau Vergés, Antoni Carreras i 
Pere Joan Pujol. 
Porters foranis: Genís Roure, Joan 
Revert. 

Jeroni Moliner renuncia com a 
visitador eclesiàstic. En el seu lloc 
elegeix Pedro de Llordat (frare 
benedictí del monastir de Ripoll). 
 
 

1626-16299 

Braç Eclesiàstic: Benet Fontanella 
(Abat de Besalú), Josep Serralta 
(canonge de Vic) i Pau Claris 
(canonge d’Urgell).  

Braç Eclesiàstic: Pau Claris. 
Braç Militar: Josep Jover. 
Braç Reial: Miquel Hispano. 

Procurador Fiscal de la Visita: 
Antoni Càrcer (CH BCN) 
Ajudant de l’Escrivà Major: Jacint 
Parejà. 

S’elegeixen 2 visitadors en segona 
instància: Onofre Coromina (canonge 
de Vic), en el lloc de Benet Fontanella. 
Vicens Hortolà (ciutadà honrat de 
Barcelona) en el lloc Mateu Guimerà. 

                                                      
9 DGC, vol. V, pp. 144-146 i ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 1, 2. 
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Braç Militar: Joan de Peguera, 
Francesc Soler (Donzell de 
Barcelona) i Josep Jover (Donzell de 
Barcelona). 
Braç Reial: Cristòfor Fumàs i 
Desplà (doctor en drets, ciutadà 
honrat de Barcelona), Miquel 
Hispano (ciutadà honrat de 
Barcelona) i Mateu Guimerà (doctor 
en medicina, ciutadà de Tortosa). 

Assessor de la Visita: Josep 
Montaner. 
Advocat Fiscal: Francesc Claris. 
Escrivà Major: Joan Fita. 
Síndic de la Visita: Pau Boquet i 
Torruella. 
Calculadors: Jaume Magrinyà, Jeroni 
Lucià, Segimon Damians, Joan Pau 
Montaner, Pere Joan Florensa i 
Onofre Aquiles. 
Portalers: Jaume Martí, Pere Joan 
Pla, Josep Amat, Domingo Sirvent, 
Miquel Honorat, Llorenç Forcada i 
Jaume Garba. 
Porters reials: Jaume Camps, Matia 
Mila i Gispert Moracuch. 

 
 

1629-

163210 

Braç Eclesiàstic: Ramon de 
Sentmenat (Bisbe de Barcelona), 
Sebastià Saleta (canonge de 
Barcelona) i Joan Pau Rifós 
(Ardiaca i Canonge de Barcelona). 
Braç Militar: Lluís Corbera (senyor 
de Llinars), Baldiri de Collferrer 
(Donzell d’Olot) i Bernardino de 
Junyent (Donzell de Barcelona). 
Braç Reial: Jaume Maurís (doctor 
en drets, Perpinyà), Gabriel Masdéu 
(ciutadà honrat de Girona) i 
Galderich Tarrena (burgès de 
Perpinyà). 

Braç Eclesiàstic: Ramon de 
Sentmenat. (Joan Sentís, segons 
el dietari de la Visita.) 
Braç Militar: Baldiri de 
Collferrer. 
Braç Reial: Galderich Tarrena. 

Advocat Fiscal: Micer Francesc Pau 
Xammar. 
Assessor: Benet Anglasell (doctor en 
drets). 
Procurador Fiscal: Narcís Fontanet. 
Escrivà Major: Francesc Pla. 
Ajudant de l’assessor: Francesc 
Aguilló. 
Ajudant de l’advocat fiscal: Aleix 
Tristany. 
Ajudants de l’escrivà major: Joan 
Salines i Joan Ramon Reseques. 
Assessor Delegat: Josep Grau. Josep 
Puigdesalit i Pasqual. Francesc Vidal. 
Notari Delegat: Pere Gil de Frederic. 
Francesc Llaunart. Miquel (Bresso?). 
Jaume Gendarmes. 

S’extreu com a visitador pel Braç 
Reial en segona instància a Baptista 
Ferrer (Ciutadà honrat de Tortosa), 
per renúncia de Jaume Maurís. 
 
En el transcurs de la visita, mor Joan 
Pau Rifós, un dels 9 visitadors. Es 
decideix procedir amb la mateixa 
sense substituir-lo. 

                                                      
10 Informació extreta també d’ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 3. 
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Procurador Fiscal delegat: Pere 
Joan Pagaroles. Antoni Miralles. Joan 
Vila. Josep Porsià. 
Porters delegats: Francesc Puig. 
Jacint Mir. Onofre Cerdà. Bartomeu 
Sescases. 
Calculadors: Climent Grau, 
Bartomeu Senturiana, Pere Florensà, 
Mateu Forner, Pere Oliver i Domingo 
Ferran. 
Portalers: Josep Andreu, Francesc 
(Malvi?), Benet Masdéu, Josep Fabra, 
Nicolau Palloler i Antic Ostenc. 
Porters: Jaume Gentil, Joan Piros i 
Esteve Solanell. 
 
  

1632-1635 

Braç Eclesiàstic: Pere Joan 
Desgüell (Abat de Sant Pere de Roda 
i “elet” d’Arles), Pere Joan Damians 
(canonge de Vic) i Tomàs Antic 
Oliveres (canonge de Vic).  
Braç Militar: Joan Tarragó 
(Donzell de Barcelona), Pere Joan 
de Vilaseca (Donzell de Guissona) i 
Onofre de Pons (Donzell de la 
vegueria de Balaguer).  
Braç Reial: Rafel Montaner (burgès 
de Cervera), Llorenç Font (mercader 
de Girona) i Josep de Vilaplana 
(ciutadà honrat de Lleida). 

Braç Eclesiàstic: Pere Joan 
Desgüell. 
Braç Militar: Onofre de Pons. 
Braç Reial: Rafel Montaner. 

Escrivà Major: Jacinto Parejà (notari 
públic de BCN). 
Procurador Fiscal: Francesc Planas 
(mercader). 
Assessor: Jacinto Fàbregues (doctor 
en drets). 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Francesc Puig (canonge de Tortosa). 
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1635-

163811 

Braç Eclesiàstic: Joan Pere Reart 
(canonge d’Elna), Pere Pau Rabassa 
(canonge de Tarragona) i Josep 
Jeroni Besora (canonge de Lleida). 
Braç Militar: Francesc Puigjaner 
(Donzell de Barcelona), Pere Moner 
de Solanell (Donzell de Camprodon) 
i Joan de Melgar (Donzell de 
Barcelona). 
Braç Reial: Jeroni Joan Roig 
(doctor en Medicina), Francesc 
Fortunyó (Ciutadà Honrat de 
Tortosa) i Pere Axada (ciutadà 
honrat de Barcelona i Girona).  

Braç Eclesiàstic: Josep Jeroni 
Besora. 
Braç Militar: Joan de Melgar. 
Braç Reial: Jeroni Joan Roig. 

Advocat Fiscal: Narcís Peralta 
(doctor en drets). 
Escrivà Major: Francesc Pastor 
(notari públic de BCN). 
Assessor: Aleix Tristany. 
Procurador Fiscal: Ramon Roig 
(ciutadà honrat de BCN). 
Ajudant de l’Assessor: Ramon 
Cuberta, doctor en drets, Ciutadà 
BCN. 
Ajudant de l’Adv. Fiscal: Miquel 
Carreres, CH Barcelona. 
Ajudants Escrivà Major: Josep 
Fontana (not. BCN), Jaume Ramon 
(not. BCN), Ramon Batlle (not. BCN). 
Assessors de les visites foranes: 
Antoni Magí, Francesc Canut, Diego 
Riu i Francesc Vilossa. 
Procuradors fiscals de les veredes 
foranes: Miquel Fàbrega, Jeroni 
Cerdanyola, Joan Catheura i Gabriel 
Verges.  
Notaris de les veredes foranes: 
Miquel Poll, Jaume Capdevila, Joan 
Troc i Josep Payssa. 
Porters de les veredes foranes: Joan 
Busquets, Francesc Vilar, Miquel 
Blau i Pere Llopart. 
Calculadors: Benet Pallarès 
(canonge Besalú), Jaume Mas 
(mercader), Jacint Planes (mercader), 
Joan Rabassa (mercader), Climent 
Galceran (mercader) i Onofre 
Soldevila (notari BCN). 

Es fa una extracció de visitadors en 
segona instància per la renúncia de 
Joan Pere Reart, Francesc Puigjaner i 
Francesc Fortunyó. Els elegits en 
segona instància són: Bisbe de Girona, 
Joan Soler (donzell) i Joan Martí Rull 
(ciutadà honrat BCN). Cal dir que el 
Bisbe de Girona també renúncia al 
càrrec; s’extreu en el seu lloc el Bisbe 
d’Urgell, que també renúncia. El seu 
subsitut, Onofre d’Hospital (de l’orde 
de St. Joan), també renúncia. 
Finalment, Galceran Rossell i de 
Gasol (Degà i canonge de Tarragona) 
serà el què acceptarà el càrrec. 
 

                                                      
11 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 4. 
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Portalers: Joan Roca (paraire), Joan 
Ferrer (passamaner), Miquel Sala 
(vedrier), Martí Recaix (negociant), 
Miquel Campanar (negociant) i 
Sebastià Termens (bastaix de 
captana). 
Porters: Esteve Solanich, Joan Sabra 
i Pere Lacasa. 
Encenedor del Foc: Rafael Aravall, 
mercader. 
Escombrador: Joan Gonfaus, sastre. 

1638-1641 

Braç Eclesiàstic: Bisbe d’Urgell, 
Francisco de Oluja (degà i canonge 
de Lleida) i Josep Bosons (canonge 
de Vic).  
Braç Militar: Jeroni de Real 
(donzell), Miquel de Masdovellas 
(donzell) i Miquel de Montargull 
(donzell). 
Braç Reial: Baldiri Carles, Pere 
Montserrat i Rufet i Pere Joan 
Pagaroles. 

Braç Eclesiàstic: Francisco de 
Oluja. 
Braç Militar: Miquel 
Masdovelles. 
Braç Reial: Pere Montserrat i 
Rufet. 

Assessor: Domingo Osona 
Escrivà Major: Joan Pau Bruniquer 
(notari públic de BCN). 
Ajudant de l’Assessor: Aleix 
Tristany (CH BCN). 
Advocat Fiscal: Simon Campana. 
Procurador Fiscal: Lluís 
Masdovelles i Vilafranca (donzell). 
Ajudant Advocat Fiscal: Lluís 
Montserrat. 
Ajudants Escrivà Major: Antic 
Servat (CH i notari de Barcelona), 
Francesc Bosch (notari públic de 
Barcelona), Pere Mas (notari, burgès 
de Vilafranca del Penedès). 
Calculadors: Diego de Montargull, 
Jeroni Gombau (prevere), Lluís Colell 
(notari públic de BCN), Oleguer 
Montserrat (estudiant de lleis), Josep 
Vinyals (estudiant de lleis) i Josep 
Marcyns (prevere). 
Portalers: Bartomeu Pujol 
(negociant), Andreu Roure (llibreter), 
Miquel Fàbrega (negociant), Josep 
Ferrer (passamaner), Marià Cusí 

El bisbe d’Urgell renúncia a exercir de 
visitador pel Braç Eclesiàstic. En 
segona instància és extret Antoni 
Mantilla (Abat de Banyoles), que 
també renúncia. Finalment és extret 
Joan Angell Tallada (monjo i paborde 
de St. Pere de Rodes). 
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(mestre de cases), Miquel Llavina 
(sastre). 
Porters: Jaume Camps, Ramon 
Dolles, Francesc Oller i Antoni 
Queralt. 
Escombrador: Guillem Bayó 
(escudeller). 
Encenedor del foc: Francesc Biansó, 
pintor. 
 

1641-1644 

Braç Eclesiàstic: Joan Miquel 
(canonge d’Elna), fra Pau d’Àger 
(orde de St. Joan) i Josep Bosons 
(canonge de Vic).  
Braç Militar: Jaume Balleró, Joan 
Baptista Rovira i Boldó i Francesc 
Despujol. 
Braç Reial: Francesc Sala, Epifanio 
Coll i Francesc Sangenís (CH de 
BCN). 

Braç Eclesiàstic: Joan Miquel. 
Braç Militar: Francesc 
Despujol. 
Braç Reial: Epifanio Coll. 

Procurador Fiscal: Nuri Sorribes 
(noble). 
Escrivà Major: Joan Serra (notari 
públic de BCN). 
Assessor: Pere Boix, doctor en drets 
(ciutadà de BCN). 
Advocat Fiscal: Josep Cua, doctor en 
drets (ciutadà de BCN). 
Ajudant d’Assessor: Simon 
Campana, doctor en drets (ciutadà 
BCN). 
Procurador Fiscal: Nuri Joan de 
Sorribes, clergue. 
Ajudants d’Escrivà Major: Ramon 
Batlle (not. Pub. BCN) i Francesc 
Bosch (not. Públ. BCN). 
Calculadors: Pere Pau Vinyols, 
mercader, i Pere Pau Guasch, 
botiguer, ciutadans de Barcelona. 
Portalers: Joan Xineu, causídic, 
Gabriel Quesquer, sastre, Antic 
Aymer i Francesc Pons. 
Porters: Pere Màrtir Antich, Pere 
Torner i Ramon Dollas. 
Escombrador: Josep Bodet, sastre. 

Pau d’Àger i Josep Bosons, visitadors 
del Braç Eclesiàstic renuncien al 
càrrec. Són elegits en segona 
instància: Bartomeu Viver (sacristà i 
canonge d’Urgell) i Pere Joan Albert 
(ardíaca i canonge de Girona). 
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1644-1647 

Braç Eclesiàstic: Joan Miquel 
(canonge d’Elna), fra Josep de 
Calders (monjo i obrer de St. Cugat 
del Vallès) i Enric d’Alamany 
(sacristà i canonge de Vic).  
Braç Militar: Francesc Riera i 
Raguer, Francesc Senjust i de 
Vallgornera i Pedro Aimerich i 
Cruïlles.  
Braç Reial: Jacinto Ballester 
(ciutadà honrat de BCN), Francesc 
Pellisser de Vilaplana (de Perpinyà) 
i Josep Corrià (CH de Lleida). 

Braç Eclesiàstic: Joan Miquel. 
Braç Militar: Francesc Riera i 
Raguer. 
Braç Reial: Pere Gavàs. 

Escrivà Major: Simon Miquel (notari 
reial, CH de Girona). Després, 
Francesc Bosch (notari). 
Assessor: Domingo Ozona. (doctor en 
drets, ciutada de BCN) 
Advocat Fiscal: Francesc Llunes. 
(doctor en drets, ciutadà de BCN) 
Ajudant d’Assessor: Lluís Valencià i 
Ximenis. (doctor en drets, ciutadà de 
BCN) 
Ajudant d’Advocat fiscal: Baldiri 
Carles (doctor en drets, ciutadà de 
Vic) 
Procurador Fiscal: Anton Pellicer i 
de Vilaplana (burgès de Perpinyà). 
Ajudants de l’escrivà major: Ramon 
Batlle i Miquel Serra (notaris públics 
de BCN). 
Escrivent: Baltasar Oriol, escrivent. 
Calculadors: Josep Milà (prevere 
beneficiat seu de BCN), Josep Pinyol 
(doctor en drets, BCN), Josep Miquel 
(mercader, BCN)) i Francesc Peyró 
(botiguer de teles, BCN). 
Portalers: Bartomeu Pujol 
(negociant), Isidro Florensà 
(estudiant), Jaume Coll (sastre), 
Ramon Tunjo (cotoner) i Pere Bonater 
(sastre) aquests darrers es parteixen 
l’ofici. 
Porters: Ramon Dolles i Jeroni Vila. 
Escombrador: Joan Castro (sastre). 
Encenedor de Foc: Jeroni 
Moncabrer.  
 

Josep Corrià, extret visitador pel Braç 
Reial, no pot ser-ho degut a què era 
oficial del General en el trienni 
anterior. En el seu lloc, en segona 
instància, és extret Pere Gavàs (CH de 
Lleida). 
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1647-1650 

Braç Eclesiàstic: Joan de 
Castellbell (prior i canonge de 
Tortosa), Bernat de Vilamala 
(Camarer de la Portella) i Antoni 
Comter (canonge d’Elna). 
Braç Militar: Ramon de Guimerà, 
Josep Pagès i Vallgornera i Ramon 
de Císcar. 
Braç Reial: Onofre Llobet i 
Vilaseca (Perpinyà), Francesc Vidal 
i Ros i Anton Bru. 

Braç Eclesiàstic: Joan de 
Castellbell. 
Braç Militar: Josep Pagès. 
Braç Reial: Francesc Vidal i 
Ros. 

Assessor: Gaspar Jorba, doctor en 
drets. 
Advocat Fiscal: Andreu Magre, 
doctor en drets. 
Escrivà Major: Francesc Reverter 
(notari públic de BCN). Més tard, Pere 
Trelles. 
Procurador Fiscal: Dimas Pobla, 
donzell. 
Ajudant de l’assessor: Baptista 
Ramon de Monjo, doctor en drets 
(donzell). 
Ajudant de l’advocat fiscal: Josep 
Pexau, doctor en drets (CH BCN). 
Ajudants de l’escrivà: Francesc 
Casanoves i Josep Prats (notaris 
públics de BCN). 
Calculadors: Jeroni de Padellàs 
(donzell), Llàtzer Vilallonga (doctor 
en drets), Pere Pau Amat (adroguer), 
Jaume Cortada (mercader), Jaume 
Joan Freixa (negociant), Miquel Soler 
(negociant) i Ramon Blancafort 
(adroguer). 
Portalers: Marc Rojals (sabater), 
Francisco Mataró (passamaner), 
Francesc Cella (revenedor), Pere 
Monater (sastre), Josep Cantalloba 
(estudiant) i Josep Ferrer (cotoner). 
Porters: Ramon Dolles i Antoni 
Tartús. 
Escombradors: Cosme Bosan 
(calceter), Pere Cerdà i Francesc 
Viver. 
Candeler: Jeroni Mas. 

Dos dels visitadors extrets en primera 
instància, Onofre Llobet i Ramon de 
Guimerà, renuncien a exercir el 
càrrec. Són elegits en segona 
instància, Francesc Surribas (donzell, 
pel Braç Militar) i Antoni Aldrofeu 
(pel Braç Reial). 
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Encenedor del Foc: Bernat 
Houtuchs. 

1650-1654 

Braç Eclesiàstic: Joan Escura 
(sacristà de Banyoles), Joan Baptista 
Bertran (hospitaler i canonge de 
Tarragona) i Pedro de Copons 
(canonge de BCN).  
Braç Militar: Jaume Morer de 
Tosses, Onofre Calders i Spuny i 
Rafel Bonaventura de Gualbes. 
Braç Reial: Miquel Vilanera, Josep 
Antoni Folquer i Gaspar Jorba. 

Braç Eclesiàstic: Joan Baptista 
Bertran. 
Braç Militar: Rafel 
Bonaventura de Gualbes. 
Braç Reial: Miquel Vilanera 
(doctor en medicina). 

Escrivà Major: Francesc Pastor (CH 
BCN). 
Assessor: Aleix Tristany. 
Advocat Fiscal: Francesc Lauger. 
Ajudant de l’assessor: Francesc Prat 
i de Santjulià (donzell). 
Ajudant de l’advocat fiscal: 
Francesc Llunes. 
Procurador Fiscal: Jaume Ramon, 
batxiller en lleis. 
Ajudants escrivà major: Rafael Joan 
Sellarès i Gervasi Verderà (Vordera?) 
(ambdós notaris BCN). 
Calculadors: Pau Bertrari, Josep 
Miquel (mercader), Joan Matas 
(cirurgià), Antoni Casquer (sastre), 
Francesc Barmenyà (CH BCN) i Pere 
Cervià (negociant). 
Portalers: Valentí Cirarench 
(cotoner), Antoni Rifer (estudiant), 
Francesc Briansó (pintor), Rafel 
Brasca (velluter), Joan Torras (ortolà) 
i Ramon Caver (sabater), tots de BCN. 
Porters: Ramon Dolles i Joan Rafael 
Cortés (porters reials). 
Escombradors: Joan Aragonès 
(negociant) i Miquel Augustí 
(ferrovaller). 
Encenedor de Foc: Josep Font 
(negociant). 

Jaume Morer de Tosses, renuncia al 
càrrec de visitador. En el seu lloc, en 
segona instància, és extret Ramon de 
Ribas (donzell). 
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1654-

165612 

Braç Eclesiàstic: Miquel Joan 
Ozona (cabiscol i canonge de BCN), 
Miquel Torrelles i de Sentmenat 
(orde de St. Joan) i Martí Rich 
(canonge de Girona).  
Braç Militar: Gabriel Antoni 
Bosser, Pau de Planella i Talamanca 
i Miquel de Sanctesteve Argayn.  
Braç Reial: Jacinto Andreu, Josep 
Miranda i Lluís Magrinyà. 

Braç Eclesiàstic: Miquel Joan 
d’Ozona. 
Braç Militar: Pere Planella i 
Talamanca. 
Braç Reial: Jacinto Andreu. 

Assessor: Rafael Bofill 
Advocat Fiscal: Ramon Ripoll 
Ajudant de l’assessor: Diego Ferrer. 
Ajudant de l’advocat: Jeroni 
Picalqués. 
Procurador Fiscal: Francisco Taquí. 
Escrivà Major: Miquel Serra. 
Ajudant de l’Escrivà: Bernat de 
Lentisclar i Diego Rocosa. 
Escrivent ordinari: Rafael Hexarch. 
Calculadors: Joan Gomar (prevere), 
Francesc Bru, Joan Coll, Francesc 
Maresma (doctor en medicina), Jaume 
Llobateras (botiguer de teles) i Miquel 
Simó (boter). 
Portalers: Francesc Nadal, Valentí 
Oliver, Josep Coll, Josep Fàbregas, 
Jaume Vidal i Pere Antoni Valat. 
Escombradors: Antoni Rossell i 
Jacint Rossinyol. 
Porters: Joan Balada i Antoni Tartús. 
Encenedor de Foc: Montserrat 
Clapés. 

Miquel Torrelles, Gabriel Antoni 
Bosser i Miquel de Sanctesteve 
renuncien al càrrec de visitadors. En el 
seu lloc, en segona instància, són 
extrets els següents visitadors: Pel 
Braç Eclesiàstic, Francisco de 
Montcada. Pel Braç Militar: Anton de 
Peguera i Joan d’Avinyó. 
Francisco de Montcada renuncia i cal 
una tercera instància: surt elegit 
Francisco Taverner, que renuncia, 
com també ho fa Josep de Fuentes i 
Esteve Fàbregues, així com també 
l’Arquebisbe de Tarragona. 
Finalment, és extret Jaume Meca, que 
accepta definitivament el càrrec. 

1656-

165913 

Braç Eclesiàstic: Jeroni Soler 
(canonge de Tarragona), Francisco 
Sayz i fra Pau d’Àger. 
Braç Militar: Francisco Junyent i 
de Pons, Josep Corcó i Aleix 
Gilabert. 
Braç Reial: Francisco Escapa i 
Guitart, Antoni Morell i Francesc 
Maresma. 

Braç Eclesiàstic: fra Pau 
d’Àger. 
Braç Militar: Aleix de Gilabert. 
Braç Reial: Antoni Morell 
(doctor en medicina). 

Assessor: Francesc Bru i d’Olzina 
(CH BCN). 
Advocat Fiscal: Rafel Rabona (o 
Nabona). 
Escrivà Major: Francesc de 
Lentisclar (not. Públic BCN). 
Procurador Fiscal: Isidro Gelabert 
(bachiller en lleis). 
Ajudant d’Assessor: Joan Xammar i 
Ferrer (donzell). 

Es fa una extracció de visitador del 
Braç Militar en segona instància degut 
a la renúncia de Josep Corcó. L’elegit 
en el seu lloc és Sebastià Duran. 

                                                      
12 DGC, vol. VI, pp. 588-597. 
13 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 9, s/f. 
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Ajudant d’Advocat fiscal: Josep 
Ferrer. 
Ajudants de l’escrivà major: Josep 
Quatrecases i Sala (not. Públic BCN), 
Jeroni Comte (burgès Perpinyà) i 
Bernat de Lentisclar (not. Públic 
BCN). 
Calculadors: Salvador Garcia 
(prevere), Joan Baptista Bassols, 
Francesc Jeroni Mas (burgès de 
Perpinyà), Romoaldo Escapa i Guitart 
(burgès de Perpinyà), Jacint Andreu 
(doctor en medicina) i Jaume Duran. 
Portalers: Joan Vinyals (negociant), 
Melcior Teixidor (negociant), Jaume 
Feu (negociant), Josep Sayol 
(sabater), Alfonso Paotra (torrador de 
seda) i Bernat Sarfí (veler). 
Porters: Isidro Ferran i Agut 
Clausadas. 
Escombradors: Joan Poch (paraire) i 
Joan Conilles (sastre). 
Encenedor de Foc: Jaume Guido. 

1659-

166214 

Braç Eclesiàstic: Francesc Crespí 
de Valldaura, (Bisbe de Vic) 
Francisco Campanya (ardíaca i 
canonge d’Urgell) i Jacinto Sansa 
(canonge d’Urgell). 
Braç Militar: Llorenç de Bardaxí, 
Josep de Felices i Maurici Lloreda. 
Braç Reial: Rafel Sastre, Baltesar 
Bassa i Juan Palmerola. 

Braç Eclesiàstic: el Bisbe de 
Vic. 
Braç Militar: Llorenç de 
Bardaxí. 
Braç Reial: Juan Palmerola. 

Assessor: Ramon Ripoll 
Advocat Fiscal: Francesc Asprer 
Escrivà Major: Bernat de Lentisclar. 
Procurador Fiscal: Miquel Ricart de 
Ninyola 
Ajudant de l’Assessor: Josep Ferrer. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: Miquel 
Caldero. 
Ajudants de l’Escrivà major: 
Francesc Llunell (notari públic de 
BCN) i Josep Colom (notari reial). 

 

                                                      
14 ACA, Generalitat, Sèrie G, 6, 10, 2r-2v. 



Annex 3 

 436 

Escrivent Ordinari: Jaume Fàbrega, 
posteriorment, Joan Duran. 
Calculadors: Salvador de Ornos, 
Joan Vergés, Melcior Teixidor, Pere 
Pont (mercader), Josep Roig (cirurgià) 
i Francisco Soler i de Sabartés.  
Portalers: Josep Pera (sastre), Miquel 
Maluquer, Mateu Pueyo, Rafel 
Rossell (vidrier), Josep Mas (fuster) i 
Jaume Codina (matalasser).  
Porters: Isidro Ferran i Joan Turull. 
Escombradors: Joan Altarachs i 
Francesc Blai (espardenyer). 
Encenedor de Foc: Jeroni Mestre 
(veler). 

1662-1665 

Braç Eclesiàstic: Josep de 
Camporrells (canonge d’Urgell), 
Josep Valls (canonge de Tarragona) 
i Antoni Sala (canonge de Vic). 
Braç Militar: Joan Baptista 
Planella, Anton Ferran i Voltor i 
Rafel Capçir (de Tortosa). 
Braç Reial: Joan Casanoves 
(ciutadà honrat de Lleida), Rafel 
Grimosachs (ciutadà honrat de 
BCN) i Joan Alòs. 

Braç Eclesiàstic: Josep de 
Camporrells. 
Braç militar: Joan Baptista 
Planella (donzell). 
Braç Reial: Rafel Grimosachs. 

Assessor: Francesc Bru i d’Olzina, 
després Josep Piella. 
Advocat Fiscal: Diego Ferrer, 
després Francesc Asprer. 
Escrivà Major: Ramon Vilana Perlas 
(notari de BCN). 
Procurador Fiscal: Juan Baptista 
Falcó. 
Ajudant d’Assessor: Esteve Costa. 
Ajudant d’Advocat fiscal: Jeroni de 
Magarola. 
Ajudants escrivà major: Francesc 
Llentisclar (CH BCN) i Joan Preva 
(notari Reial). 
Escrivent: Sebastià Camarassa. 
Calculadors: Jeroni Pastor (ciutadà), 
Jaume Teixidor (mercader), Joan 
Francesc Ferrer (mercader), Joan 
Roqueta (notari reial), Guillem 
Foxach (botiguer de teles), Josep Vilar 

Problemàtiques a l’entorn del 
jurament d’Anton Ferran i Voltor, ja 
que en el moment d’ésser extret 
tindria també un càrrec dins de 
l’administració reial. 
Cal destacar que en aquest cas, 3 
visitadors renuncien al seu càrrec, 2 
del Braç Reial i 1 del Braç Eclesiàstic. 
Els visitadors extrets en segona 
instància són: pel Braç Eclesiàstic, 
Josep Gori (canonge d’Urgell). Pel 
Braç Reial, Josep Tomàs i Pau 
Rossell. Substitueixen a Josep Valls, 
Joan Casanoves i Joan Alòs. 
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(cirurgia) el substitueix després 
Francesc Potau (perxer). 
Portalers: Antoni Janer (estudiant), 
Domingo Oller (negociant), Joan 
Queralt (negociant), Miquel Cuarasa 
(veler), Joan Maspere (cirurgià), 
Jaume Llunes (barreter). 
Porters: Isidro Ferran i Emmanuel 
Serra. 
Escombradors: Josep Corts i Joan 
Riera (treballador). 
Encenedor de foc: Pere Joan Moga. 

1665-

166815 

Braç Eclesiàstic: el Bisbe de 
Lleida, Juan Costa (canonge de 
Tortosa) i Juan de Pagès (canonge de 
Tortosa). 
Braç Militar: Juan Baptista Falcó, 
Francesc Valls i Freixa i Francisco 
Sunyer. 
Braç Reial: Jaume Llobregat i 
Amell, Galceran Masdéu (gironí) i 
Francesc Alòs (mercader). 

Braç Eclesiàstic: Juan Costa. 
Braç Militar: Juan Baptista 
Falcó (renuncia Francisco Valls i 
Freixa). 
Braç Reial: Jaume Llobregat i 
Amell. 

Assessor: Melcior Vallès. 
Advocat Fiscal: Maurici Gallart. 
Ajudant de l’Assessor: Juan Pau 
Giner. 
Ajudant de l’Advocat: Bonaventura 
Braçó. 
Escrivà Major: Juan Pau Bruniquer. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: 
Bonaventura Torres. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Jacinto 
Borràs. 
Procurador Fiscal: Jeroni Cornet i 
Sacirera. 
Escrivent: Jaume Fàbregas 
Calculadors: Emanuel Falcó (monjo 
de Ripoll), Josep Sanjust (donzell), 
Anton Grato i Perpinyà (CH BCN), 
Francesc Tornaguera. 
Portalers: Jaume Piquer, Ramon 
Miquel (sastre), Agustí Sivit (sastre), 
Josep Molins (sastre), Ignasi Saguí 
(pedrenyaler) i Lluís Mora (veler). 

Extracció en segona instància dels 
següents oficis de la visita: Advocat 
Fiscal, Bonaventura Braçó en lloc de 
Maurici Gallart. Ajudant de l’Advocat 
Fiscal Juan Baptista Capdevila i Arró 
en lloc de Bonaventura Braçó. Escrivà 
Major, Bonaventura Torres en lloc de 
Juan Pau Bruniquer. Assessor de la 
Visita, Tomàs Ribera en lloc de 
Melcior Vallès. Ajudant 1r de 
l’Escrivà, Baltasar Oriol i Mercer en 
lloc de Bonaventura Torres. 
 
Extracció en segona instància d’un 
visitador del Braç Eclesiàstic, ja que el 
Bisbe de Lleida renúncia; l’elegit és 
Juan Magarola (benedictí). Aquest 
mor i s’ha de fer una nova extracció, 
essent l’elegit Josep Sastre i Prats 
(abat de Sta. Maria d’Amer i Roses). 
Per altra banda, es fa una extracció de 
visitador del Braç Militar per 
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Porters: Isidre Ferran i Agustí 
Clausades. 
Escombradors: Salvi Crepons i 
Antoni Xiquer. 
Encenedor de Foc: Jaume Feu. 

substituir la vacant deixada per 
Francisco Sunyer, essent extret 
Francisco Fernández de Córdoba, 
Cardona i Aragón (comte de 
Palamós). Aquest renúncia, essent 
extret com a substitut Martí Jofrà de 
Rocabertí (comte de Peralada). Aquest 
també renúncia, i s’extreu com a 
substitut a Diego Anton Meca. 

1668-

167116 

Braç Eclesiàstic: Francisco Dou 
(ardiaca i canonge de Girona), Joan 
de Josa i Rafel Nadal.  
Braç Militar: Lluís Canter i 
d’Homs, Josep de Llenes i Montany 
i Francisco Prats.  
Braç Reial: Josep Monràs, Rafel 
Grimosachs i Antoni Morell. 

Braç Eclesiàstic: Joan de Josa. 
Braç Militar: Josep de Llenes i 
Montany. 
Braç Reial: Antoni Morell. 

Assessor de la Visita: Francesc Vidal 
i Roca -> Cristòfor Coromines 
Advocat Fiscal de la Visita: Esteve 
Costa. 
Ajudant de l’Assessor: Francisco 
Escorsell. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Valentí Puig. 
Escrivà Major: Bonaventura Torras 
(notari). 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Joan Guiu. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Baltasar 
Oriol i Mercer. 
Procurador Fiscal: Francisco 
Sanjust i Pagès. 
Calculadors: Salvador Mora, Isidro 
Famada i Ramon Costa. 
Portalers: Gaspar Roca (negociant), 
Jaume Balases (sastre) i Jaume Llunes 
(barreter). 
Porters: Josep Puig i Antoni Cortada. 
Escombradors: Joan Ferrer i Josep 
Nadal. 

Francisco Dou renúncia a ésser 
visitador i en segona instància s’extreu 
a Josep Llinàs (canonge de Vic). 
 
Francesc Vidal i Roca no pot ésser 
Assessor de la Visita (és oficial reial). 
En el seu lloc, s’extreu a Cristòfor 
Coromines. 
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1671-

167417 

Braç Eclesiàstic: Esteve Mercadal 
(ardiaca i canonge de Vic), el Bisbe 
de Girona i Josep Valls (ardiaca i 
canonge de Tarragona). 
Braç Militar: Rafel Capsir i Sans 
(tortosí), Josep de Lanuza (comte de 
Plasència) i Pere Fises (cavaller). 
Braç Reial: Josep Cerdà i 
Maduixer, Llorenç Puig i Ignasi 
Duran. 

Braç Eclesiàstic: Esteve 
Mercadal. 
Braç Militar: Pere Fises. 
Braç Reial: Josep Cerdà (CH 
BCN i Girona). 

Assessor: Juan Baptista Rufach (de 
Balaguer). 
Advocat Fiscal: Joan Baptista 
Cortiada. 
Ajudant de l’Assessor: Joan Baptista 
Capdevila i Arro. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: Josep 
Ferrer. (posteriorment Valentí Puig). 
Escrivà Major: Ramon Mas (notari). 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Joan 
Casanoves (notari de Lleida). (després 
Joan Pau Bruniquer?) 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Jaume 
Sahones (notari causídic, ciutadà de 
BCN). 
Procurador Fiscal: Francisco 
Puigdesalit i Malla (donzell). 
Calculadors: Joan Ximenis i 
Quintana, Miquel Garcia (mercader), 
Josep Costa. 
Escrivent Ordinari: Joaquim Ros 
(escrivent). 
Portalers: Josep Iglesias (corredor de 
coll), Josep Milàngels (asaonador) i 
Joan Bò (Sabater). 
Escombradors: Josep Corretger 
(manyà) i Pere Llabot. 
Porters: Josep Puig (porter reial) i 
Isidre Sio (porter reial).  

En el moment de la cerimònia de 
jurament dels visitadors, 4 són 
absents: Bisbe de Girona, Josep Valls, 
Josep de Lanuza i Llorenç Puig. 
 
En la extracció de segona instància 
són elegits els visitadors següents: pel 
Braç Eclesiàstic, Josep Llinàs 
(canonge de Vic) i Josep Sastre i Prats 
(Abat de St. Pau del Camp). Pel Braç 
Militar, Josep Terré i de Corbera. Pel 
Braç Reial, Gabriel Cols. 
 
Pel què fa als oficis de la visita, en 
segona instància s’extreuen els 
següents: en el lloc d’Advocat Fiscal, 
Melcior Vallès en comptes de Joan 
Baptista Cortiada. En el lloc 
d’Ajudant de l’Advocat Fiscal, 
Bonaventura Braçó en comptes de 
Josep Ferrer. Els nous elegits, però, no 
accepten. Després d’una nova 
extracció, l’Advocat Fiscal recau en 
Francisco Escorsell i l’Ajudant 
d’Advocat en Valentí Puuig. 

1674-

167718 

Braç Eclesiàstic: el Bisbe de 
Tortosa, Josep Jalpí i Julià (prior de 
Sta. Maria de Meià) i Josep Llinàs 
(canonge de Vic). 

Braç Eclesiàstic: Josep Llinàs. 
Braç Militar: Sebastià Portules 
(Porcioles) i Brescó. 
Braç Reial: Josep Roig i Riera. 

Assessor: Bonaventura Braçó. 
Advocat Fiscal: Joan Pau Giner. 
Ajudant de l’Assessor: Maurici 
Rechs i Gallart. 

El Bisbe de Tortosa declina ésser 
visitador. Això comporta una 
extracció en segona instància, recaient 
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Braç Militar: Lluís Saiol, Sebastià 
Portules i Brescó i Ramon de Síscar 
i Gravalosa. 
Braç Reial: Lluís Magrinyà, 
Honorat Fontaner i Josep Roig i 
Riera. 

Ajudant de l’Advocat Fiscal: Josep 
Romaguera. 
Escrivà Major: Baltasar Oriol i 
Mercer. 
Ajudant 1r de l’Escrivà Major: Joan 
Guiu (notari). 
Ajudant 2n de l’Escrivà Major: 
Ramon Vilana Perlas. 
Procurador Fiscal: Anton de 
Rocabertí. 
Escrivà: Emanuel Ribera. 
Calculadors: Josep Payssa i Serra, 
Josep Costa i Josep Colom. 
Porters: Pere Calaf i Isidre Sió. 
Portalers: Miquel Puig (negociant), 
Josep Capdevila i Ramon Piulats.  
Escombradors: Jaume Estrada 
(revenedor) i Jaume Garau (teixidor 
de llana). 

el càrrec en Josep Bover (Abat de 
Gerri). 
 
Per altra banda, es fa una extracció de 
Procurador Fiscal en segona instància 
per ocupar la vacant deixada per 
Anton de Rocabertí. L’extret és Ignasi 
Meca i Vilalba. Aquest també declina 
l’oferiment i s’extreu a Josep 
d’Amigant, que no pot ser-ho perquè 
en aquells moments és també diputat. 
Després s’extreu a Narcís Descatllar, 
que també renúncia. S’extreu a Fèlix 
de Marimon, que també renúncia. 
S’extreu a Baltasar Sans, que també 
renúncia. Finalment, l’ofici recau en 
Pedro de Magarola i Llupià. 

1677-

168019 

Braç Eclesiàstic: Anton Planella 
(Abat de Banyoles), el Bisbe de 
Lleida i Francesc Ferrer (canonge de 
Lleida).  
Braç Militar: Francisco Prats de 
Sant Julià, Francisco de la Cerda, 
Cardona i Aragón (comte 
d’Empúries) i Josep Terré i 
Granollachs. 
Braç Reial: Francisco Estalella, 
Paladio Júncar i Jaume Teixidor. 
(En el Braç Reial haurien renunciat 
en la mateixa cerimònia Josep 
Chivelli i Josep Brú). 

Braç Eclesiàstic: Anton de 
Planella. 
Braç Militar: Francisco Prats de 
Sant Julià. 
Braç Reial: Paladio Júncar. 

Assessor: Carlos Costa. 
Advocat Fiscal: Josep Romaguera. 
Ajudant de l’Assessor: Francisco 
Asprer. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Emanuel Bach (abans renúncia Diego 
Figuerola). 
Escrivà Major: Francisco Cassanyes. 
Ajudant Primer de l’Escrivà: Lluís 
Cortés i Marçer. 
Ajudant Segon de l’Escrivà: Pere 
Màrtir Ferrer. 
Procurador Fiscal: Alexandre de 
Boixadors. 

Es fa una extracció en segona 
instància dels següents oficis de la 
visita: en el lloc d’Ajudant de 
l’Assessor Francisco Portell. En el 
lloc d’Escrivà Major, Ramon Vilana 
Perlas. 
 
Pel què fa als llocs de visitador, es fa 
una segona instància per la renúncia 
del Bisbe de Lleida, el substitueix Pere 
Benet Atxer, (canonge de BCN) i del 
comte d’Empúries, el substitueix Joan 
Móra. 
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Calculadors: Francesc Nicolau i de 
Sant Joan (donzell), Gaspar de Prats i 
de Sant Julià i Felip Amat (mercader). 
Escrivent:  
Porters: Pere Calaf i Onofre 
Casanoves. 
Portalers: Jeroni Cabasses (sastre), 
Tomàs Mestre (candeler de cera) i 
Miquel Capella (teixidor de lli). 
Escombrador: Macià Carreras 
(matalasser) i Antoni Monalt 
(sabater). 
Encarregat de la Missa: El Pare 
sagristà del Convent de Sant Ignasi. 

1680-

168320 

Braç Eclesiàstic: Bernardino de 
Marimon (canonge d’Urgell), 
Emanuel Falcó (monjo de Ripoll) i 
Rafel Batlle (canonge de Girona). 
Braç Militar: Anton Ferran i 
Voltor, Miquel Salvà i de 
Vallgornera i Joan Bardaxí i d’Àger.  
Braç Reial: Pau Fuster, Rafel 
Masdéu (gironí) i Joan Baptista 
Moret (gironí).  

Braç Eclesiàstic: Emanuel 
Falcó. 
Braç Militar: Anton Ferran i 
Voltor. 
Braç Reial: Pau Fuster. 

Assessor: Joan Baptista Rufach. 
Advocat Fiscal: Tomàs Ribera. 
Ajudant de l’Assessor: Josep 
Romaguera. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Emanuel Bach. 
Escrivà Major: Rafel Exarch (notari 
públic de BCN). 
Ajudant 1r de l’Escrivà Major: Pere 
Trelles (notari). 
Ajudant 2n de l’Escrivà Major: 
Bonaventura Torres (notari). 
Procurador Fiscal: Pedro Magarola. 
Calculadors: Francisco Planes 
(cavaller), Joan Berenguer i Francisco 
Fuster. 
Portalers: Francesc Andreu 
(Negociant), Andreu Gironès (fuster) i 
Pere Gibert (sastre). 

El consistori de la Visita se sitúa en 
aquest trienni al Saló de Sant Jordi de 
la Casa de la Diputació. 
 
Es fa una extracció de visitador en 
segona instància per substituir a 
Miquel Salvà i de Vallgornera. 
L’extret és Ramon Castelló. 
 
Rafel Exarch mor en el transcurs de la 
visita i s’extreu com a substitut a Joan 
Guiu (notari públic de BCN). 
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Escombradors: Josep Molins (sastre) 
i Pere Joan Ferrer (negociant). 
Porters: Pere Calaf i Joan Segon. 
Encarregat de la Missa: Josep de 
Fivaller. 

1683-

168621 

Braç Eclesiàstic: Antoni Sala i 
Codina (canonge de Vic), Josep 
Bover (Abat de Serrateix) i Antoni 
Saiol (canonge de Barcelona). 
Braç Militar: Francisco d’Orís, 
Joan de Claresvalls i Francisco 
Descatllar i Oller. 
Braç Reial: Joan Baptista Serra, 
Francisco Escorsell i Pau Fuster. 

Braç Eclesiàstic: Antoni Saiol. 
Braç Militar: Francisco 
Descatllar i Oller. 
Braç Reial: Francisco Escorsell. 

Assessor: Bonaventura Braçó. 
Advocat Fiscal: Francisco Estalella. 
Ajudant de l’Assessor: Tomàs 
Ribera. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Francisco Fornaguera. 
Escrivà Major: Francisco Cotxet. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Jacinto 
Borràs. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Josep 
Ferrer. 
Procurador Fiscal: Ignasi Meca i 
Vilalba. 
Encarregat de la Missa: Joan 
Francisco Lardizábal. 
Calculadors: Jacint Lloreda (CH 
BCN), Josep Orlau i Francisco Fuster. 
Portalers: Josep Alcover (velluter), 
Joan Vidal, jove (Apotecari) i Josep 
Cros (estudiant). 
Porters: Onofre Casanoves i 
Francisco Monmany. 
Escombradors: Josep Quadras 
(estudiant) i Pere Tallada (negociant). 

S’extreuen en segona instància dos 
oficis de la visita. Per una banda, un 
nou Ajudant 2n de l’Escrivà, que 
recau en Josep Güell. Per l’altra, un 
nou Procurador Fiscal, que recau en 
Lluís de Boixadors. 
 

1686-

168922 

Braç Eclesiàstic: Francisco de 
Ballaró, Francisco de Ferrer i Ignasi 
de Lanuza i d’Oms. 

Braç Eclesiàstic: Francisco de 
Ballaró (frare). 
Braç Militar: Joan Baptista 
Falcó. 

Assessor: Maurici Rechs i Gallart. 
Després Joan Berenguer. 
Advocat Fiscal: Francisco Ametller. 

Es fa una extracció de visitador en 
segona instància per la renúncia 
d’Ignasi de Lanuza. El nou visitador 
és Pau Reig (canonge de BCN). 
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Braç Militar: Francisco d’Orrís, 
Diego Despalau i Baptista Falcó. 
Braç Reial: Jeroni Sagarra, Josep 
Areny i Pau Miró. 

Braç Reial: Jeroni Sagarra. Ajudant de l’Assessor: Francisco 
Asprer. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: Onofre 
Cortés. 
Escrivà Major: Ramon Vilana Perlas 
(CH BCN). 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Francisco 
Falgueras. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Lluís 
Cortés i Marcer. 
Procurador Fiscal: Josep Brú. 
Després Mateu Sentís. 
Calculadors: Francisco Vinyana (CH 
BCN), Jeroni Timboni (CH BCN) i 
Josep Sellarès. 
Encarregat de la Missa: Josep 
Ferrer, prevere de la Seu de 
Barcelona. 
Escrivent: Joan Francesc Verneda. 
Portalers: Josep Bayona (boter), Joan 
Ribas (mestre de cases) i Miquel 
Ballester (veler). 
Escombradors: Pere Joan Soler i 
Augustí Mir (baster). 
Porters: Francisco Monmany i Pere 
Calaf. 

 
Per altra banda, es fa extracció d’oficis 
en segona instància. En el lloc 
d’Assessor de la Visita, s’extreu Joan 
Berenguer. En el lloc de Procurador 
Fiscal, s’extreu a Mateu Sentís. 

1689-

169223 

Braç Eclesiàstic: el Bisbe de 
Tortosa, Diego d’Olzina i Lluís de 
Josa. 
Braç Militar: Anton de 
Camporrells, Onofre Montserrat i 
Marlès i Josep Mora i Solanell. 
Braç Reial: Antoni Ortiga, Gabriel 
Bòria i Gualba i Rafel Masdéu. 

Braç Eclesiàstic: Diego 
d’Olzina i Vilanova. 
Braç Militar: Onofre 
Montserrat i Marlès. 
Braç Reial: Gabriel Bòria i 
Gualba. 

Assessor: Maurici Rechs i Gallart. 
Advocat Fiscal: Francisco Asprer. 
Ajudant de l’Assessor: Josep 
Pujades. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Honorat Rius i Navarro. 
Escrivà Major: Francisco Falgueras. 

Es fa una extracció de visitadors en 
segona instància degut a dues vacants. 
En la del Braç Eclesiàstic (Bisbe de 
Tortosa), l’extret és el Bisbe de 
Girona. Aquest també renúncia i 
s’extreu posteriorment a Jaume 
Burguès (canonge de Girona), que 
també renúncia i s’extreu finalment a 
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Ajudant 1r de l’Escrivà: Ramon 
Mas. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Pere 
Trelles. 
Procurador Fiscal: Narcís 
Descatllar. 
Calculadors: Ramon Pintor, 
Francisco Soler (doctor en medicina) i 
Josep Abella (notari). 
Encarregat de la Missa: Alexandre 
Serralta. 
Escrivent: Joan Baptista Arajol 
Portalers: Rafael Riera (estudiant), 
Pere Vedell (negociant) i Francesc 
Bastida (hortolà). 
Escombradors: Francisco Riera 
(estudiant) i Jaume Montagut 
(traginer). 
Porters: Francesc Montmany i 
Silvestre Mas. 

Serafí Berart de Vazià. En la del Braç 
Militar (Anton de Camporrells), 
l’extret és Jeroni d’Olzina i Riusec. 
 
També s’extreuen oficis en segona 
instància. En el lloc de l’Assessor de 
la Visita, Joan Moretó. En el lloc de 
Procurador Fiscal, Ignasi Meca i 
Vilalba. Aquest darrer renúncia i 
s’extreu posteriorment Mateu Sentís 
(CH BCN). 

1692-

169524 

Braç Eclesiàstic: fra Benet Sala, 
Pau Castanyer i Felicià Saiol. 
Braç Militar: Joan de Sentmenat i 
Toralla, Joan de Boixadors i Soler i 
Francesc Nicolau de Santjoan. 
Braç Reial: Joan Baptista Reverter, 
Antoni Ortiga i Josep Costa. 

Braç Eclesiàstic: Pau Castanyer 
(fra Benet Sala renúncia). 
Braç Militar: Francesc Nicolau 
de Santjoan. 
Braç Reial: Joan Baptista 
Reverter. 

Assessor: Lluís Massart. 
Advocat Fiscal: Isidoro Pi. 
Ajudant de l’Assessor: Josep 
Romaguera. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Francisco Asprer. 
Escrivà Major: Josep Güell. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Melcior 
Cortés. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Lluís 
Cortés i Mercer (notari reial 
col·legiat). 
Procurador Fiscal: Pere Joan Soler. 

Es fa extracció de visitador en segona 
instància per la renúncia d’un dels 
visitadors del Braç Militar. L’elegit és 
Magí de Vilallonga. 
 
Pel què fa als oficis, es fa una 
extracció en segona instància dels 
següents: Ajudant de l’Assessor, en el 
qual es tria a Francisco Asprer, que 
renúncia. Seguidament a Josep 
Delfau, que també renúncia. 
Finalment s’extreu a Baltasar Fitor i 
Roure. 
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Calculadors: Francesc Campderròs, 
Bernat Fornés i Salvador Vinyals 
(estudiant). 
Encarregat de la Missa: Jordi de 
Romeu, monjo de Sant Cugat. 
Escrivent ordinari: Josep Tomàs 
Asbert. 
Portalers: Jaume Setvalls (estudiant), 
Jaume Montagut (traginer) i Joan 
Anton Xavier (negociant). 
Escombradors: Francisco Soler 
(passamaner) i Joan Simó (negociant). 
Porters: Josep Jaume Andreu i 
Francesc Montmany. 

1695-

169825 

Braç Eclesiàstic: l’Arquebisbe de 
Tarragona, Josep Ramon i Reig 
(canonge de BCN) i Emanuel 
Senjust (canonge de Tortosa).  
Braç Militar: Fèlix Ballaró i 
Ramon, Josep de Magarola i Aleix 
de Miravall.  
Braç Reial: Josep Llopis, Josep 
Cormellas i Fèlix Boneu. 

Braç Eclesiàstic: Josep Ramon i 
Reig. 
Braç Militar: Aleix de Miravall. 
Braç Reial: Josep Cormellas. 

Assessor: Maurici Rechs i Gallart 
(abans surten Francisco Estalella i 
Josep Costa, però no compleixen 
requisits). 
Advocat Fiscal: Francesc Grases i 
Gralla (abans surt Joan Morató, però 
no compleix els requisits). 
Ajudant de l’Assessor: Salvador 
Massanes de Ribera. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Baltasar Fitor i Roure. 
Escrivà Major: Lluís Fontana (notari 
públic de BCN). 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Francisco 
Falgueras. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: 
Bonaventura Torres. 
Procurador Fiscal: Tomàs de 
Pallarès. 

Es fa una extracció de visitador en 
segona instància, degut a la renúncia 
de l’Arquebisbe de Tarragona. 
L’extret en el seu lloc és fra Benet Sala 
(Abat de Gerri). 
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Calculadors: Rafael Casanova i 
Comas, Baltasar Fitor i Monsalvo 
(menor) i Baltasar Prat. 
Encarregat de la Missa: Nicolau 
Roure i de Poch (religiós de St. 
Francesc de Paula). 
Escrivent Ordinari: Josep Francesc 
Fontana. 
Portalers: Josep Bassedas (sabater), 
Josep [H]imandia (sastre) i Josep 
Borrell (teixidor de lli). 
Escombradors: Josep Jaumar 
(negociant) i Pere Font (sabater). 
Porters: Lluís Ferrer i Josep Jaume 
Andreu. 

1698-

170126 

Braç Eclesiàstic: Jeroni de Mora 
(Abat de St. Pere de Galligans), 
Jaume Cortada (ardiaca major i 
canonge de Vic) i Pau Carreras 
(ardiaca i canonge d’Urgell).  
Braç Militar: Jacinto Sagrera i 
Xifré, Diego de Pallarès i Pau 
Dalmases i Ros (renúncia Vicens de 
Marco). 
Braç Reial: Francisco Nuix, Miquel 
Grimosachs (ciutadà honrat de 
BCN) i Joan Josep Casanovas. 

Braç Eclesiàstic: Pau Carreras. 
Braç Militar: Jacinto Sagrera i 
Xifré. 
Braç Reial: Miquel Grimosachs. 

Assessor: Baltasar Prous (Francisco 
Estalella surt primer, però no 
compleix els requisits). 
Advocat Fiscal: Honorat Rius i 
Navarro. 
Ajudant de l’Assessor: Josep Costa 
(per recusació de Francisco de 
Portell). 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Francisco Grases i Gralla. 
Escrivà Major: Francisco Falgueras. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Josep Mas. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Ramon 
Mas. 
Procurador Fiscal: Alexandre de 
Boixadors i Crasi. 
Calculadors: Jacint Sagrera i 
Massana, Ignasi Pi i de Riu i Domingo 
Nuix. 
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Escrivent ordinari: Francesc Anton 
Falgueras. 
Portalers: Onofre Minguella (torner), 
Pere Prades (sastre) Pau Graells 
(candeler de seu). 
Escombradors: Llorenç Valls 
(negociant) i Josep Moliner (pagès). 
Porters: Pere Calaf i Lluís Ferrer. 

1701-

170427 

Braç Eclesiàstic: Andreu Foix 
(ardiaca i canonge), Vicens Gomis 
(canonge de Tortosa) i Ignasi de 
Cruïlles. 
Braç Militar: Alexandre de 
Boixadors, Joan Bonaventura de 
Gualbes i Copons i Esteve Sala. 
Braç Reial: Josep Torres, Anton 
Grato Perpinyà i Felip Quintana i 
Fàbregas (per renúncia de Pere 
Màrtir Cerdà). 

Braç Eclesiàstic: Andreu Foix. 
Braç Militar: Alexandre de 
Boixadors i Crasi. 
Braç Reial: Felip de Quintana i 
Fàbregas. 

Assessor: Aleix Fornaguera. 
Advocat Fiscal: Rafel Brugera. 
Ajudant de l’Assessor: Honorat Rius 
i Navarro. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: Josep 
Costa (surt primer Maurici Rechs i 
Gallart, però és recusat). 
Escrivà Major: Josep Sala (notari 
reial). 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Lluís 
Fontana (not pub BCN). 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Onofre 
Cerdà (notari reial). 
Procurador Fiscal: Tomàs Francisco 
Martí (en primera instància: Ignasi 
Meca i Vilalba). 
Calculadors: Josep Pi i Salvador, 
Joan Pallós i Simon Gallart (notari). 
Encarregat de la missa: Josep 
Torres, del convent de Santa Caterina. 
Escrivent: Pere Joan Cunyat (notari). 
Portalers: Joan Rius (espaser), Pere 
Pasqual i Anton Ventura Prat 
(Paraire). 
Encenedor del Foc: Josep Camps 
(negociant). 

Es fa una extracció d’ofici de la visita 
en segona instància per la renúncia 
d’Ignasi Meca i Vilalba. L’extret en 
aquest cas és Tomàs Francisco Martí i 
de Vilanova. 
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Escombrador: Josep Santmartí 
(negociant). 
Porters: Pere Calaf i Lluís Ferrer. 

1704-

170728 

Braç Eclesiàstic: Josep Planas 
(canonge de Solsona), Jeroni de 
Valls (canonge de Lleida) i Joan 
Baptista Descatllar i Tort. 
Braç Militar: Rafel de Nabona 
Seguí i Capella, Joan de Josa i 
Agulló i Ignasi Meca i Vilalba. 
Braç Reial: Emanuel Peiró, Felip 
Duran i Talarn i Narcís Frigola i 
Folcrà. 

Braç Eclesiàstic: Jeroni de 
Valls. 
Braç Militar: Rafel Nabona 
Seguí i Capella. 
Braç Reial: Emanuel Peiró. 
 
Suplicació: 
Braç Eclesiàstic: Josep Planas. 
Braç Militar: Joan de Josa i 
Agulló. 
Braç Reial: Narcís Frigola i 
Folcrà. 

Assessor: Jaume Balart. 
Advocat Fiscal: Francisco Grases i 
Gralla. 
Ajudant de l’Assessor: Aleix 
Fornaguera. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: Anton 
Grato i Perpinyà. 
Escrivà Major: Josep Sala. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Francisco 
Torres (menor). 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Jaume 
Sahonés. 
Procurador Fiscal: Josep Terré i 
Granollachs. 
Ajudants de l’escrivà major: 
Francisco Falgueras i Jaume Sahones. 
Calculadors: Rafael Bruguera, Joan 
Tort i Jeroni Planes. 
Encarregat de la Missa: Francisco 
Monner, del convent de Sant 
Francesc. 
Escrivent: Ignasi Ribes. 
Portalers: Pere Joan Vinyals 
(argenter), Joan Vergés (organista) i 
Benet Sagués (negociant). 
Encenedor del foc: Francisco Parera 
(sabater). 
Escombrador: Onofre Minguell 
(forner). 

Es fa una extracció de visitadors en 
segona instància per omplir les vacans 
del Braç Eclesiàstic i Militar. En el 
primer cas, renúncia Joan Baptista 
Descatllar i Tort i el seu lloc l’ocupa 
Josep de Masdovelles i Salvà. En el 
segon cas, renúncia Ignasi Meca i 
Vilalba i el seu lloc l’ocupa Antoni 
Mora i de Xammar. 
 
Més endavant, se substitueix Narcís 
Frigola i Folcrà, visitador de 
suplicació del Braç Reial per 
Ildefonso Barxatxet, que no acceptarà, 
fet que farà recaure el càrrec finalment 
en Jeroni Mascaró. 
 
També se substitueix un ofici de la 
visita. L’Ajudant 1r de l’Escrivà passa 
a ésser Francisco Falguera. També se 
substitueix al Procurador Fiscal, Josep 
Terré i Granollachs, ja que el virrei 
Velasco el desinsacula. El substitut és 
Francisco Ignasi Huguet. 
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Porters: Bonaventura Guell i Pere 
Benach. 

1707-

171029 

Braç Eclesiàstic: Pau Castanyer 
(canonge de Tarragona), Joan Martí 
Perelló (canonge de Tarragona) i 
Anton de Solanell. Com a socors, 
Pere Perramon (canonge de Girona), 
Josep de Vilamala, Ignasi de 
Cruïlles (canonge d’Urgell), Diego 
d’Olzina i Vilanova, Josep 
Romaguera i Joan Baptista de Sant 
Joan i Planella. 
Braç Militar: Emanuel Roca i Julià 
i Llunes, Francisco Calderó i 
Resplans i Josep Emanuel de Terré i 
Planella. Com a socors, Francisco 
Masdéu i Pla, Josep Ribera i 
Claramunt, Joan de Torrell i Freixa, 
Felicià de Cordellas, Josep Ciges i 
de Vidal i Melcior Rovira i Reguer. 
Braç Reial: Domingo Fogueras, 
Diego Artés i Amat i Anton 
Mirarnau. Com a socors, Francisco 
Nesples (mercader), Josep Tomàs 
Rovira, Pere Màrtir Pons i Llorell, 
Joan Fàbrega, Diego Casetas i 
Jaume Estrada. 

Braç Eclesiàstic: Josep de 
Vilamala. 
Braç Militar: Francisco de 
Calderó i Resplans. 
Braç Reial: Domingo Fogueras. 
 
1a instància 
Braç Eclesiàstic: Pere 
Perramon. 
Braç Militar: Josep Emanuel de 
Terré i Peguera. 
Braç Reial: Diego Artés i Amat. 
 
Suplicació 
Braç Eclesiàstic: Mariano de 
Novell i Nadal. 
Braç Militar: Lluís de 
Claresvalls i de Miquel. 
Braç Reial: Josep Serres. 

Assessor: Josep Tomàs Rovira. 
Advocat Fiscal: Josep Romaguera. 
Ajudant de l’Assessor: Pau Romà. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: 
Francisco Solanes. 
Assessor de Suplicació: Fèlix 
Fornaguera. 
Advocat Fiscal de Suplicació: Rafel 
Bruguera. 
Socors: Anton Grato i Perpinyà, 
Salvador Massanes de Ribera i 
Baltasar Fitor i Roure. 
Escrivà Major: Francisco Topí i 
Comes. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: Ramon 
Mas. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Francisco 
Duran. 
Socors: Josep Francesc Fontana, 
Gaspar Grases i Gralla i Onofre Sardà. 
Procurador Fiscal: Francisco Tort i 
Granollachs. 
Socors: Pau Romà, Josep Terré i 
Granollachs i Josep Bru i Olzina. 
Calculadors: Ramon Pellicer i Vidal, 
Miquel Fogueres i Pau Pont. 
Encarregat de la missa: Francisco Pi, 
religiós de Sant Agustí. 
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Portalers: Anton Benet (sastre), 
Bonaventura Güell (porter reial) i 
Josep Font (teixidor de lli). 
Escombrador: Isidre Beatriu 
(negociant). 
Encenedor del Foc: Joan Molins 
(capser). 
Porters: Joan Falvet (porter reial) i 
Bonaventura Güell (porter reial). 

1710-

171330 

Braç Eclesiàstic: Domingo 
Fogueras (canonge BCN), Ignasi de 
Cruïlles (canonge d’Urgell) i 
Bonaventura de Lanuza i Oms. Com 
a socors, Jaume Cortada (ardíaca i 
canonge de Vic), Joan Camps i 
Lledó (canonge de Solsona), i 
Massià Pujol (canonge de Lleida). 
Braç Militar: Josep Dusay i de Bru, 
Tomàs de València Franquesa i 
Regàs i Carlos de Puigjaner i d’Orís. 
Com a socors, Magí Mercader i 
Moragues, Pau Iteu i Honorat Esprer 
i Folera. 
Braç Reial: Josep Guiu, Pere 
Rosselló i Josep Plantí. Com a 
socors, Fèlix Boneu, Francisco 
Sentís i Narcís Frigola i Folera. 

Braç Eclesiàstic: Ignasi de 
Cruïlles. 
Braç Militar: Tomàs de 
València Franquesa i Regàs. 
Braç Reial: Josep Plantí. 
 
1a Instància 
Braç Eclesiàstic: Jaume 
Cortada. 
Braç Militar: Carlos de 
Puigjaner i Orís. 
Braç Reial: Josep Guiu. 
 
Suplicació 
Braç Eclesiàstic: Anton de 
Solanell. 
Braç Militar: Francisco de Solà 
de Sant Esteve. 
Braç Reial: Josep Vilà. 

Assessor: Francisco Hostet. 
Advocat Fiscal: Aleix Fornaguera. 
Ajudant de l’Assessor: Pau Romà. 
Ajudant de l’Advocat Fiscal: Josep 
Mellada. 
Assessor de suplicació: Rafel 
Bruguera. 
Advocat Fiscal de suplicació: 
Francisco Bonvehí. 
Socors: Josep Romaguera, Tomàs 
Rovira i Josep Braçó i Duran. 
Escrivà Major: Anton Riera. 
Ajudant 1r de l’Escrivà: 
Bonaventura Galí. 
Ajudant 2n de l’Escrivà: Melcior 
Cortés. 
Socors: Isidro Famades i Morell, 
Francisco Duran. 
Procurador Fiscal: Josep Bru i 
Oliva. 
Socors: Joan Sunyer i Omdedéu. 
Calculadors: Josep Valencià 
Franquesa i Regàs, Miquel Fogueras i 
Ildefons Plantí. 

Aleix Fornaguera deixa el càrrec 
d’advocat fiscal i aquest és ocupat per 
Pau Romà, ajudant de l’assessor. 
 
Pau Romà, ajudant de l’assessor, és 
substituït per Josep Braçó i Duran, ja 
que el primer passa a ocupar el càrrec 
d’advocat fiscal. 
 
* Confusió de noms, cal recordar que 
els dietaris són fragmentaris en aquest 
cas. 
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Encarregat de la Missa: Josep Mas i 
Bosch (dominic). 
Portalers: Joan Font (pagès), Josep 
Peix (negociant) (després substituït 
per Mariano Graner, veler) i Francisco 
Riu, jove (cirurgià). 
Escombrador: Josep Feliu 
(negociant). 
Encenedor del Foc: Josep Esmandia 
(sastre). 
Porters: Francesc Montmany (porter 
reial) i Bonaventura Güell (porter 
reial). 
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