
Mim r* g.

a. la. Catalunya del seile XVI

f»«l p*r • la col *lació d«l grau d* doctor »n Dret

pr*«*nt*d« P«l llloncut Oriol OLIAIT l NW»,

dirigida p«) Catedràtic d'«niv*r*itat

i Profassor Ea^rit d* la HAI Dr. Jotquln C«rd*

Facultat d« Dr«t, Onivcraitt 4« •arc·lona

Cur« acadéaic 1991-1992



•; "<c .'
*>í "*tf"··

• . * ' ' •- *'"•
'

•«*'--:" - «.-" -,

11 marc normatiu que dissenyen per a la satisfacció

del« greuge« le« disposicions promulgades per la cort

general de Catalunya reama prou allunyat del que una

aproximació apriorística podria fer pensar, així» podria

semblar que hom hauria d'eaperar de trobar la majoria de

disposicions que afecten el« greuges en lea diferent«

compilacions de le« Constitution« y «1ère« dret« de

Caiàaluaja, les qual« recullen, e»ca««ament, mitja

dotzena de capítol« que hi facin referència. En canvi, la

rera regulació, el marc efectiu de cada sessió de cort,

que é« contingut bàaicaaent en * i capítol de cort 1 tn

una suplicació (>) que e» fa al won« r ca, *ón el« que

«arquen, a l'hora d« la veritat, l'àmbit d'actuació del

ca« concret en qüestió. Aquesta aparent paradoxa en«

permet, donc«, d'establir una primera diferenciació

entre: (à) el «arc legal compilat 1 (B) el marc legal m»

compilat.

Hom podria pensar que aquesta distirció é*

relativament Irrellevant atesa la creença, forta estesa,

que no e« compilaria allò que no •*havia d'aplicar me«

enllà del període que hi havia entre una cort 1 una altra
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(•). 31 'M c»l admetre que MÍ suc c« i r •tuf»- BO oblidem

tampoc que «i . t«« C4PC hi 'te dir«r««» constitución« i

capítol« que han tinfut vifenei« temporal (*). Ho oblidem

tampoc -be 1 »alv««t-n» !•• diitanci««- «IM, «n un al t r«

nivell, p«rA, J« ht ha compilada vas »ostra tf'una fr« t icio

al rei (*)•

Endcaés.hea d* recordar qu« hi ha alguna norma que

no al·ludeix directament a greufes però qu« a«««nta

determinat« principi« d* finalitat coincident. Tal fóra

el ca« d* la conatitució Ordena«, e «tatui'm, 911* «i m*l

feyt, d*Alfon« II «n la cort d« Montsó d« 1289 (*); i Tot«

•ala feta« d« Jaume II en la primera cort d« Barcelona de

12Í1 (»)..

f. w., •!

lilt-IMS, ew

(f.

•U (r«u«M *• 1«

•, MpaititM Mpvr .... II, ool. If. CM* mill

M ««1, Cort«* .... un. p. SM M.. 57« m.

t. «.. iQMe. in.«,1,1 (f. ifis Jene. III.M.I {t. ttt. u
IMS ••>!• •!• tcMaMM« M 1

4« «i Jene, III.1,T.l <t-10); 3C49C,

• tomjmtm êm m Jene, III.1,7,1 if.

V. CUC, to aaa ttoi4a i ar

111,1.1.1 {f, li-ll|¡ to «M |a

I«-12); JC4JC, III.1.7,3 ff. lt.»}.

«*4a al oaaltol 21;an JCUC. 1,4,1.3 fff. 4M», ta aa al títol "la

raatJttfU« «a aaaaaJJata* ; aataklalx QM «1 aa fa aaJ fart a atoa

IM» aa». a a aaaaa 4'aajl4«to. a áa oiatat a vito* «•r Aaaaa aaatraa (i.a.,

•*aa al oaalt«! lis a« Jf4*C, I,t,II,4 {f. 4U). «9 a» al títol *«•

aala af ietoto «ateto « »als aaaa kaaaa.

i kaaaa aa vttoa. • ato aaw aaaa. CM

ta aa to aataiw Itoto «at at taat aa to

. al

ttalaaa pato
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Situar en perspectiva les noraei 4«« regulen la

satisfacció dels greuges requereix una dable consideració

previ«; de priaer, a propòsit d« les fonts; de segon, a

propòsit de les noraes.

li* M f ont

Les disposicions bàsiques per què >t» regia el

Principat de Catalunya -essencialaent les constitución«

euarcades en el sisteaa Jurídic del i us coí̂ aune- són

conegudes i principalment, per les diferents edicions de

les coapilacions que se'n feren. A»b tot, i aal f rat la

pràctica habitual (*), segons ela anys, dispose* de

distintes aan i f estacions on s'han conservat les fonts

documentals (els processos de cort, els quaderns de cort

o els quaderns estaapats).

En la s« sura que les constitucions són vinculadec

estretaaent a la cort «n què són prosmlgades,

habitualaent aolen ser conegudes i conservades gràcies

als quaderns d« cort, sia en pergaaúns manuscrit« (*), o

•oí OTMiMlr I

toaBipuat« «ü «la VP!MM a» tas 41f«c«ftta •ilcta·· e» toa CáJC, «op. a» ta *•

• a^JcM é» Umjm i anM, • léM MMI. p. ISI, n. M|.

M

«I» r««t»tr«gi éte €̂ MÍl4̂ la a« 1« «eri
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estampats -en payar- CMlt 4M 4*1 Mi Ferran «l Catòlic,

« U cort d« 1481 (u), «U, sovint, incloc« m el«

••t«ixo« volum* d*lb proce««o«.

Cal tenir present, pare, qua !•• nor*«« que han

passat « formar part de le« diferents edicions d« les

Constitutions 7 «Jtres drets d* CatJialuaja kan rebut, des

d*tia punt de vista tècnic no gen» menyspreable, una nova

força i valor en tornar a ser promulgat el text en el

moment d'atorgar valor legal a la compilació realitzada

(»)* p«rò això no ena ha de fer oblidar una doble

consider?ció:

(a) La diferència essencial i última que hl ha entre

le« impressions de 1588-89 i de 1704» e« recondueix,

tècnicament, a l'addició de lea constitucions aprovades

en les reunion« de cort de 1599 l de 1701-01 -col·locades

•!• «Mali« M l'iav««t*ri «* «it «TK

liera i

V . . p. •*., SBSBft. "Taute M IM atMpMlflM a» te« OMatltwcloM y altrM

attfi, p. SM'fl«, «tl-IM. t/C < ltOil. p. ISl.lM |!M «mte M

Mb IM p. a$-M Ml litt** «MMtel.

p. Mt, 1 ittf; -M «te MM. MfSMt« M ta te «McrtpclA M

SSMB <Taute et IM «taapMiM« ...", MC fiMTl, 9« fSi-Mt IM

Mb IM p. »«W M! llitra feMtotol }.

m t. .. >, p. (Mp. p. «M-«M>. Cal M
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confru« titelt**- «a •! prt»»r volita (««n»« «rr\b«r

« »odificar al •! segon al «1 t«rc*r) (u).

(b) Mo é« »obr«r d« recordar 4««» a hores d'ara,

encara no disposen de cap estudi global comparatiu de la

correlació existent entre les noracs aprovades en !»•

reunions d« cort general 1 les noraes coapilades (14).

D'acord aab l'estat actual de les investigacions, es

coneixen tres edicions estaapades de voluas compiladors

(»») pro v i nen t s d'tina tradició de força exemplars

•anuscrits (l*) que arrenquen de la iniciativa que es

pre.igué durant el regnat de Ferran d'Antequera în); la

II m—~ ••—---— !• r*l*eté «ntr» IM ««le

trMUtlcto«"

14 é» IM ««II pf«jM$** t*«MüttiMB* p«! «Mi é* ooatftrtit pel director, a»

&ft fffiMMfii %*•! doctors 1.

** j» .—. . «IM •^•«m iiMfest 1 •* M EMI i f<MUI »•• M i «AA
•«• MBJfw *WP t »IPWP™1 •>• ft a VW * VVHM PJPIV

19 f., p. •«.. to HIM« ew •'•f·r·t«. MM «• ta «tel* *

r, p. miit-un. ».

17 f. to OMMtltneM e» to MM a» tarmloM «• 14U-14I3 (|

* • pWRHui § Ol|p* • g W * • # iK&HHKfjt « £ pNcWK p wMp^# * <§ • * ft § w*

^_ ^^ •̂jî ^ ·̂fcíÉ * ^tf^k) ÉK MÍ ^1 €^tW* a ft̂ ^asWI ^^K ^^M EVA w^^^^^^^^^^^— j^ ŝŝ MI 9ft É' 3ISÍ

tttvi âCt. «. SM/I. ff. Mt*MI; ISA, C. PM/a. ff. IT4-JT4»; I •• ttf.

.... O, p. >•>•!•). «m»r. M MUT, v. I, llikt* i, tlt»l -p«

**, ff. «»*U* Ip. IM-IMI 1 «i «rtr«Mt a» to «Ml

i «M •• ttmimtfím al «MAM «U tutsm i tos ewMii

i. f. UMM te prwUi* r*Ul. ••fi·ii.ai «1 l«-wt-I41>. *§nm\ «1

»•rp»n •• rae». «.«.«. ut; M«M MM»IIM «i «i
flst« ttmadl £ flÉVwAEI ^^^_^^ |— ^^_» _« ^^^^^^» ^^^^^^_^ Alai

»Ut» a* to cort gi·iril pw * ««alMM» Ait« MMB.



qual ** confer«! «ab la •aterialitsacio' MÍ •! priner

•«port »aauscrit, reaultat te Im taaca enconanada durant

*1 lapa« d« tenpa tranacorrafut, Ja «n època tel r«i

Alton« «l Magnesia, davars 1422. Ano tot, el priaer

•uport iapre* -anb eareetar «xc«pcional- de tota ala

taxto« légala correspon al Ja »«»entât quadern da la cort

da 1481 (u), que vindria a representar, sagena seahla,

1*inici d'allò que podrían denoainar, ano perspectiva, un

aoviaent d'estanpacions, datat des d'aleshores, el qual

acabaria abraçant també als capítols dal redreç; i, a un

altra nivell, la coapilació da las constitución« datada

el 1495.

II procés d'elaboració da lea coapilac ions conpta

aab 1* article -«vu i Ja c I au tic- publicat al 1910 par

ABADAL / RUBIÓ (IV), 4ue estudia ala passes qua portaran a

la foraació da la coapilació an voluas aanuscrits: la

petició dala eatanent* al aonarca, la daeisié dal rai, la

participació dala divaraos Jurista* (Cailla, Farà, Sant

Dionís, Basset), las fases d« confecció da l'obra, atc.

L'aportació aés recent rafàrida a aquesta qüestió és

l'estudi de J. N. FONT RIUS, introductor da la reedició

«i*tr* at U OTl-l«Mi* 4'actM a* to MM). V*M to ••

•I

U
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anastatica (**) d« la compilació pria»ra»ent eataapada

(21). «1 wutl »«fu^ix aquell treball «a lea líniea aeatrea

t n'aprofundvix «Ifun aapecte. Ultra reaaefuir ela pa*aoa

propi* del procéa d'elaboració (za) 1 deia juriatea que hi

participen ("), a'ocupa eapecialaent d'analitzar el«

textoa (M) que aupoten "... 1« projecció M/iuacrita o

codicològica d* 1« reform» Imgml eacometm en Im Cort d*

1411* (2>)i co»ençant pela que a'han conaervat a l'ACA,

correaponent« ala exeaplara provinenta de l'Arxiu Reial i

Í«CMM*J# à* J*M, attati i«tra«uctorl:

M. font I M«*, p. II-CXUVII,

tr*tflci«, *m*t m «eMM* *»rr«f«. •* f*l MM i*«M

M. tat} Müiiü, aiaenj» .... r. -t i -a« *»i

"... M«4» ¿««e* (U 4» I419~1«I2] ma m

fi r*JM4* 4» mnM»4i W 4» 4*»r*i M Hprftrié !• 44

•S

«rflct« *•

*«leUi. CM «* *1 f«t «w k t ta

2Î MV am, -bt«41 l*tra«Hei«rf. p, X%II-n i

M -MBP ̂ ^ ^^^a à«.—^—,.t tt nan^a.
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de l'Arxiu de 1« Diputació <»), i continuant an* ala

Donaervata em d'altres corporaciona (n).

Pel que f* ala aanuscrits conservats a 1'«ISA, cal

H» l'esforçada aaàliai de PQHf RIUS, alhora que

el neu intent d'identificació i d'atribució d'originals

(dina 4e lea aèries llatina 1 catalana), ha de ser

matisada amb una inforaació neva de caràcter arxivístlc i

diplomatic: l'exesiplar fina ara «upoaadament pertanyent

al fona que prevé de la Diputació del General na de aer *

Í aenbla que necessàriament!- el provinent de 1*Arxiu

Reial; sobretot si tenia en coapte que el volum atribuït

-per l'inventari de l'AC A i per RUBIÓ / ABADAL (M)- a la

Diputació coapta amb anotacions aanuscrites de Pere

Miquel Carbonell i de Diego tercia (pare), ela quals, coa

ae aapt foren arxivera del rei. Per tant* cal peaaar que

l'exemplar que realment falta, aal gra t el ball (qu<*

súpose«) de lea guardes de pergañí -certament

¿istorsionador per a una veritable i honrada aproximació

", p« mi!i·ixxvi.

tet i r*t ewvir *1 M. l

t !••••. •* *.•••«

. . ." , p« mil*'l0vi; li« *• to ». BOI».
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d« l'investigador ai docuaent (»)- que s'ha produit (»•),

fortuïta»«nt « no, IM é» donc« «1 d« l'Arxiu Reial, sinó

que em »1 qu« pertany « la Diputació del General («).

Aqueste* consideración« ens han em servir coa un

«vie, indicador i advert idor de la possible -i s» 11

probabl«- coaplexitat aaib què podes) topar tot aaaejant

obres fia« ara considerades taa clàmmlgumm i tua 901 idem

com alguns voluas aanuscrits o alguns d'incunables, i ens

han de fer adoptar, conseqüentment, una actitud si «es r.o

cautelosa en tot aliè que faci referència a les dites

fonts, en aquest cas, légala.

Superat el period« de gestació, a partir òe la

consolidació del volua coa una obra unitària la qual

canalitzaria les noraes que gradualaent vindrien a

engruixir el cos noraatiu del Principat, lea CADC paasen

a adoptar una vida pròpia coa a tal cos legal*

** tiMMralé iiniaii. e» tai w«w, «1 f «t «M t« »»rai t«

u MpMacid. i «M M*UKtt. iéa •ü·t··. «M «to ew M

*1 **!•« panl'toi Itotl «• l'Armi« »»UI «MM (• rmtm\*» la t««t entale,

rawlta «M o*lmcté*lmm mt. ta Mímele é*

m

«1 sw tavs «I« r«ll iswt« «w **

•ou«. «irvoMr *»i «à« «ni» art IM« •! ISM

... ». II, Ml.

• * sî b«* i — j— — jt -— „. _ ̂  __.*_•.,*. JIL_>.«_. ji—j^^»_—._^i j» A Í flte> Aft^ketA A ^^MKV
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-S* te afirmat que una obra d'ai tal a carácteríetiques

pit prandra aaatit an «I marc dal ¿u* commune (w);

1 s'ha avançât «m al sentit da podar arribar « qualificar

l'ordenament jurídic català com un ordenament jurídic

incomplet. Ordenamant jurídic que tot i aar format par

dret reial, par dret aenyorial i par dret municipal no

arriba a aar complet, ja qua hi manca un ordenament

jurídic da carácter ganaral que permeti omplir laa

possibles llacunes d'aquell ("); aspecte qua permet da

comprendre l'asseveració qua intentar aproximar-se a la

realitat de la vida medieval a partir da lea normos

recollides en les CADC suposa, necessàriament, una visió

alterada de la dita realitat t34), com veurem més

endavant.

Conm í¿m ractommMmamHm*mMMmMfcmhMmmBi^hMB4simm>«

La normativa d'àmbit general al Principat era, al

aagla XVI -com an tota l'adat moderna-, tant dea dal punt

da vista d« las disposicions elaborades an la cort

general com dea dal punt de viata da laa disposicions

pròpies del monarca i dala aaua oficiala, bàsicament, al

dret promulgat pal monarca en laa diverses reunions da

ta, "Mietete a» ta* .". p. Hl M. S f.,

p«

• ••• •• p* is» •§»! at».
'I I»

'. 9- Mil "U
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cort, que poeteriorment aèria -eaeencialment- recollit i

contingut eu les diverses compilaciona anomenadea i

conegudes com les Conatieucïoa* i altre« dreta de

CataJunra (M).

Una primera aproximació a aqueatea obres ens permet

de veure que els greuge» han estat objecte d'atenció,

aota diversos punts de vista i en graus diferents, en el

cos normatiu del Principat, atenció que ha quedat

reflectida, principalment, en l'existència d'un apartat

amb rubrica pròpia (*•); encara que hi ha d'altrea

disposicions que fan referència als greuges en d'altres

tftols, com veurem més endavant.

Amb tot, com hem dit, al llarg de lea tres

impressions conegudes de les CADC, l'esmentada rúbrica no

aempre s'ha mantingut amb la mateixa designació; ni tan

•ola ha estat aituada sempre al mateix indret de l'obra.

In la dita primvrr edició de la compilació,

estampada el 1495, la rúbrica que corresponia als

I, p. Mf«Sfi}. M» t*t( ».

.... ». m-Ztt, M9-IM i ÏT»-att; |M*T UW1.

.. ». 21»-»93. m-m t Mt-MÍI lAUmV. I«i«j*ei*i .... ». 1M-

Ift, IM-ltl i lli-itt; HSffli MtU. HHumi .... I, ». 4««-4S«; «ntr«

•f



greuges, A» f*p*fftwI4 o> *r*ufes mm la cort * p«r «ml*

p*rrojt«s sie fmbodor* ("), «r« situada, sense numere.r, al

llit»« priacr dale deu d« què constava l'obra en el

priaer «rolua. II volUB dedicat a la* pragmatiques

anclóla, dintre d* la classificació estamental d« les

disposicions que s'hi seguia, la concòrdia aab el braç

eclesiàstic (**).

En algun aoaent posterior, tal vagada en una

possible revisió i actualització ajsb vista a la dita

primer» edició oficial d« 1S88-89, la concòrdia de 1419

es aantingué al segon volua; en canvi, després d'algunes

vacil·lacions (M), es traspassi al tercer volim el bloc

de disposicions, fins aleshores formalment vigents -e. j

capítols de cort-, els quals apareixen, si aés no des

d'aleshores, aab les disposicions corregides, derogades i

supèrflues. Sota aquesta aateixa distribució, arribaren

3T JCAfC, v. I, luto« 1, títol »S» tvpmeiö *> «r«««« .. ", f. IIv-I3 (t>ill-

Ill].

M 1CAK, v. II, -CoiteortfU f«t« Mtt* to Mnyer S»y • le br*« «txlMlÉMidi

1« •ucctò «tol MrlAMS» * cxnomtg« ...".f. 2IS«-2ST (y. iM-Ml}.

M

M* I·M'MTMIT Atl «w MMbU «w taurU é« Mt !• wra ¿Utribuclo i«

•Í títol e*»m gf'BHSM f *S» P^MBtM et JUIUM •• ta «M« * PW

•U frtiiiÉiri«! î ar«!« «l f. ». l «*M ••••%•• te canMiMeté **t r»l S»-tí «

•vant).

•8



v¡: - .y : ' r > ; ^ - v r • " w»•»» »i, _«f •«»- »if »í* ,

le« dit»« di«po*icion« a I« compilació d« If04, ««nae qu«

• 'hi f** cap altra »XMlificacio.

M qu« fa al títol e«p«cific 4*1* greuge» de» d«l

1588-1589, é» el títol VII: A» r*p*r*ti6 é9 friug** (**),

éml llibre pri*sr 4*1 volu« III de le« C ADC. Cul pentar

«u* «n «1 pa« del« pria«r« t«xto« compilat« « la «egona 1

tercera eataapacion» Im rúbrica «ofrí aodificacíon«, no

•olaaent re«p«cte « 1« ubicació (del volu* I cap al volUB

III)t «inó taabé r)«p«cte a l'enunciat oat«ix, que al cap

Í • la fi quedà aixf COB é» dit d« sintètic i d'e»carit.

Recull, «a noabre« abaolut«, cinc di«po«icion«:

quatre capítol« d* cort (de reunion* diver««») i un

capítol d'una concòrdia (del t0-oct-14t9 «ntr* l***taa*at

eclesiàstic i «1 monarca) («M.

Vegea quin é* el contingut d« cada una d'aqueste«

di«po«icion« (4a):

Él 1SM-1SM i *• IfM

«to BM«1*M «BMtoaMB! JCáMT: II.1.1« (f. «»-41). Itt.I.f {f.

•»IIIS «MPfi 11,1,14 ft. ti-Sai, III .I ,T If. tl·lfi.

** V, BÉ« ««11« «B t*t

notaei« «• 1« ublovclA m Im C4JT.

•f
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lit

La pris* re disposició que passà « fonsar part d«l

t f toi 14 *»b 1« categ ri* d« capítol d« cort (**) é« 1«

suplicació qu« es vs presentar p«r part d* 1« cort

general ai rel per •! d* devanar-li que noBenéj els

Jutfes de greuge«.

Canté Ja els elements essencials que gradual»ent

s'aniran c*-»seuvolupant, asjpliant i perfeccionant en les

suplicación« nosjoniaes i homologues qu« es faran en les

reunions de cort successives. Així, d'una banda, hi ha

una prisera part que ei correspon forsmlswnt aab la

suplicado que els braços presenten al rei (**)» la qual

41 ". |f. 11}; aa JCiftt, t.ta ÍCAK, v. 1. 1. 1. t. "O« raaaracàé «a fi

•-10; aa JCtfC, 4a «i IH.l.T.l (f.11-11»,

Cal rocoraar apa aa «apaata rat«l* «• oart i aa ta «p* «a «a»lr lloc al Iftl-

Ja «pa taa «B4MMBt M ta>yia AftAfftvJf

•a ta tawl« «a ta* CaSCí aat« fel aaaa aa

Ctftoécla «• la* MM-aaa ...". 9, 2T1-ITI). api arÉ»taatat ta »mwm* apa ta

«affaMBetaeM aatr« ta« aaaMltaataaa i ata caaftala «a «art •» f** «B «1

ooatia»* «• ta «Icaoatei« aa ateatlö. ata* apa Ma aa ta aaair» 4* ÜMMtar-Ja

CSftr SSBSM, "tfioacU «a tas mm*»» ...", p. Mt}. Taafta fa aatar apa aaaaata

«al ral Swtl faraa «aavwtlta •• aarfataa aa ta «art «• 141I-14U.

aafc ta« paealtarltat« pitpta« «p»

«al rrUciaat a i'lalct «•! a. Hill, a« •»««•«••

•, Ja apa «IM»» «Kl cltaa a* -raaatlrte« «a «nUtaa

•a ta oart »mwal apa avlaara I'arxMac. 4tatlas«tx -• «lf»raaeU «a

ta rayala <• ralla V» «atra oaaatlta«iaaa l

§• «

*• l« eaeitct* t

M
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r«cull Ja I« doble concepció d* "freufea feneraJ* *

par t i cu Jar«" . te l'altra, tea te «I ptau d«l »onarca

•itjançant *1 qual atorga la petició (*•); però no trobes

encara que hi hafi una definició t delimitació del poder

que e« delefa i «'atorga a la coaiaaió per a conèixer- ne

la aquevta pria« r a part e» deatana al rei qu« vulgui

diputar pe raones bonea, apte* i »uf ic ien ta perquè (

juntament amb lea «legldea per part de la cort, coneguin

•uaàriaaent i reparin ela greugea del »onarca i deia aeua

oficiala fet« m Ja« condition» (I.«., ala bra.oa) de 1*

cort o ala aeua singular*. S'estableix taabé que ela

proveïdors preatin jurament (facia aafraa*at) de conèixer

diligentment deia greugea generala i particulars que

se'ls preaeataraa.

•1 pi au reial t inici de la aegoaa part, comporta

tambe el nomenament déla oficiala que el rei designa per

al càrrec (entre ela quala hi ha Bonanat Pere) i ela de

part de la cort (entre ela quala figuren Pere Regassol,

com a procurador del biabe de Tortoaa, i Francesc Basset,

com un delà sfndics de Lleida).

s te

pv aw* a*i nit i M

it , II, «*1, •» ea*. «If iff, Üfi M êiâtm IM* §M

e» CAiUl. 1 •! «M «11

M al tt a» ta
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In 1« mateixa cort també «'«provà «quert« mitra

disposició, à« caràcter sx>lt mêm puntual -p« r t mat,

comcre/t- i d'abast força menys global* fa referència al

fet que davant d« les vexacions fetes per redempcions

indegudes del pat r i «or. i reial, r f r esquivar freujres, la

cort suplica al monarca que els fcctea d« les redempcions

pendents i faedores s'hagin dj fer a ordi nació dels

provi »ors d* greuges. La primera re t» pos t a del rei Hart t

és que no cal proveí r-hi perquè ja ho han f «t el

canceller» el vice-canceller i el regent (if|; però» tôt

seguit i diu que encara que ell no ho faria, 14 pjfau que

si algú s'és agreujat per les redempcions, no perdí la

facultat de presentar-ne greuge i pugui pn»ar-Ho en

greuge am cort (**), del qual coneixeran els provisor«,

segons é« costum.

', i'i.i.T.j it, MI. «B leur M *t ni.t.T,i ff.tii.

• «M MUMM •/iCt·l· r«

»!•*.

«W 0*11 U MMttM I «•• J«

*•!*• «ala t«.
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Iff ffynftftl am en r t MU d 'Alfan« f V m. lit, cort Am

ft. d» I Al ft

Aqueat capítol, en essència, no és altra coaa que la

suplicado que presenta la cort per tal que el rei noven i

els provisor** Tan solament han transcorregut deu anys

des del eapftol anàleg del teaps del rei Martí -el priaer

que •• ccapila- que refula la asteria referent als

greuges i les diferències que presenta l'un respecte a

l'al t re sen Ja força notables -i cada vegada ho seran

aés!-. L'actual és «oït »és coBplet, »oït »és ajustat,

•oït »és »at i sat, »oït »és llarg, »oït »és tècnic. Beu de

aer en aquest decenni, entre 1409 i 1419, que ea

produeixi pràcticaaent, la modificació i la fixació de

l'estructura d« la suplicació dels braços en quest ié;

perquè, éa précisaient a partir d'aleshores que Ja noaés

trobar*» variants sobre el «até ix t*«a i a»b un »ateix

patró, el qual, ço» veure», anirà evolucionant d'acord

a»b les circunstancies. Pins i tot durant l'edat »oderna

es continuarà operant a partir cfel »ateix »odel.

La suplicació per no»eni r els qui han d'ocupar

l'ofici d* previsors conté (") Ja petició que aa Majestat

vulgui diputar 1 no»enar tres person»«, Ja que la cort en

noaeaara sis, eues per braç, de bona fa»a, ciència i

consciència, teaents Déu i aaants de la just ici«,

11 JGMe, ». l. Hito* l, t It» l •*•• Npwaaie et ywtjßt •••", «äfft«! a»I r»y

pwt «i te cort «• «Met <^««t, f. ll-M It. UJ-llf). l»

ltf,i»ttl if, 19~\1). m mut eu m III,l,T,l (f.U-ll).

•S



bandejades 1•amor, «1 temor, i'odi, la rancúnia, el

profit o l'esperança, o qualsevol altra afecció i

voluntat, a «ui atorgui, bo i servant els Usatgea de

Barcelona, les constitucions i els capítols de cort,

poder bastant 1 irrevocable. Aquest poder que es delega

és perquè puguin conèixer, determinar, definir i executar

els greuges comuns i particulars (i tots els mèrits i

dubtes qu« se'n derivin) causats pel rei i pels seus

predecessors i oficials al ?rincipat de Catalunya, a

qualsevol braç o a qualsevol singular d'aquells, d'acord

«mb el procediment sumari (SJ), dintre del termini que

s'assignarà. El capítol esmenta explícitament el rei, la

reina consort, els predecessors i llurs mullers, el

primogènit, el governador general, lloctinents o portant

veus de governador, i altres oficials, ordinaris o

delegats t

El mateix capítol exceptua del poder de la comissió

que es fa als provisors, que sigui retcngut expressament,

que no puguin conèixer ni interferir en alguns dels

greuges proposats en d'altres corts o fora de corts,

causats pel rei o la reina i per llurs predecessors, pel

primogènit o per llurs oficials ordinaris o delegats, si

són greuges que sfecten un bra«, contra un altre, un braç

o singular contra universitats, o bé universitat« contra

b/açòs o singulars, per raó de llurs privilegis,

llibertat« o usos,
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S'adaet, i miní es dispos*, que «n cas 911* alguna da

1*« part» «e ««n t i agreujada p«* alfana da laa

previsionsi decisions o execucions dels Juttas, sa'n

pugui haver recurs p«r via de suplicado davant els

jutges esaentats (**). Segons el capítol de cort, el

càrrec de provisor es configura coa un ofici restunerat

degudament ï raonablement, a càrrec de la cort, els

elegits per la cort; i del aonarca, els elegits pel

aonarca. L'elecció per al càrrec en conporta l'exercici

obligatori per part d'aquells que són escollits i

noaenats provisors (").

A aés a Bes, la disposició preveu una sèrie de

garanties i de Besures que tendeixen a assegurar el

coapliaent ràpid i sense interferències de la COBÍSSÍÓ

atorgada. Així, s'incorpora al text la proaesa de

juravent que s'exigeix al Bonarca, d'una banda, que no

revocarà, empatxarà {em a dir, iapedirà), iapugnarà,

dilatarà o contravindrà, directaaent o indi redasen t, en

cap Bañera -ni ho pe r Be t rà als seus oficials-, algun acte

o fet tocant el poder dels provi»ors; i, de l'altra, que

ajudarà els proveïdors a coaplir la COBÍSSÍÓ i a

adainistrar justícia.

S'insisteix en aquest aspecte, no gens negligible

pel que fa al nostre estudi, de la possible intervenció

S« _a> ._„.. 4*1

>f Alai •• «to «M fctjM <M«r iluppM »*r «•*•*• mmrorim at •eM»Ur. *

Je cârr«c, * pMtor rf···d·tfit«, t0t«
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tot

d'oficials reials, fs per »ixo qu« per despatxar «illor

«1« greugss 1 f «r-ho Buaaria»ant i é* pi« (M), tai 1 ço»

eatableix el capítol, •• de»*na al r«i 411«, d'una banda,

prové«ixi que si* **u* advocat* o procurador* fiscal* no

hi pufuin intervenir, llevat que hi riguin requerito pel«

provisor*; i, d« l'altra, que mani que per al ca* que

dit* oficial* hi siguin criaats, facin juraaent i

homenatge que en allò que fa referència «tl* greuc«s no

«i • ¿«faran, posaran, o produiran *>aJicios««ent mlgunm

cosa, o scriptura que pugui dilatar, empmtxmr, o

calumniar la bona i breu adainistració de justícia.

Si fin* ara 1« finalitat de le* diveiee* clausule*

que conforaen la suplicació tendia a garantir una

determinada actitud del tei i del* «eu* oficial* en el

període processal inicial i d*instrucció dels greuges,

taabé e* para atenció a la fa*e derivada de l'actuació

del* previsora: la sentència Í l'execució que en deriva.

Í* per això que, en priswr lloc, es deasna al rei que

ordeni als seus oficials (enuaera concrètement «1

canceller, el vice-canceller o el regent la cancelleria,

prestin juraawnt, i que el vice-ccmceller i el regent,

juraswnt i hoaenatge) que així que el* siguin t r a*« se s

provisions o sentències dels Jutges de greuges hagin de

despatxar-lcs í usted i a taxent, sens* excepción* ni

dilacions; i lliurar-les franques de dret de segell, tant

el* canceller*, coa el* protonotari*, el lloctinent o

regent, el* secretaris i el conservador, ei* e*crivan* de

M V. 1*¿part«t (Utficat •! proe«* «•
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manament o « d'altr«», per tal qu« MI hi posin traves i

lliurin 1«* actuacions que se'ls demanin, »eta la pena de

2,000 riorin« d'or (d*AragóJ. Dit« quantitat «c

distribueix: «/§ P*rt per »1 General, »/, part per al»

agreujat«, i V3 part per a l'oficial reial qu* en faria

l'execució, coa «oli« «er habitual. Segonament, »• li

demana qu« ordeni al* governadors i altres oficials a qui

pugui pe-tocar -o sigui comesa- 1'execució o« i«»

coneixences dels greuges, els quals hauran d« prestar

jurament i homenatge «n poder d'oficial reial que

executaran segons s«rà declarat pels provisor«, que facin

l'execució inediataaent tota except ió e excusa cessant f,

sota la «iteixfc pena de 2.000 florins, a«b el «ateix

criteri divididor que he» vist supra, més la privació de

l'ofici.

S'assigna un (prlaer) termini de quatre aesos per

determinar i executar els greuges. Si en dit termini no

s'han resolt, cal que els proveïdors, dintre de d»u dies,

s'apleguin al monestir dels Frares menors de Barcelona,

ara amb un (segon) termini de t re» mesos. En cas que no

s'hagin resolt tampoc en dit termini, aleshores dintre de

deu dies, els previsors s'hauran d'aplegar al monestir d«

Sant Cugat del Vallès, ara però, ab gran seguretat de

penas i prestant jurament i homenatge (lf) per un (tercer)

termini de durada indeterminada que tendeix a acomplir-se

Ma da aar a« aodar d'un oficial ratal ordinari t hauran d'actuar d'aoord *•* un

Normrl da traa horaa da aati i da traa k**** à* vaapra otmUmiaaant cada éf* M

faria», *» fet* ei í i fent í», ••§••• drat, >iatlcta. ha*» aquitat. raó.

da Barca lona, oonatitucioM i capi toia 4* oort. mm. 1



en «1 period« ai« breu de temp». 8'exhaureix ME» 1«

resolució dels greuge« pendent*. Is preveuen també les

•eiure« c,je calaria adoptar per «1 cas hipotètic que

algun del« Indret« on a'hagué««in d'aplegar el« jutges

estigué« afectat per malalties pe»tilenciai« (*•).

A mesura que «'ascendeix en el frau i es prospera en

l'e«ta¿i del procediment »'incrementen le« «eaure« i la

rigidesa d« 1*» «ancion«. In «1 tercer nivell, doncs,

s'estableix que, per tal d'assegurar al màxim el ritme de

treball (1*sprint final) que es vol imprimir a la

comissió que l'assoleix, els previsors no en puguin

sortir ni ser llicenciats pel rei C19), i tenint-ne sempre

coneixement (M) els diputats i oïdors del General.

La auplicació contenia un mecanisme que preveia, per

al cas que calgués, la subrogació d'un proveïdor, per

mort o per malaltia C1), pet- un altre de la mateixa

condició o categoria, coneixent-ho el rei o el POU

lloctinent i consentint-hi la rest« de previsors.

Conclou, en primer lloc, amb le* clàusules de

salvaguarda de co«tum: que aquests suplicació és només

11 AlMM*** eemapwM.. als provisor« 4* ravwrir •!• áipiteta i oidor« **1

un «Itr« lndr«t, Mb IM rntrnlmf» Mg»r«tata

•w »'«f»ct«t. ;«r«w* «'M api«««**«!» «latí« *• et« d'M i hl eo

ff«ir*.

It «j•i no *• par **r« * urfcnt ••cf·alt·t ftrmooml.

«I« Nf̂ lUltS é> MM 1 |«Mft OOMCléOCU, Pf«*t*at jlITMNIt. fflM «M

«1« gr«n«a.

«Jl (MM 4'WW lili<tÍtill( M* A'
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p« r « la cort present, que ne podrà »*r t r« t a a

conseqüència en l*e«d«v«nidcr, i fIM r*» 4*1 que conté no

pugui »er considérât perjudicial per al« estaments, ela

qual» ronanen «•)• (i en) tots llurs dreta; en segon lloc,

aab la llista dele que nan eatat nomenats coa a provisor»

dels greuges per part del rei (M) -1 de la cort C3)-, qui

ela '¿anà que els proveeixin per Justícia segons regulen

ris dits capítols.

La nostra hipòtesi de treball -que desenvolupem ais

endavant ('*)- parteix del fet que aquest capítol,

parcialaent continuador en esperit del capítol ja citat

de la cort de 1409, conformava, o més ben dit, acabà

conformant, en bona mesura el marc de referència que

d'hauria de seguir en corts successives ("), però que no

constituïa, d'entrada, un patré inflexible de continguts,

ja que la regulació concreta de cada réunie de cort

paasava inexorablement per la legislació que s'elaborava

i promulgava en dita assemblea; les quals disposicions,

cos) se sap, no haurien de coincidir, neceasarïaaent, amb

aquelles disposicions que posteriorment serien incloses

t CtMlbM, »Mtr« fwelMwl, tapmMte* tertea« i PnMCMC firv«it,

99 ftitf* «la •!• «u* «amn* la cort hi ta J*MM Ca U i» i

04 V. l'avortat Mica t al turn Ja«aJ («* eampltet}.

tat ffBSHBA fMtotáai «... 9. 111 •*!, «i tractar •>!•

1« UB forwilar: «aaat *n aauall.
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•n !•• divers«« CADC (<•). Mo pod«* oblidar qu* cada cort,

tot i «I* int«ntc p«r r«conduir-lea m un sol model

unifonM d'actuació é«, «n definitiva, la plasmació d* un

conjunt de decision* autonomes 911« s'articulen i ea

•an i f es t en «a un de t e rai na t sentit, normalment respectuós

asib el passst i la tradició, però que representa una aova

actuació' cada vegada que es reuneixen i així ho

decideixen.

TV. Capftql dm eort f i ) de Forran II m. 1* cort dm

ft«rr»lnn* A» 1AQ3 («»)

Aquest capítol és la petició de la cort per tal que

sa Altesa -qu« és qui celebrava llavors la cort (**)-

atorgui les provivions, les executòries i les couisiionc

que calguin per reparar els greuges, segons consta en les

sentències donades, i que tinguin força i efecte d'acte

de cort. El priaogtnit lloctinent hi accedeix en no« del

rel.

9. m., «• *i

«pft«l ««1 «MStlV.

»»MiM à* a*pit*l *• oort qu» me é» , *1

•f In JGtfC, v. 1, llibr* t. t i tel "fti

*» «wrt l*, «IM IM « -o l̂tet tniltr. ta KàK, 111,1,7,4 (f.

ttli «n JaiW4* m III.l.»,« (f.li).

Stvt« ««U' MMIitat *1 •«•«« ( .... ». J«).
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Altan« TV i m\ br^g m*-l»«i A«t.ie. • «»»» CiKmt.. «1 lij—nüt-

Mil (**»
Ea ocmaió de 1« celebració d« la cort de 1419 «1

•oaaitir d« Sant Cugat del Valle«, 1*estaient eclesiàstic

va aprofitar per presentar al rei Al fon« un» capítol» que

acabarien prenent la foraa de concòrdia (T0) per tractar

de regular, principalment, le» exacción» fete» pel

•aridatge i pel coronrtge (7I). Il »egon del» dit»

m In JSUe.v. I, Co*o6r*i* ff*t« «it«* to Mayor My • lo brM •ccl··lè·ttch

U «Meet« 4*1 «*ri4BtM * MVMBJtf* ... . f. «4 M. (p. Mi *•<); |*i capítol

2* é« «to t. tttvtlf (p. Mt-Ml) 1. to KàK é» m fi. 1, 1« i f . 40-41). In

JCtir é« «l II . 1.14; i *!• MW c^itolB ••!•»•!• «• 4iv*rwM títol«:

III. 10,2,1. i 2, i S Cf. 1M-2Í1); III. !•. 1, 1 (f. iff); i •! capítol Ia <jw «•

•1 III. 1.14.1 (f. Sl-ISI. la «M «» IM onncortiM M* eâta »MBI i ti 1 1 or im eft

áMwfte .... p. ÍT2-1T3. t l* a.S) qwui «'OCMB «

l*Ml* M «aè t»t»rr4 *1 MMAJ*.

79 Mir ii P«K» Mit«» *1 taM CM- »t <•! l Uhr« v <«*! fli·irl .... f. 52t) •

to* MBtMcto* «fMtrato o tame* It**, li M Í**B*MM ooMiMn M* «to «M

C*9C M* roaliut* tfl«tint««i aixl IM MIHÉVÉIM MB e*l*fei«ÉM Mtr« «lu reí*

i mim ll«e>ta 4*1 Mut pu« o Mb mlm br*oo« o altroa pmrt* MM* «u* *•'•

Mrl·l «M MclarMi« UlU, MB * MMpto« JCtfC, ml. II. f. lf*)¡ MtiM 4jw

si mon r*«M p*l r*t ÍMM forç* à* Itot Mrtlcular. ta OM«!, «MO» (ftaaterJ*

é»J tfMvei» .... t. p. tTI) to* ooMlMr* MM oonvMi* e trwtMocioM «Mr* IM

MtMtot* civil i *cto«là«tlc*.

ÎI * to* lûUC. v. 2, WBMix MU *1 t à toi M "CoMArtfto tot« Mtr« to

* lo »TM oocl«*i**ticb Mkr* to «MOO i« 41*1 MX IM t«* * MroMt»* M to t»r\

«•l MM*tlr 4* tanct C«e*t 4* V*ll** « m* 4* ociufcr* M>- «il MM mrlili* f f »

M4 IB. SU) ); *Mtr« «M, pw> oontn. • to tMto 4* to* CàK (»oí. II, f.

213) M **aâ troba cap «Urà ÍBÉB 14Mttfle*j4»r*. M* fjw «1 M« 4*to

MtMl«Mt>. to 4M« 1 «1 ItoC. I M«BT¿* 41« «..

»t«-.

Ill



», iv* . '! ' * *-. * ** "'. -¿4? *• "' " » (L« " *' " , i- *»s - / <*V. ' ' , *' '

capítol« feia referència «Is greuges présentât» pels

e:leulà«tie«.

a •*». cal tenir «n compte que la incluaió d'aquest

text «a ml ««gen volia (Tl) i»o volia dir nece*«ària*ent

que fo« un« no ma de vigència general directament

aplicable, atès que, ab orifine, no tenia aquest àmbit,

•iné que era un acord entre un estament i el monarca. Ho

demostren també, d'una banda, el fet que el segon volum

n'Intitula "Pragmàtic**, y ml tref dret* de Cataaiunra

..." (el qual conté pragmatique, privilegis, actes de

cort, butlles, sentencie« reials i arbitrals, concòrdies,

consuetud« i ordinacions) ; i, de l'altra, que en la

compilació de 1495 (") es troba en la divisió estamental

que es fa dels material« altre« que pragmatique«, i« p«r

aquest motiu que no en* aturmrem a analitzar amb detall

el contingut de la present disposició, sinó que bastarà

la referència global que s'hi ha fet, si tenim en compte

que preveu una »èrie de capítol» que regulen la

possibilitat de reparar greuge« del dit estament i dels

fi _^ *1 »• Jor relatin «w fr*mmtm «IgMM eanc£r41«c, oom ara 1«

If (ieue. 11,4,11,1} ew «• ooa/iraa<a «• a acta «a cort »al futur

iaaa II a la oort 4a •arvainm «a MM; ooa a prlvllagl «ar rarran II a Monta«

al UM (JC*»C. II.t.lf.Di «• a acta «a oort aar fall» f a Monta« al lili

r, II ,4. U, f i i flaalaaat mm a oa»ltol «a »rt aar r*U» II al 1SN

r. I.t.SS.It; tal i coa atataaa tat «MBM. «Míatela aa laa aoraa« ...",

». in.

ti

•sml m^mBjmmiimm>f mjmmjp mj

(IC4K. t. ceannrin (», itsi i.

ttl



aeua sinfulare, I que, aefoaa •••tia, «atablaix terainia

distints en la •••ur· qu« diferencia entre aquell« q««

•¿a evident» (per al* quals se aenjrala «1 temini

encone i nen 11 i« a dir, iaawdlat) i «la q*ae aén no

evident« (per ala qual a ae aenyala al teraini d* un any,

priaer vinent); sense que hi hagi possibilitat de

prejentar-hi recura (T4).

Ho* pot deduir del dit plantejaaent que taabé en

l'aabit de lea relacions entre estaaenta (en aqueat caa

el dels eclesiàstics) i aonarca hi ha ocasió per a

instruaentar en uaa concòrdia una *eaura que per*etria,

si aés no foraalaent, de fixar un aecanisae per a

deaagreujar persones i col·lectius que ae sentissin

gravats, i satisfer, d'«quests aanera, deterainats anhels

o aspiracions.

P«irò, i això és el *éa iaportant, a partir dal

aoaent en qui quedava establert dit aecanisa«,

desaoareixia la possibilitat -ço* diríea avui- d'al·legar

una possible indefensió. Aquest factor a'eavaïa, doncs,

dea d'una doble perspectiva. La prisera, que acabo

d'eaaentar, es traduïa «a la utiliteació de l'i ter creat

per part de les persones afectades. Pere taabé en un

aegoa vessant, probablement tai, difícil da detectar ço*

iaportant éa d« ne negligir-lo: aquelles persones que es

consideraven afectades 1 no havien aeguit «1 tràalt en

US
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'• - . '.•*"*•> .v- •"'• • ,V;'>"> ,,L * *'. '*"•;.. , v. ":•':,.• ' - • ' • - ' "

que*tió (w), MI trobav9Bf te IMP i volta* •·n··

legitimació, de***parat», * c*u*a d'h«v«r ««tat fixat va

•acanita« d« tul·la d« cali« ^rocastai qu« calia Mftiir

(o hav«r ««fuit) par obtenir la reparació dala freuge«.

Pal qj¿« fa a le» dispoiicions qua afect«a la

satisfacció dal* greuge* i non en títol» aJtre* f u« el

VII del 1 lifer« 1 de la* C ADC, cal tenir en coapte que hi

fan al·luvió, en grau* diferent*, le* nor*e* següent*:

VI. El capí t ni fy«T) ami rmi Para III an 1m epyt. dm

de tail (T<) , que no eu altre qua la

constitució Part »ço confirmant», del tftol "De celebrar

cort*". In aquesta diaposició, bo i referaant una

constitució precedent da Jaita* II en la cort de Lleida de

1301 (") aobre la necessitat de trametre a la cort

síndics aab poder adequat, e* regula que el* convocat*

hagin d'acudir-hi personalment, i qua ci* »Índic* hagin

d* coaparèixer-hi aab podarà suficients; en ca* de ju»t

eapaexaaent (I.e., iapediaent) que trametin, el* un* i

el* altra*, procurador idoni, i que ningú que BO aigui

n m ÍC4K, v. I, tlikr* l, tll·l «*• Migrar cort« • •» ««Ui «•«• ...", f. ti-

I». IM-llt); m *C**C, I ,I.U,T íf. S»>4«); • 3Câ»C, 1.1.14.7 (f.»-40)

». l* litt** l, ti«*l *•)

Mv-tl f». Wi-lül! m mue, 1,1,11,4 ff. Sf-Mli XOC. 1.1.14,4 (f.MOf).
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»•» d'indic.r «I.

n«c«s.àri«. te con. t i tue ió *»

p*nal p« r «1. mtMiteta qu« «*»

»cripcioa«» el« »̂1, «e Mr

, i «1* llMki» n« p^^ f.r fricU

*fmg9lx, i .que. t é. ,1 „„«t que en.

t«l era I'MVMbUb». «1. t»|.b«. i .1,

notable. |*r»oii««, «n CA» que no ob»«rvin

di.po.ició, que no «igui» mam»mo» d« c «p d« le.

pre.enter ircuge. en 1« cort (W).

m

1«

dit«

(itMc

for é» to

é* |»if«feÉ t*t« «U

ffMClé I «MM «M «MM« •*.

tte. •• »'h. f«t poc «Misiá* {»MM), "U«

«i «Ule «n ...«i, p„* 8.1
«'« P« - .1«. *.



•> tyi (••) . Aqu*«ta constitució del

Catòlic, recoilid« a 1« compilació «a «1 titol "D«

custòdia d« presó», dr«t, f carn« d« csrcellers, f

altres de*pe*a* 4* carcerats", dins del volum d* les

normes formalment derogad«* atribueix «Is proveïdors de

greuges nomenat* per 1* cort 1« tasca de declarar,

despré« d« la deliberació d* l'Audiència, si en

l'extracció del» delata d« 1* presó cal que hi hagi

albarà del tresorer, del lloctinent o del regent 1«

tresoreria« i si cal pag*r-ne algun* quantitat« tot i que

el* previsors hauran d'haver tingut «n compte *1*

practica que antigament s'Acostumava a servar" segons

ells m*teixo* declararan.

tit

I m t-1

Un factor 9* j fiar *a BO ha e*tat prou de*tacat

especialment, «acara que ha estut cimentat, é* «1 que fa

referència a la ubicació d« 1«* distintes disposicions en

1«* CADC. Totes, llevat d* dues, i aquestes, encara

incidentalment, només, han estat cal-locad«* pel»

compilador* d« 1588-1589 «n «1 volum III d« l'obra.

A partir d'ale*hore*, d«* del moment que figuren

oficialment i formalment com a BOUM* supèrflues,

contrari«* i corregides, i me» tenint «a compte la data

*• KàfC, UI.I,U.2 ft. »»); JCMT, III.t.U,2 Iff. 7«>.



d'vlaboracid t 4* promulgado dels aateriala distribuït«

«« t r«» voluas, queden plantejats al f uns problemes d«

carácter jurídic.

Probl«M«s que ea peden reconduir, «a esaèaeia, m do*

de principal». De bell antuvi, «a quina »e au r a ea pot

considerar que le* nora*a incloses «n «1 volua III d* lea

CÀDC continuen (o ne) vigent«?; «egonamert, quia 4* «l

frau d'incidència d« l'elaboració i de la promulgació de

la compilació de 1588-1589 «a el període estudiat.*», o,

dit aab d'altre« paraules: ¿hi IM un aban» i un de»pré«

de dita compilació pel que fa e«trict«aent al «arc legal

aplicable respecte a la »ati«facció dels greuges?

Quant a la priaera qUeatió, en la a«»ur« que el

probleaa de la vigència de les no rae s incloses al volua

III de les CADC es planteja mlmplmmtnt així, és a dir,

pel sol tmt d'existir un tercer volua de disposicions

fora d'és, seabla que caldria acudir, doncs, a estudiar

el procés que menà a la coafeccié i a l'aparició d*aquest

tercer volua.

Coa se sap, el tercer volum de les CADC emergeix amb

la categoria de tret distintiu de les compilación« aegona

i tercera respecte a la precedent, i, de retop, coa una

de les caràcterí«tique« aé« punyent« (•») que acoapanya

l'accidentada i dilatada elaboració, la proaulgcció i

l'eatampació de la dita aegeaa coapilació, primer«

Uf

•i
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oficial, qu* velé U llu» * Barcelona, «1 1588-1589

realitzada «1« tallera d'Hubert Oodart (•).

Ja be» vi«t <4ue l*int»fè« delà, autora a'ha ceotrat

habituala«nt «n l'aatudi 4*1 procéa d'elaboració é* la

priaera co»pllació, aifui en el veaaant »anuacrit, sifui

aota la f orsa eataapada (M); i f ai re bé no a'ha parat

atenc i-5 -individualitzada i a»b la »ate i xa profunditat-

al procéa que a« aefuí per a lea ed ici ona de 1588-1589 i

é« IfM (••).

ta evident que per la Mateixa acció de la tradició

historiogràfica kan perviscut la idea i 1'enfocament que

tant lea ditea aegona ço« tercera coapilaciona aón, a

priaer cop d'ull, una »ena d'apèndixa (o de repreae»)

d'aquell »ovi»ent que inicialaent donà fruit dever» 1412

•n for»a de volum »anuacrita.

Aqueata conatatació ha »enat a obaervar-lea, gairebé

excluaivavent, dea del punt de vista de la novetat que

podia aupoaar la inclusió d'algun t ipu« de »aterlal nou

envera el que conformava el priaer text que ae supoaa

real»ent asaequible, éa a dir, el correaponent a

l'eetaapació de 149S. Ço» Ja ha «atat dit, no fou fina a

principia deia any» '80 que a'afir»à, rotundanent, per

. to*

Ml. | Uif.

M

..*, S,

"if i i»t c p, cxxvu-cxnvit).
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.'••"'- '[•*.,- \ ~ ",_A '̂
;% ' ŷ "-'*"-"•/ ,"•>•-, .']:'•'.';""/*" 'O31".. •

IOLfSIA (•«), qu« «ntr« 1«« du«« d*rr«r«« «d ici on» de

co»pil»cion« no hi teva« »4« dif«r*nci«» textuals que les

d*rivad«« te l'addició d'aquell«« nor««« proaulgade» per

!*• cort« qu« «'havivn c«l«brat «ntre 1*» émmm dat««

d'i«jpre«»ió. Atea« d'aleahor««, poc« co«a «*'n «abia (••);

i« era, de«pré« d'al««horet, Ja poca co«a men mm*n »ap.

Amb prou feine« «i «* n'aco«tu«t«va a recollir una

crènica, mém o aeny« ««tallada, qu« volia airar d«

reproduir «1« diferente e«tadi« per què havia

tr«n«corregut (la qu« •'endevin« no gen» plàcida)

negociació (o confecció) d* la compilació. 1 per a fer-

ia, aquesta crònica, ai tan «oi« calia al» autor» acudir

-necessaria>ent- a la iapressió de 1S88-1S89, sinó qu* la

podien fer tranquil la»ent tenint noaés a i«« »ans

l'exesipUr d« 1704, mmb 1« informació que oferia «n 1*«

pri.eres paf in«« (<f).

S« «oli« arrencar per part del* autor« d* l'apartat

dit -qu« no Intitulat- p*iMllii- el qual anava darrera de

1*« taule« d« títol«, i alfabètica d« títol«, que

segueixen la genealogia dels reis ú'Aragó, i precedia «1

•l tntall J* «lut i

«1 priwipi to Itut« *»

«pitota !•«•!• «M tai MMt * te rMlttwci« A* l'okr«: «Ul, », m.. «i

«• te pvMÉi «•! «*1« I M fe* l'Mcrlt «ate tflywtet« p*i

•!•§!• ff. 1-S). fMBf «M«, -totwdt l»tro*«ct«ri-, y. ti}.

lit
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11 ihr« I d«l volusi E i* Im CAÄT (*). Con« i »t i* «a Im

corr«l»cio a» diapocicioas normatives t actuacions que

ha v i «n ¡Maat « !• realitsació é* l'otara «a qfleatió, ben

col-locado« per erare cronològic (w). No , no »e ««11«

avançar me» «allà del que peraetien aquesta texto«» tot i

que, ocasionalment, ela processos de cort contonea

infcraació quo eixaapla ai no éa quo coaplet« loa dades

fina ara conegudes.

Així, por exeaple, pel que f a a la iniciativa prosa

en la eort do 1552, trobeo recollida oa el procés do

l'e«taa*nt «i litar la petició que féu la cort al

priaogènit bo i reoarcant la conveniència d'estructurar

1* obra oa tros voltun (**).

•l OM «• IfM jiairat̂  IM ». l • I, i «* la rttrtoa -ft> no*

/t«(J«M, C*p4t*li, f act»» é» Osrl. r »itrm» J*y» à» CMA·J·H '̂· »*• •!

ti« • til. «I toil tau *1 MMttt *W M f« MTVir «I

«1 «liitMie "J* I« mm«

I «OM. BOniII. «*rt ea ftwwtaM é» ««U.
(«f •*• IM J»p*ts f»Uf. pvtoMt I ItoMttwM *a CMT!M («•». II. M0

liti. MM«*, r uriiiMJi >»II» (««»• O» oort mili,
O* IMt. Ow p» •• a**w-a» f»« awlMtJ«) * {«•». «• cort mill,

tlftntarU «ala ii·jllmi·ri í«t» l'aa» IfM; r«Ita (ea». unil. oart •*
aáa aMMaarl r*<aa»<alr».

al aataiía» •*• ofat^u. §, a«.. I'«ara aa SBMS. ttatartm Jal

t I. 9*

,M » ^_. ^^§ __^_

aaa a> iaa «w» aaa /** «av««triaa
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lli

it « t« fin« «r* ignota tasca te t« comissió

•»ço11id« «B I« cort te 1563-1864, trobem «I procés

f mai 1 i «r I'«l«cci6 te mis*er Paulo 91m -i tel M«

»üb« t i tut eventual- per part tel br^ç eclesiàstic amb «1

salari que se 11 assignà (fl)î o la situació equivalent te

l'ettaaent »ilitar {•*).

Seabla 16fic que sigui la documentació referent a la

cort te IStS aquel la que es «es abundosa i que forneix

•és dates relatives a l'elaboració de la coapilacio, atès

que en les ocasions anteriors les temptatives no

arribaren a donar fruit, i en aquesta sí; i doncs, que

sigui ací on pugues) incorporar alguna dada nova a la

crònica del procés d'elaboració ("). Així, es consigna al

procés, per exeaple, que es reclaaà que »'»porté« a

Montsó la compilació de les constitucions feta segons la

Mr rtUcié m JM f11 I

M! «• /** tfJf Ai



ist

constitució 4* IM« <*), «ntr« d'altres actuacions que hi

•»t«v«n relacionada* (*), coa ara l'«l«cció d« persones

W» s'encarre/fuessin é* replegar 7 col·legir IM

con* t i tue i om, cm? f tol» de cort / 7 aJ tres papers f u*

fàcilment 99 poden perdre, atié* que / 1* prement cort

emtà per m conclut» i r (*•). Aab tot, la còpia del procés

cue feia 1*estaient eclesiàstic aporta taaibé referències

que convindria d« tenir en coapte en aquesta evolució

k. ff.

l* praMBt im* r ettmmt «fJJttr ew / l*» ncof à lucían* é» l»m

•t« /* • J« MM «r'«JIM fiï·iai é» IM MM0 »•>••••• «IMM /* «w

•• !•• pfiMNM« oort« y / §w j

I* * e» to praüt •» i+fferfê mim mit

ftl·l. 9. «.. âOâ. t. MM, f. ••-•t», tt-ftv UlMCl« «• JMB Cella}. TJ, ti-

M. IMv-IM «t. 141, IMv-in, tm-lW*. Iff«, »««-MS, SMv-Ut«, Mtv-Ml

{•• AMMM av MMv toc pma t̂teHwi ft •• Ato •!• 4tpMt*M e^ t"

H$». 17»* IM**» te «MlMei« a» iifiï·ii a»i hraf raUl), MK-4M M f«

acto *t»Mt«t» «gk ta« yna t̂ftfMa, Ma. «w <MVÍ«I * to aw«}. 41S {4

ll-«ct. «toaelé «'MM §•>•••• fw> • raoarUsr !«• c»Mtlt«ct«M>. 414-414*.

•• tea, t. Mil, t. Î4K.

ft . | ¿i î  lamiltMciA <•!

", p. 1M| ••

tafMtottw «• l*

If* Hit mm •*«•**§ ».

4t, 41»); «M •«! It a»
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M qu« f« * la interpretació 4*1 valor de

l'«xiatència del volUB t«re«r, l'opinió mém

generalitzada, l probablement Im wem consolidada p« 1 pur

transcurs del leap«, é« 1« »éi fid«1 al sat«ix enunciat

fensai del seu contingut. Argumenta f IM «l volva III é«

1«* CXDC constituiria, * diferència del que s'esdevé «a

compilacions d'altres territoris peninsulars, una mena d*

"calaix d* santre" o é« "racó d« 1« s*»ôrian on anirien a

parar (M) tot«« aquelles nor»es que havien ««tat

•edificades o corregides, o que haurien esdevingut

superflue» o, tal vegada, contrari*« a d*altre* de

vigent«. In aquest supòsit ens trobaríem, doncs, davant

Ü P '«toseiê M MM C*lte «t «intM M «1 MM «lliUT MV tM0tt* M»

«1 «MMt**i «MMl Ml VOlM (MTMt) M te« MMtttttBtM«, *t f»UI té

•io»tew rrMCMcfc, i r«cte*l««tlc Mnartuai • PMte fte «I litara Mi

M*lM*tei ft. ülí te o«rt« M»tail «te «iMtat« M Me M MMM «te tflMtat«

M« «rvite * HMtM *i «roeM erlfiMl ÍMte»t| M te« MMtit«clM«. i «M

f«ei* M MteM ff. 4«w-4t M. i; «M MM 9m CtemM êm « l'MUMwt «I

*1 l·lMf Mi M«M«I I «te Um **lMB ««1 *t«t«M«« MM" (ff. it-It*)!

«M «I llikr« M te MM«éte«M M ta« MMÜtUBteM «iMi

» «IM» ««ttara* «É»«Mt Ml tMt ff. tivftli «M «'MMMM «te

IM UM»UM «l litt*» M tes riBMilirtM« ff. Ml}; te M*tt M te

« M« é'ctttM raf*TMBiM f». M., t. lltr-lt»», Ml« Ittv-Ift», mt»,

i «fftetete MM ff. Mt»>.

». fc-. MM* •»•* a» to MifMBM « Ml Wig MM if «if «P* f ÍM i «M

«I« M* M ItaMM te« MM«, PW «I Ml MM« «fTIMT • «MT Mite.
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d'UB* «ituacló que requeriria UM elaborada I cosq>lexa

tècnica Ug i alat i va quant al aètode.

Aquaat corr«nt doctrinal comptaria aab tot« Mna

d'arfu»«ntaclon« «M p«r»«tri«n de Justificar IM

»últipl«» utilitat« que oferiria (ai que sigui

potencial·ient) «1 vol u« residual caudal. Aixf, podríem

pacaar, dea d'una (reauBpta funeia "conservadora" o

"perpetuadora" d'aquells textos fu« havien ««tat vigents,

fin« a qüestions síes propi*« d'un intérêt pràctic tu*

representaria poder di«posar, d«* d*un pint d« vi«ta d*

fiabilitat i d'iuediatesa d'accés, delí textos anterior«

a una determinada «ítuació Jurídica (w), to 1 passant per

una disciplina pròpia d'una tècnica legl·lativn

hiperpurista, 1 puntual, que derogaria explícitament (en

funció d« la ubicació en el« diversos voluas) les normes

que Ja havien calgut «n desús (1W).

Deixant d« banda algun treball que no aprofundeix en

aquesta qüestió (iei), d'altre« autor* (its), que venan a

U«B (-MtiMli tmrnfcctori", », OUIII). «M n'«*

J, ». M», {i, «I MTt.

«n MVU m cmmcíJlirí»

à m»
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constituir el corrent oposat, »dvoqu^n p«r un »ètod* d«

tr«b«11 •§• mviat iap«rf*ct«, qus hauria winat «Is autor«

à« Í« coai>ilació « allunyar-»« d«l plantejament • inicial

quant ml punt d« vista d«ls resultats «fectivaaent

•.•volita i i • i ne lour« «n el vol u« III noraes encara en

un, im» «Í volu» I nor»es claraaent derogadea. Hea d«

•upo«ar, doncs, que els autors d'aquest ccrrent devien

tenir al cap, sense voler referir-s'hi explícitaaent

(potser per la aateixa incertesa que en última instancia

envolta l'enterbolida qüestió), normes que des d'una

determinada actitud lògica no haurien 4« ser al volum I

d« les CADC, probablement d* l'estil de i capítol XXXV de

1702 (M) o d* la constitució Un» vmgmdm lo may (1W), per

posar un parell d'exemples de normes que firen al voltant

d« la cort general.

ca* «Nap!** t*t i l'

>M to «B JGtfC, 1.1,14.IT {ff. «il, «l «tel 4M eml État

I0> am JCáST. 1.1,14.1 Iff, »T>. «M to« 1 MU^itr •! M» mm »wUrfieíUt MM!

ttitulm «MM«, * nrmtmm» «• lui, •* JCtAf, 1.1,14.4 ff. M-M|.

t ti
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Itt

à i« vitta de Is «*nca d'acord 4*1« teòrics, i a I*

vi«t« A« la pràctic* docustental que s'h« conservai, hi ha

«MI cert* de f«t« que convindria tenir «n coopte -i així

es farà en l'apartat següent- abans d'arribar a la nostra

posició.

Quant a la segona qüestió, de« d'un punt de vista

panoràaic que abraci tot el període estudiat, es pot

considerar que la pro»ulg<vció de la compilació de 1588-

1S89 reflecteix un punt d'inflexió en l'evolució dels

greuges de cort. Punt d'inflexió que es podria eastarcar,

d'una banda, en la cristal·lització de la consciència que

la regulació dels greuges passa per les no rae s de cort

que no es coapilen. D« l'altra, pel fet que no fóra

estrany, posant en relació els interessos del aonnrca, el

context històric propi (IM), el circundan t (i<c)i

l'esborrany del llibre de rúbriques de les CADC conservat

a l'ACA (Uf), i la «at«ixa solució adoptada, comprensible

•B pot 4»i*ar ** *Mpit*t e» MpitoMié »1 HOM I »en • U o»rr«l*ci*

é» te ««»âtecié rMlitMte M »irt«t é»! «eitel *• IMt {i ftrtuèH

BMOk, ttmtcri» ..., t, 9. Sft« "iw ÉBkMnáM* iqpPBM for f mit» ê»

ml« áttMi «J fn**U* «rtflM'Jff è» J*

tté |at r»l|") |,

«••

vl« to

i**!«« m *l wl. III.
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It?

p«rò »abivalant (*••), que 1« solució adoptada

un* aparsnça qu« a« n*c««aàriaa«nt es liait« « 1m visió

«M« fia« «m «a« n'havia donut la historiografia.

*1 «M «TiMti •• « f «H «W

*1 «ML. Ill, «W I* Mt

•tot.



- * '

128

till

«M «ta
mm

•lM*tt 1

»l **i



¿- -g:
".",-;<, > T'*l í 'i*lf BPCC1 î*f*î"i>.*f5>f»( pe

1"!̂ ?« í*íí*íílí*>OrVj-̂ .", í* ./• :í*v • v
-'''-»L̂ f1 -_Lt -V» " , * ' 'f .„• _•*

-• 41- ' ' f - j . • - : ' • , - . • . • • ' - , •

ÜT-i.-y-, .*•"•'>•*

Co« Ja hea avançat, «i »arc legal coapilat é*

conitituït p«r aquell recull «i« di«posicions d« 1«» CADC

que «n un «o «e n t e altre han afectat la regulació dels

freuge«.

Val a dir que «a alguna casos, coa ara el del | III

precedent, la disposició que presenta el rang d* capítol

d* cort, é« «1 ca* d* l'elevació al rang d« nor»a d'un

dels triait* habituals «n «1 desenrotllament de 1«»

activitats de la cort general, la suplicació que els

estaaents presenten al aonarca perquè nomeni proveïdors i

els atorgui poder, i la resposta que «11 hi dóna« He»

afiraat» taabé, que aquest capítol, tot i ser incida en

les diverses compilacions, no és «1 cas d'un« noraa que

ha d« ««r aplicada tt <ativa»ent, sinó me n aviat un «arc

d* referència (aab JA caràcter ncraatiu) que «« veia

desbordat per la pràctica jurídica, la qual acudia a

noves disposicions que s'hi basaven.

L'&arbit legal, donca, endeaés d«l propi dels textos

coapilats (aquell 911« he» anoaenat a« re imam f ml I o'e

referencia), qu« abastaria la satisfacció de'a greages a

la cort t quedaria coaplatat par laa nora«a que cada

reunió aprovaria, lea quala vindrian a regular al eaa

concret d'aquella aaaavblaa a« qOastió {al que he»

denoainat «arc »apeciaJ).

129
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Aquest »«re e«peci«l, doncs, ••tari« eoa*titutt( «n

mm bon« Msur« 1 «n pria«r lloc, p«r 1« «upllc«ció del«

br«ços »1 mi p«r tal qu* noswnés mim proveïdors; p»rè no

únicaaent. Hi h«vi« «near« UB ««ien t rani t dintre del

procés habitual que afectava consubstancialvent 1«

satisfacció del« g.-euges. E *>, 4» clar» reflectit « la

documentée ió per 1« transcendència que tenia; i ««soli*

tsjibé el rang de capítol de cert, tot i que «ai no arribà

« «er co«pii«t en le« C/.OC. Si, però, que »'estaapeva, en

la «esura que er« part integrant I cabdal del quadern del

procés de cort, en l'edició del fHadern de cort

corresponent í1): ers l'anoaenat capítol del don»t i n.

Per a conèixer la regulació concreta del poder

específic que el «ona re a delega, és « dir, el a« re

especjai de la satisfacció dels greuges «n una

deteraifiada cort, ens ctl acudir, doncs, directement, (a)

a 1« ruplicació que el« estaaents prene.nten al »o na re« i

a la resposta que ell hi dóna, en priaer lloc; i (b) ai

capítol del donatiu, en eegon lloc.

P. «., COMÚ m J«M âMM fÊf M i. e, g, M»«MI«I etí n* em 4ft*JI»

r»y à» C*it»tl*,é» *ra«*, #»e. ... t* l* ßrtmmn eo

Im Ct*t*t 4» «mata«» •• 1« MHMMtlr êf §* ftm-CMC* MI ¡0 tty 1199,

(C. •B§ü··t it», ff. Mv-tf, 9m •! OM v«l«Mlà. »., 4* to flWt «• IBM «1

». tM*ttft! » »er « to «M« «t IMf («HKU CMS» f«n^ .... 9,

pw * te cort «* IMt («âSCU re»C«. OM-««« .... y,

lit
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13)

(») 3uant a 1» supiJcacjd que el»

presenten «1 rei perçu* nowtnl proveïdor» i a 1« resposta

que «11 hi dóna, tot i «1 fet que aquests document*

constitueixen dos textos tradicionalment presentats coa

una unitat f1), dels qual« «1 segon és la continuació

lègica que culmina l'iter iniciat pel primer. L'anàlisi

dels models documentais permet de constatar que, aalgrat

l'aparent unitat que s'amaga en funció d« la finalitat,

són dos textos tipològiment aiferenciable« (s). Una

contrastació dels diversos models recollits, i entre «lis

1 el capítol compilat, suggereix les consideracions que

s'exposen tot s*guit.

En 1* mesura que es tracta de dos textos consecutius

«n el temps, pràcticament inseparables, ben probablement

la inducció a l'error deu provenir, d'una banda» del fet

qu*ï s'identifica la unitat (funcional) de (denominació

del) tràmit amb la unicitat d'actuació; de l'altra, de

considerar, com al capítol de 14i9, que tots dos aspectes

processals conformaven un «oi capítol de cort, és clar»

SMtt pew MB « MM»!* «I mat, >• citat, pw

feit .... p. lii-Ui}, «MM ••ocu·* «•!•

atrita

«»iwtié A*

MtJ .... «p,, p, |M}.

mm (fMetJfl*. form», w

I* im««« i mm llmm

•tapl«MM, « tnuMcriwr« •!• in« t««to« MOM

»U «v «Hr«

f ora» 11 ta t «M te MBtMeié p*r p«rl «•! prlnr»p.
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atansat 1« unitat d'actuació (*). SI *IMM« « això el fet

qu«, ço» tantea altre» vegades en la vida d* la cort

general, uaa manifestació o actuació d« l'assemblea h«, de

veure's autoritzada, confirmada o simpi»m»nt contestada

per una altra (en un sentit determinat) del monarca, de

seguida entendrem la dualitat qu* es produeix quant & la

regulació d'aquest primer aspecte del marc legal no

compilat. Tinguem present que CALLIS recull -alhora que

el destaca- el fet que és el rei amo la cort qui pot

proveir tots ela greuges fets per ell j pels seus

oficials (*}, i que ha de ser, precisament, comptant

sempre amb l'assentiment de la major i més sana part de

la cort ('). A més, únicament el rei pot admetre o

escoltar, o no-mdmetre o no-escoltar, greuges, i fer-n«

(o no) cot-issió f1), se sol afegir que si ho fa per

consciència plena, no se li'n poden demanar comptes (8).

Cal recordar qu« la participació del monarca en aquest

estadi processal es recondueix, en primer terme, a una

acceptació respectuós« dels membres escollits pels tres

4 lla capítol» a* qüa»ttd (v. awpra II i f III) raculJan la patici« tela br«çc«

t al pla* ratal.

A t* i, "icBiMia ta* coa cwia potaat providara oonia (rava*ina par ana val par

• it» offieUlaa »Mata' I CALLÍ«. ArtrafrawatorlMi oiriarta» .,,, f . S3, 1 U|.

•H MM aa»tit ewlaelaaM, P»r* oaa d'altra* paraaactivaa, ittTSSi), fracCafu» d*

rmilmtn* .... 3.Î.M t aa. ff. ft); i SBULOBA, iffcvlim ¡trinciptrn .... ruar, i*

t ii ff. l« M«}.

9 CALL». fstraa-ravaterJtai cwrjan» .... (. SI, f M.

f
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, tr'rafravafofjta» cwlarua .... ff. M.

, fjrfra«raratoriua owjarwa .... ff, M.



estaments ('); en segon, a nomenar «l« seus proveïdor«,

l'elecció d«l» qual* »oi recaure «n oficial« de la «eva

confiança C10) amb una preparada tècnica i una

experiència, a nivell de govern i de la celebració de la

cort, considerable«. En tercer lloc, i coc veurem tot

argüit, la intervenció del rei fructifica en l'atorgament

i delegació del poder que cal a la comissió per actuar i

resoldre les reclamacions que s'hi presentin.

El primer element és fornat per la suplicarlo que

els estaments presenten al rei. COB sabem, la iniciativa

conjunta dele braços solia produir-se der.prés que cada un

dels estaments hagués procedit « elegir els seus jutges

de greuges (aspecte que veurem tot seguit), i normalment

coincidia amb un moment que els assistents a la reunió

consideraven oportú i adequat (ll)«

133

Elecció i nninen«iii«»nt de provi sors

El camí que mena a la delegació de poder per part

del monarca, si bé pren forma en la suplicació que se li

présenta, de fet, però, arrenca de l'activitat que li és

prèvia que ara comentem: l'elecció per part d* cada braç

dels seus Jutge«, provisor« (o proveïdor«) o

t

i*

u

u» prJncjpu» . . . . f. il, •. I.

•» d«Bo*tra MB tan wie l'Mtaéiatioa tel* f*t* -ex» v*ur«a aÉj »nd«v«nt-, *ina

«i» M ho h«vi« «MtM»t mmiMft, SjMcwJu* frimttfm.,,, refer. It, f. If. n. 2.

la oonjuntur« •f·ct·v· cada vna a* !•• rvunion«. Oe d*ls clafita«*« *B potfl« *»r

*I r»t«r4 «n ]'«i«oel6 ««•!• provi

!• MfxrUcié i*l «OM t tu.
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d«temin&dora «I» greuges í11)« L'elecció, *a nombre

variable segons 1« reunió, sol caure sobre p«rson«»

destacades de est!* e»ta»ert, i, en 1* majoria del« e&sos

-co» tasjbé passa amb 1« resta d« càrrecs col * legiats-,

amb una determinada distribució d'allò que podríe»

ano»enar la çuota de participació dels »e«br*s de

diferent condició i estatus que confornen cada un dels

estaments (IJ).

Cada estament elegia els seus provisor« d« greuges.

II Mateix CALLÍS recorda que ell ('*), »bans de ser ailes,

quan era jurisperit, fou provisor per part dels estaments

en la cort de Sant Cugat (IS).

La mecànica que se solia seguir es podria considerar

que respon a uti model gaír*bé uni f orne, ben similar d'una

cort a una al.ra. Encara presenta força punts de contacte

amb les eleccions de membres dels estaments per als

12 fia t«rmw« ate uauali «AH ala do« pria*r« (aa* alfMM aparició tel l·ic«r), al

tertw ta *1 v» wvi»t*J« **nr* • Im èoc\mtntmciò consultad«. âSCTAié.»omqu^jo

htitóricv .,,. f. l l v . 21; Constitución cttmlmii* y cortan d« ntal«fl*. p. «1,

II 4-f,r«aM aa n'alatatms, ». •«. . a laa certa valmcianaa f SOU, 4puntac

. . . . ». 4S-4S; ACâ. Ca. LllSBll IMt/il) al parla^nt aard (v, áCA, Cft,

Sacrvtarla «a tafea»». lli«all UM), par w amtrar a« coa«araciona te ftfuraa

j» iMBiantatea ço« ara ala triïn tel pmrlaaant ancl>a.

19 •« aoiM aacolltr. al brav «ciaalàatíc: UB biaba, un «tat i m canon««; al braç

•Hitar, tut itobl«. MD cav«ll«r t «a teMcIl; i al braç rala.1, um local 11* t

gran, una te Mitjana i una te aanurtu.

lxtrmgrm**torium curiarui . . . . f. 2tb. Ta*b4 te aaawntat an JCMC, 111,1,7,1

(f, lli.

11 Cal notar «H* MTias, unstet«* te ĵ telM «... f. ), I, II Cf. Tt}, r «m t,

9*1 «w f» « I** afi*at.ona i'aejBiat apartat, a la« rabfi«waa 10 i 44 te

l'f9*eiiJiai pilnciptm . . . . te MLLUCA.
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diferent« càrrec«, at**,« la lògica comuna «u« acompanya

(•i no em fiï« presideix) le» act u me i on« d« la cort.

Així, «B línia* general«, *« aolia reapectar la

composició paritaria d« la coaissió et. ~« «1* nomenats

per la cort Í pel rei, i tube el nombre proporcional de

aeabres entre el* braco* (do* p» r estament «i havien de

»er dotze, tre« ai havien de ser divuit, etc.) (ll).

C'aquesta «tañera, arribat el aoaent i després que

el* promovedor« i el« tractador* s'haguessin posat

d'acord, e* procedia a 1'elecció del« proveïdors als

braco*.

El modo y form» de 1'elecció, segon* refereix

BERARD, e« podia fer en diferentes «tañeras, a volte« per

via de concòrdia i de l'Eaperlt Sant -sense fornir-ne »és

dade« (1T)-, d'altre« per vi* de compromís del* braços, i

encara d'altre*, per via d'escrutini (lg).

L'elecció «oli* «er gairebé simultània en els

diversos braço*, encara que acostumava a correspondre's

amb l'ordre i.1 tern i habitual que se solia servar en la

institució, el qual venia a reflectir la preeminència

dels eclesiàstics, primer, seguits pels militar«, davant

del braç reial. Un cop l'estament militar i el reial

havien elegit el* *eu* jutge*, el* promovedor* advertien

11 PS«!***, fréctícm, tormm, f «tIJ .... f. Iti, 1 1.

IT «o to ««»lícit«, pM« «i trm IM

tt, •. 2

II

*» MUWCa. JjMCuJiM principe» .... f.

«fer* .... p. Z9v. U trnfaa» M*uU ULLOCA, haurU vt»t

«w, »w • *«UMt. U tttvraiut é» vtM ««pllau-U U «IffwiMte i* f«r« MtM

•1« «n* r*Mltwt MMillt,» »w B! c*rr»c.



•!• tractador«, i aleshores J* *« podia passar * preparar

1'ambaixada que prea«ntarÍA a sa Majeatat la suplicació

d« la cort general p«r tal 911« novenes «Is seus provisois

i atorgués poder a 1« comissió f1*).

Tornant a la suplicado dels braços, cal pensar que,

COM d'habitud, els promovedora, inseguint els mandats

coincidents dels estaments respectius, demanarien als

tractadors del rei, en nom de la cort, data per a

presentar-li dita suplicacié. Assolit aquest objectiu

previ, s'elegirien els membres de la comissió o ambaixada

(20) que havia de portar al monarca, per a presentar-li,

el text conjunt, i encetar aixi, des d'aquest vessant,

l'administració de justícia en el marc de l'assemblea.

Com també ja hem vist, la fórmula de suplic&ció per

a la delegació del poder que els estaments sotmetien al

19 Cal notar anà 1« visi« «ta of »r«:» MBAtt «Uactirao etwa aefera .... 9. Ut m

aa tant «M viaie difarant aa I •••»tn·rt·. sinó aaa aviat MM víalo

ida» aa la aoetra óptica) aa la a«M»aalé d'«aa»va«i»a*t*. Par a «11, M

aolMwit aaria al rai -qua to aa- «MÍ noawnaria habilltaaor«, tractadora t

4ut|as d«, grau««« (aagiMli fHITÍ>. tftculim priacipm .... nibr. 4), "O»

effiele tractatorwa". f. X04v.2M, «ui aapaaa al procaa aab aaa f »dal i tat),

•inó ««a »l>rt>or»i> »aa anaJa pu»; I car y notificar a ta* «Jeto« t-aa I·laaMfo«,

par« «na aIJ«a taaAJan for a» farta nua*»au oíroa" «na Juran al carrac; i aa

lla vora «w «a ItajMtat ala doaari« ooxiaai« pa» datenrinar ala graufaa, e

agravis. TaoMtaiii, l'acara eraanlAfui «M racwllM ata aroeaaao« aa al IM

avada raflactit a* l'acaoaició «al Matra tast.

Ho iwcaaaâriaaaat ha« da co:ncidlr aab ala o»« n'han aat*.« aaeollíta proviaor».

ist



rei IM i* t en definitiva, altra co«a que «1 text

resultant d* l'evolució d'aquell* priaers capítol« de

principis del segle XV que s'ha «nat adaptant a les noves

situacions i necessitats. Asil» tot, abans d'entrar a

analitzar-ne «1 contingut convé que acudia -també ací- a

una reflexié de caràcter formal.

Ço« en d'altres aspectes i «anifestacions de la coit

general, taaibé la satisfacció dels greuges s'insereix en

la di na« i ca d'allò que podries: considerar una

característic!; o tendència g lob»! de la institució, és a

dir, dintre del diàleg que es produeix entre les parts

implicadas. Però ja sabem que, pel fet que les diverses

parts conflueixin en la cort general, això no vol dir que

es trobin si tundes en un mateix nivell, is per aquest

noti u que, en última instància, de la mateixa manera que

hom podria considerar que la totalitat de les actuacions

de la cort, presentin o no un contingut legislatiu, són

"actes de cort" lato senmu, no es pot desvincular de cap

altra activitat o tràmit la possibilitat que el monarca

vulgui no concedir M lo que hom li demana. Així, per

exemple, al costat de disposicions normatives que compten

amb el vist-i-plau de totee les parts implicades (ll),

n'hi ha d'altres que no aconsegueixen de ser aprovades

perquè el monarca no hi transigeix; i encara en trobem

que tampoc no arriben a tenir la consideració de norma

promulgada perquè no hi accedeix la cort general ( la

Í8Ï

Sl v., *«kra U «MMtié !«fll>Uti*a. OáT SMBM, "If IcAcU 4* !*•

ISf-tfS,



terra, coa consta en la documentació). Aquest desfasament

que emergeix ocasionalment entre »110 que es demana i

aliè que «'atorga o es concedeix tampoc no resulta

desconegut en la satisfácele deia greuges. Concretasent

«a manifesta al voltant de la suplicació que presenten

els estaments al Monarca perquè nomeni provisors i els

atorfui poder. En principi es pot dir que les condicions

que acompanyen el mateix poder -habitualment de contingut

formulari- n'emmarquen l'abast, tot i que la doctrina ha

intentat de perfilar-ne l'àmbit d'aplicació, pensant més,

sembla, en situacions que s'han produït ocasionalment o

bé hipotètiques (") que no en casos determinats que es

poguessin reproduir amb una certa freqüència.

fs a partir d'aquestes consideracions com podrem

analitzar el marc efectiu de cada cort respecte a aquell

marc gent^al que establiries els capítols de cort de 1409

i de 1419 (2j); comprovant, emperò, que a cada petició

dels estaments s'hi correspongui una ~oncessió, en el

mateix sentit, del monarc».

L'escrit de suplicació dels estaments devia ser

preparat i redactat pels advocats dels braços d*acord amb

les finalitats que es proposaven d'assolir els convocats,

dintre del patró fixat per la tradició precedent i també

per la legal. Aquest document es presentava signat

compari idament pels ^»esidents dels tros braços com una

11 *'*§ «n bon *M»1* CAU.« t «i ara "MptiMB dwfeit*" é» l'ivt**fra*wtwJi»

curian* .... f. B4-II M.

ta
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actuació conjunta em la eort, Í no un i c «usent d'un braç,

que era.

13t

Contrastant le» diverses suplicacions constate»

algunes variacions (M) entre «1« »ode1s que comporten

alteracions no gen* intranscendents pel que fa al »arc

que regula la satisfacció dels greuges.

Així, de bell antuvi, ho» pot considerar que no hi

ha gaire variación«, les quals es Manifesten en un doble

vessant: d'una banda, en les supressions de text respecte

al aarc general; de l'altra, »ajoritària»ent, en les

•ültiples addicions respecte al «odel precedent. Val a

dir que les supressions són mini»«*; solen afectar algun

aspecte o »atí» d« caire processal, però no pas aspectes

substancials de la satisfacció dels greuges.

Contràriaaent, les addicions, que algun cop són

•eraxent accessòries, sovint solen suposar, »itjançant la

sola annexió, »edificacions (és a dir, eixa»pla»ents o

ampliacions) d'aspectes essencials respecte a la

regulació originària. Un exemple: la for»a de suplicacié

que es presenta al llarg del segle XVI ja no parla

únicaaent d'aquella provi m ió del* greuges e Administrat ió

d« la Juatfti» del capítol de cort de 1419, sinó que

al ludeix ala greuges provenint« mxf per deute» deguts

p«r mm HmJemtmt ho predecessors d« mgumllm, demandes,

M

« to

C»tt¡unym, etc.
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re ve c« t j on« ell privilegie com altre* * o »dminittrutió de

Ja justícia ("). t« clar que aquest canvi (»«) en

reflecteix na altra d« més profund, «i qual abraça la

transformació -amb la delimitació consegüent- del mateix

concepte d« greuge.

D'altres modificacions se centren en aspectes que

podríem considerar d'un caràcter eminentment processal:

requisits, fixació de terminis, condicions, etc., co»

aniré» veient. Aquestes altres variacions s« solen

correspondre amb un estadi tècnic de perfecció que pe rae t

assolir una regulació (i una redacció) »és acurada dels

passos que cal seguir» fruit, «ens dubte, de

l'experiència.

La suplicació sol licita, explícitament !27), que els

previsors hagin de jurar el càrrec, amb la distinció de

règim habitual entre els laics, que presten sagrament i

homenatge, í els eclesiàstics, que solament presten

safraaent (l§); es recull en el pla« del rei t1»).

S'incorpora al cas concret dels proveïdors una clàusula

Xl P. •*.. «i !• cort 4* IMi (*n àCa. t. MUH, f. 22-25», i tMM «n ACA. C.

i. f. Tlv-r«v>.

M Val * iir «H raltvracl« «f*cta *1 en mannt 4M é'm pw»t «• «l*t« tnt«flr«l. i

•o OMicMMit • l'Inici: p. M.. AM, t, 1SSS/I, f. 22», 1. • M, tMM 1. If

M, 1. li M, 1. M M. I, SI M; m f. SS, **e.

27 im mtíHm **• U practical tebitutl à» ta

l**lawlé ella «ItaNMWa o/Ici«. *!• «l««lt« ta«IM «•

M M IM. «, 1W1/I, ff. Si, 1. l« M, t MM •! ff. M,, i. 27 M.

7* M ACa. «, 1S8/S, ff. IS, 1. 10 M.
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habitual també en aquemta àmbit«: oir «enteneia

d'excomunicació (*•); *• recull «a «1 plau <SI).

Pel que f« « 1«« atribuciona amia proveïdor«, un

del« tret» me« deatacata éa que a'afegeix a la auplicació

-i al piau (M)-, i així s'hi recull, que no paguen

cometre my delegar le» sobredites causes m »Igun» per»on»

i, donc«, que hagin de «or alia mateixos ela qui lea

determinin (M). A méa, «la pertoca d'actuar -tal i com ««

comprometen a fer-ho mitjançant «1 jurament« amb

diligència, »«fona dret, juatícia, bona equitat i raó,

usatgee, constitucions, actes, capítol« de cort, uso« i

costums, tingut« < provat« (M), deixant d« banda tota

amor, temor, odi, rancúnia, profit, esperança,

desordenada afecció i voluntat (3S). lla proveïdora con,

doncs, juntament amb el« tractadora, ela habilitadors i

«1« qui declaren el» dissentiaents, el« jutges de les

corts (M); i, me« concretament, el» priaers, són el«

M tn ad, t, ltU/2. f. 14«, 1. 22.

11 «B AC*. S, l«22/2. f . 25, 1. li.

" «* ACA. «, itn/i, t. n, i. • M.

U «ü *Ca. «. i*X2/2. f. 23. 1. M •-.. àmtt %ot M m

•syltc·kl· §•! •>:•!•

pràctica.

•B am, a, MBit. t. ta, i. tt M.

«n IBA, «, iMH. I. ü. I. M M,

r. t, m» i; M*uit yw BBU
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jutf e« 4« toi» «1« greuge« f «t«, p« r definició, pel rei

t pel« M«« offioUU C").

Quant * la durada d* la eo»i»»ié •« valora In

possibilitat que e» resolguin «la greuges durant la cort

(M), c* din« d'un teraini (global) d* deu «esos coaptat a

partir d« la cloenda d* 10« sessions (3t); COD taabé

assevera «1 plau del monarca {**). E« concreta la ubicació

d« la coaissió per a realitzar la tasca, i així es

disposa que el« reparadors d* greuge« que «iguin a

Barcelona paguen fornir lo procés, em a dir, instruir-lo

(41), tal i ço« confirma la intervenció reial (42>, fins a

la sentència definitiva; i que els que no hi siguin,

estiguin obligats a residir-hi (4S), «eapre que no es

tracti d'una vila eap&stada o "h«vent[-hij just

impediment", que diu «tl plau del rei (**}, però aab la

innovació", no gens irrellevant, que ara ja no ha de ser -

com al capítol de cort de 1419- a coneguda dels diputats

i oïdor«, sinó que ha de ser a coneguda del canceller. La

previsió per al ca« que hi hagué« pesta a la vila

97 CAU4B. CBtiwfraratarJMi cvrimrm . . . » f. «2, i M taM *• «1 capitel prtMW te

i« «MiiMié «M U curt f« •&* »rov 1 «or« {«Mr* •!• «u»U te «111.

SI Fret «a« l« twit «UM te H«MM oo* te •wréimr l'»4J«ctig a'utòpic*, j« «y*

M B» ACA, «. im/2, ff. 23, I, ti.

M to *C4. t, IftU/>. f. II, 1. 1 M.

41 w» «t*. «. i«n/t. i. ts, i. is.
42 B* «ct. «, mom, f. «. i. n.
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eatableix ur. (pria«r) t«r«ini à« »ot aeaoa coaptata a

partir é« 1* conclusió 4* la cort perquè ela jutgea

resideixin «lla on digui (4Í) «1 canceller («•), confirmat

p«l plau reial (*'); aéa un (aegon) teraini d« trea resos

(**), II darrer ca« colporta, igualment coa «1 capítol de

cort de 14191 un reforçament de lea aeaurea (per exeaple,

la possibilitat de perdre ¿pao iure el aalari aaaignat

(*•); la fixacié d'un horari de «atí i de tarda, aegona

aeabla, deterainat pel canceller) te.identa a aaaegurar el

coapliïient de la coaissió fet« ala ^rovisors.

Vinculat a aquesta aapectea ea preveu, a partir de

la hipotètica inaaaiatència per part d'algun deia

noaenats, un regia de subrogació en el qual la decisió

respecte ala elegits per aa Majestat constitueix una

altra de lea atribucions del canceller o del regent la

cancelleria, i ai era respecte als «legits per la cort,

49 II pJaw «•! «MM«* er*eÍM <*M «i CM «M M talin Mtat r**»lt* tota •!•

fMMtM «âM É»l« Mt m»mom nftomt* • la ooacliwU «• la «sert, o te*wt-M

j«i«t im9»¿imtiti « la ciutat «* larcwlona. *1 llac av* •'hauré 4'alagtr par a

la P**Jtfè»eJ«, cogite 1 6 í axpMfJcjtf, tagi aa a»r aawJla címt»t. vil» o loc •

boat meé » a« evlfbrtré Im iwaJ avUáaeáa pal Uocttnant faaaval o, an

•baéncU aava, a« aat* e tl«*r> •udlancia al aort*at vaua aa aaaaral

(âCA, 6. l«n/2. f. IS, 1. 11 aa.}.

49 M AC*. «. ira/a, f, «y. i. r aa.
47 «•» Am, a, ten/1, i, as, i. sa aa.

41 Oaagloaaata, aaHirala* ate a« aaaoi IMioata lalcialaaat.

49 M I'UAa« «aacriu cam
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llavor» corresponia al« diputats del General (*«), t*l I

ço» confirma «1 p J AU del r« i (•»),

Roman taab* la F«tició que «1 r«i ordeni «1« seus

oficial«, •efon· el« correxponfui: que prestin juraaent

que executaran sense dilación« 1** provision«, lletres i

•sentències donad«* -els proveïdors (M); que lliuraran la

documentació que els «igul demanada franca del dret de

segell (»») -que é« concedida ÍM)~; qu« aquell« a qui

siguin comeses executaran le« sentencie« dels proveïdors,

»en«« excuses ni excepción» (**) -com ordena el monarca

(**)-, «ervant-ho m Im ungla com act* dm cort (S7). El

monarca manif««ta també, »egon« consta «n el plau, quo

vol que allò que sigui declarat pel« proveïdor« de

greuge« sigui executat sense impediments, i que llur«

sentencie« i declaración« tinguin tanta força i valor com

les done.des pels provisor« d'altre« cort« fin* aleshores

celebrades (M).

99 t» «ca, «, tata/t, r. 23v, i, u M.

11 i« «ca, «, insu, f. m, i. ü M.

ta
«Í UoctlMBt oMMiml, «t portant V«M «• fovanwdur. *1

, *1 vto*-OMKwU«r. i *1 ri«Mit U

Il
. *1 lloMtMM. •! nymt, *1*

t, i altfM * «il imrr»gjM«ai pw llv ofici (AC*. «. IStt/l, f. 14,

1. « M.}.

M «. i«n/t, r. n», i. • ••.

" m *c*. c. i*tt/i, t. M, i. »,

** ta *C*. «, MUH, f' W», 1. li W.

11 ** «m« «, i«u/i. t. M, i. is.

N „
«. MtlH. ff. »» 1. M - f. if '. 1. 1 M.
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Sol clour« Im sup He AC i ó 1* llista d« Jutge«

it« ya* i« cort (*f); é» Im »atelxa »anara tua Im

del» uoaanat* p«l »enarca (**) acottuaa m iniciar l*

rcapoata -el plmu- que «11 hl dón* f*1)* II awnarea

•'apren«a m afirmar, d« bon coaançaaent, que accepta J«

nom in*ti6 f »ta p«r Ja cort del« provi «or«, aban« d*

procedir, fonsalaent, a atorgar el podar é« la coai««ió.

La conce««ió d* poder d* la coai««ió *• fa al*

proveïdor« noaenat« per tot«« du«* part*, i con«i«t*ix en

la delegació d« poder (ple, ba«tant, absolut i

irrevocable) oer a conèixer, determinar, definir i

executar, aab el* requiaita proce*«al« habitual* del

procediment suaari í11), els greuge« d« revocación* d*

provision« i privilegi*, adainiatració de la justícia,

deute* i deaandes, i qual**«vol altre* donat* i donador*

(M).

SÍ bé han desaparegut da la petició aquelles

clausule* que al capítol d« cort d« 1419 palesaven una

forta (i pregona) preocupació per assegurar el coapliaent

11 t. n., m «c«. «. maia, t. M, i. n M • r. 2«». i. i M. tot M*«» M MI
!• 41il*tn«ta é» »tMMMaeiê et la «vlloMlO •! r«l, Mfc *1*

•t« éa la cort p*r • ait«) M|MM oc**i« ir. M., AC*. «, !«M/.. ff.

I««, 1. T M.).

" f. •«. .«• ACÁ. f, im/2, ff, Mv. I« l« M.

M OB mif M*QM part, MM ••• A§ ooatraMme* vlmMlaEB *1 ooattajMt E* !•

>X •• • 41r, MB «ta «l MtaU t«A, •lafil··.l· i à» »ta, l« Mto «waMt
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i-ii«- lnt«fr*l É* 1* coaiasió, ara ^'incorpora «MI

manifestació per part de 1* cort (M) «« «I «ratit que no

*• pos i n t r «v«» mim provisor« p« ¡r part del monarca,

difu«B-ne, mot't proprlo, amb 1« correlació consegQent

mitjançant 1« qual el rei hi accedeix i prove t que no

revocarà, empatxarà, impugnarà o centravladra la

comissió, ni permettra aïs «eus oficial» ni a cap altra,

p«r»on« d« f*r~ho (w).

Havent vist que 1* preocupació del» estaaents al

llarg del •. XVI consisteix a fixar en la suplicado

determinats aspectes i garantie« del procés, i havent

vist taabé* que «1 plmu del monarca ve a concedir, ea

línies generals, tot allà que s* li demana bo i salvant

formalment les seves atribucions, hom s'adona que només

ia confluència harmònica de la suplicació amb la resposta

reial consegüent prenen sentit integralment; l'un«

descansa en l'altra, fs aquest un altre argument -«1

costat dels ja esmentats- que abona la unicitat funcional

de totes dues actuación* en un document doble de

projecció singular.

Ara que si recupe.em l'observació que hem avançat a

propòsit del desfasament que pot arribar a produir-se

entre suplicació i concessió reial, cal que replantegem

també la transcendència de les actuacions d« la cort de

M «, MBH, f. St. 1. i «ti e» 11

. At «eitel ** 14» m ••* m li'n

i« I»», i. • M.
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cara « I* fixació (diríe»-ne, object i v«) dol »arc legal

q«« acompanya 1« aatiafaceió atol« greuges «ft «n« reunió

de cort concr«ta.

I això és miní perquè re» no km d'induir-no« a

creure que lea aapiraciona déla convocat» aotaeten, ai no

éa que «11 »ateix així ho vol, la voluntat de govern 1

d'adMÍni*tració d* justícia 4*1 aonarca, i lea viea per

le» quals arribar-hi. Per tant, no ens hau M« de

sorprendre que l'extenaió 1 el contingut del text que

presenten ela ea taxent s sigui »oït »és llarg 1 »oït »é«

detallat que no la resposta que hi dón« el »onarca.

te fet, la resposta del rei no difereix gaire del

»arc que planteja la cort, quant al contingut, però s f

quant a la for»a d« »an i f estar-se, Ja qu* déna per

sobreenteses, perquè no lea detalla, determinades

qieationa i aspectes processals que ela estanents adduïen

en l'escrit de petició. De fet, però, i dina del context

del lu* commune, ta»poc no ena ha d'estranyar que la

resposta del rei deixi, ço» aolia ser habitual d'altra

banda, una portella d'emergència oberta per ala seus

interessos, en una bona »««tura a»arada d'un cert »isteri

per la »ateixa indefinició de termes a»b què s'expressa

(•«). Ço» Ja na destacat, a nivell global, IGLESIA (tf), el

f«v*«*ir m mm to t MBJ** (aCft. t, ian/1, ff. Mv, I, J»-li).
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ff*t te r«còrr«r • |« utllittsciö d'squest tip«» te

clàusules port* m pencsr en «I f«t que !•• gsrantie»

pretenien Mr •§• aviat f o ma U que M paa cap altra

co«*; perseguien consolidar 1« delicada i complexa

••truc*:uraci6 d'un de t «r» i n« t refia o «statua baaat «a

l'acuanilació te prerrogativa» per part d'un« persona o

d'un col-lectiu.

a la vista 4* tot això i tel contingut de la

•uplicació »é» «l p J «u, pode») afiraar, done«, que en un

»entât estricte« sobretot ateaa I* clàusula final del dit

pi mu i Migrat 1s Ineoaerecté i 1s inte t e r* Inset é en què

es d*ixsv*n le» coses 911« et« nou es desena ve n, sesè l a

clar fue en css que s'arribis a plantejar algun dubte (*•)

o conflicte s propòsit de l'aaplltud del poder, o del

procediment que calis seguir, pertocaria de cercar-ne la

regulació un iessent «n Is conc*»»ió Itl soñarra, i prou.

Pel que fa a la rests, Is cosissió devis funcionar co*

uns ais i sab el sarge d'atribucions que els eren

Inherents (**!.

!*•••*•«• **ita*t *i t« e,

«lil

»t«*,

• I« Mt«lMM

t «

, l no IM •

Mti*f*oel* stl* srwiSM, ew «• IMS

il p»et r «i«rs*t « te c«MtMi6.
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