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alt* C*r*l «MMtIMC PW M

Aptft*i iaia} *»

•i .... f. ta.

M à» I««

(b) Quant «1 capítol del donatiu, cal dir «u*

prevenia una •ert« d* punt* d« contact* a»b altre»

f«cettfk d*l desenvolupament d* la cort general,

ecpecialaent aab la satisfácele d«l« greuges i la

legislació aprovada. Se'n farà «1 tractaaent d«* d'un

doble vessant: priseraient, a partir d* la consideració

dels seus aspectes i context globals, a«b una atenció

especial a les argunentacions teòriques; en segon lloc,

ens hi fixar«« des d*un punt d« vista me* concret, i ens

cenyiré» als caaos específics que presenta la
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til

docua*Btació, tot pr«n«nt

Monts* d« 164t ( » ) .

ft «ode 1 «I 4m Im cert d«

* * »

tía H i n» i

l '« it«* a* l i »ft 1

Bo i partint d« l'àabit «strict* que en« déliait«

l'ssseablea estoaantsJ. ( J ) , si air«« é* reconduir el«

•«tat •»atf·éan m mmâm 4* to matti

sie •** f**»tata, «ta« «BB 4* U «*• «a

4» tipia 4mMBt*l* 4it«MBt«. f. to «aacriaei« «w* *• fai« M 1*

ÉaÉIoBt « tai tart.*.

taira» é» banda, a»r taal. altraa lacéala* <». nSS>, Ü *r»í M*Jlc .... p.

IM-IMi, *i« MW««I* 1 «M»tta* «• «'eMaMM 4*altMa eol lacti»* *

ferra «ai mrc «• «vlctnalé «• ta« oorta; «tel, *1 Mt«t* CâU4fl

j MÍ a»!«»« .... f. fi}, attwaci* a la mal «oMmpM* -<x» «

noaaial* i licit*- «wt *1 rai r*t»l rvhra «MMtiv pjr fca»ar caneaiit «a

U 9< »*•. al 4t M« «*f**Btf* toratJoa 4a J««a II <f*trafrawt*rJi«t

.... f. 91). P»r a MB«~iMHBi cMBtlaU ta M«MâM 'wct« «Ma ai«

f. ta>M «••§, U *rvt MUif .... p. IM I ». ti. »«ÉM Mt*l* 4*«MM»ta«: m

p>. « IM «BBBJIMM« «a aar«aaya i «a fôraas«- Tata «ta p*laa M

i to carnal «t«vi ir.Mt 11. «rMMt al rai a «acUrar al «l-mr«-lUl ««a

-t» «M MMa pn^Sftei «al« privitagta i f«m 4a ta ctvtat, «H« «a M«

I« •*• «'altraa oâ Misaa «ami«). 0 • CM «al Jultol «a IMS an

••tas* tas MMl««t« I altrw pMta à« »»laa «'Aajaw I



esqutBws d« coarpcrtaaent d«l« boa»« que con f ora« v« n «Is

«staaents é» 1« cort i dels ofici*!» i ecdasaris del

•onarca que hi intervenien ml que pod r Ica denoalnar na

patré d* conducta, diguea~ne, "cr««atl«tic", d« seguida

«n« adobar«» fia« !•» ^ndènci«« «n f ron t ad«« mm mouen, per

al« privera, «a e* aentit (inven) 4« concedit la

quantitat nlnim en f une 16 del» privilegia i altre«

prebendes aconseguits; «entre que per al« segons, «1

•o v i »en t és en «1 sentit d* aïrar d'obtenir «1 •àxi·

import, bo 1 al·legant lea despeses de la aonarquia per

al M d« la república (4), alhora que s* intentava d« no

fer avé s concessions de privilegia que les que es

bescanviaven per quantitata d« diner (M.

«MM* i* *»«**

M. II Mt«t« m

l. V, «UtnMHBn, ««t*!*» à» Ir+it .... p. Stl

m A«sUt«rf«. p, m., «e •! Npwt e»I r» t

títtrtiaf»! fiftmfy .... p. Mi-SM, ÍM-M?|. iw «1 pm

M* CoMtitwf J«wJ Itatvrr .... p. 14-11. eaMt •!• pwUMBta.

ttl*MS. V, afBUf. U «rf iiMiiiriJ .... «9- 9- IM *••

to fWBM <v. l**v*rttM eaiteM « ta oon*oc«t«ru. l Mäht «I e» ta ftmlit«t

NB «M ta

l, •! . I

ta

ta

f tM»l I



'£:.''" " " " : " "' vA,"rV%,':,¿'"''. í"1-' '.'"-. •"•'v*;*' -i-'". •**""' "•• _-;"„ , -.

i?; ;*sj£",t ' œ ' SF-"- ;̂-.' *

Tot t «ixo, l'ambUnt no »o«tr»VA amb tant« nítid«»«

aquestes du*« tendències, qu« no «on altra co»a qu« la

predisposició apriorística -és * dir, de partenç*- del»

dos bàndols que s'encontraven. li planaven, endemés,

d'altre« elements i factor», mèm enllà del» -«trictament

conjuntural», coa ara le» actituds que havien estat

observado -tradicionalment- en ocasions precedent»,

respectivament» que s'incorporaven» segons les

necessitats t *1 fil discursiu.

Així, ja se sap que, per al bàndol del rei aquest

diseur» C) oscil·lava al voltant de la necessitat que

tenia de veure els súbdit», de manifestar-los l'amor que

els professavat de lloar la fidelitat del« vassalls així

com la de llurs predecessors, d'atendre*Is ço« es

mereixien (posem per cas, proveir-los justícia, legislar,

desagreujar-los, etc.}, del seu interès pel bon estat 1

re formació de la terra, *|ue és tant com dir, per

conservar-los en pau f7) i amb la riquesa adequada, de

contribuir a les moltes despeses que té la monarquia -

M (»ft
III pw oktwir mtMmaB PM> te "gu»m 4*1 • «M •»••**,

•j r«ri«Mj4« .... p. its M., m M., i. ••».. itt-SMi.
•1 OM nan»«t e*l ÉMBtte «• la o»rt «• IM» t U viacuUci« «w

•ft «I oMf llet« Ml ite, ». fHBA* "&•• o»rt« 4« fwrteaa 1 awwtoM

p. tt. M*r 1W M.
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habitualaent de c«ràct«r ai 1 i tar* p«r conservar Im î*au o

p«r lluitar contra mim h*r*tg«a C), etc.

No cal dir que, p« r part del» estaaents, «1 di «cur«

partia jusiaswnt del pol «IM hi «ra «4a distant. Taabé

aanifesten, êm clar, l'aaior que professen al stonarca, COB

l'enyoren (•), ço« desitjarien que restés a,*. Principat,

coa lasten t en la situació bèl·lica («n general d* abast i

d* repercussions internacionals)t i cosí desitgen servir

sa Naj«»tat tan fidelswnt i lleislaetit COB llurs

predecessors han servit els antecessors del príncep; bo i

acudint t seapre que cal, a (centra-)argu»en!s de

contingut economic, per lastentar la "pressió fiscal"

excessiva que derivaria de la posició, sovint titllada

d'intransigent i agosarada, dels ministres del rei.

f , , p, «i., SSBMB, MMMVt br·'·· aaerw . . .» p. Jïv.

* r •*• tela lligaaa au* «Baixa* *1 tat aafr *!• **«• v«»«»il« «•• podrí«*

4 MtrictaMat temies {ml vtoeU Jurídic, *l privil»fl. ooi»cr«t«).

•• pat «r r 1 ter • acc*pt«r «IM, «Int r« a» Im BMI t« l : t« t é» l'*poc« t tel d l »cur«

jurldioo-polltic, »'li»vogu»i< M*9O«, «evtat lnt««tlblMi,

««tat propi et l'lMUt «• IM ralwaaiw f«^lUr«. em *ra l'

te «Itr« «MB «M la iwMMttat «H* MM *!• »MM t U te MW« "t tocar" -«i

M te trobat aalt a faltar ala aa*a d i lacta« vaaaall» fate ooaagut«

ala c«K>a te >'aaaa**at 'akaaatlaaa' ratal, aoaratot tea «'álffaaa al rta«naitla,

1 te tot» ala Auatrtaa; ». OUAST, la flart «aoaraí .... p. i*-Mr|. Mtea

javrandr« «w al aa-rc afaetl* aaca«aari paray» f une loa la tetara tn«t> aivalla

te rafacloaa fací aaaifaatar-aa aa a«uaat aantit, i awa. ai oaaalteraa «ua aa

tracU d'iaM aatAfera. te afactlvMMat uaa aatafora knoolloa, al M idlt Uca.

lli

polit U, «M«



' * _ "" • '""-1 f * • .* ,*••, ' • '4- .- ' v i " . - , «A _ '

É« evident que aqu*«t estira J arronsa r*e*i»r«,

sovint, «ama« «abuta à «a la a««ura que 1« relació

dialèctic« «ixi ho p»«sat, ala tòpic« anar« citata,

alhora que li p« rae t d'argüir an ha«« al« eleaents 911«

servcix-sn, «a un aoaent concret i deterainat, els

interessos política «n qüestió.

S Huats, doñea, «n aquertes coordenades, podrea

conteat-lar aillor el context que envolta el donatiu í1*).

Tanaateix, no en« hea de veur* indulta a creure qu« «a

tract« d* docuaentació buida d* contingut, ja que, per a

nosaltres, aquesta "ingenuïtat" qu«, a -oi tes, s'hi

trasllueix en« peraet d'accedir a la vi«ié qu* en tenien

«1« conteaporanis, alhora que detectar dades qu«

confora*n aab aé* nitidesa i'estructura jurídica de la

relació que s'hi estableix.

Així, coa veurea tot seguit, no deixa de sobtar que

l'atenció que CALLIS dedica «n aquesta part d* la

celebració de 1« cort «• centra, gairebé exclueiv»aent,

en la relació qu« presenta envers la uatisfacció dels

greuges (u). En canvi» BERARD, c'ocupa del donatiu -

oc«sional«ent però no caaualaent- després d« tractar «la

it

tltenm ...". p. IM, •. M}

ist

, v, ,



p* * * » f

fr*uf«». quan pa««a m parlar d«l consentiment I d«l

di««enti»«nt dol», dir£«»-n«, afectat« respecte al« «fer»

4* 1* eort C11).

D'aquesta manera, una veg«d« me«, els t«»«» que

*r. vol ten la vida I «1 procediment ¿e la cort general,

s 'encavalquen 4 T robe« ara una interrelació entre, d'una

banda, un eleaent de caràcter eame.jcialaent econoaic i

financer, «1 donatiu; d'una altra, un eleaent de caràcter

e»incnt»ent proceasai, «1 si^teaa pel qual es prenen le«

dec i «ions (que coaporta, é* clar, conseqüència»

estreta»«nt vinculad*« al concepte de r«p~«»entativitat

d*l ço» polític I j i, «n tercer lloc, un eleawnt de

caràcter predo»inantaent tècnic, la legislació; »i no «és

fft* d<» d et n ̂ t in

En» t robe« altra v»g«da -coa en «1 ca« del« greuges-

aab un concepte q u« no »eapre é« definit fil per randa

per tot« el» tractadistes. A aés, d« tot« aquests

concepte», n'hl ha una definició -dir£»«-n« intuïtiva- a

1* qual tothoB pot accedir, no no»és perquè «en

cat-gories conegui!«« pel« subjectes sinó ta»bé p* r le«

autoritat« que l«giti«en 1 'argu»-ntació que «n fan «1«

doctor«. La »Mediata i g< i re bé automàtica identificació

que e« produeix associant el ccncepte de donatiu a la

noció de li. quantitat a» b la qual caldria c«rref«;r, de

M «•«>« «i Q«* VIII «•) MU «IKMTW ipHW Ml** .... ». SS»«f.

IS «-•«-»-. Ut«rr*l*ci« «• p»lM« M «MM«, JtfflMra» ttmm Mir* «... 9« U.



t IS

pri«*r ti General, 1 tot ««cuit «1« súbdit» i*l »on*rca;

«a definitiva, aab elw iapostos que suposava 1«

celeoració de la cort.

Aiib tot, 1«« definicions Mili qué coaptea «en

r« lat i valent genèriques o, ei no, ovnicosiprensives. Vegest

Im id»» que «n« en de na BERARD: aquello, çue J JÒeraJstenCe

(I4i ofrece ml subdito m su Príncipe, coa «1 *• tracti«,

diUf d« l'or dit Ço roña r i un q-ie els jueus donaven als

•aperadora per tal de ser »antinguts P.» els privi lefia de

la seva llei (i$). El aateix prec tea del donatiu que feien

ela regnes de i a Corona d'Aragó i de Castella, que

»'oferia en corts als reis (l§).

to

tf

r. M«
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flf)

até« 9m h*bi tuaient •'AC o« tua« a donar p« r ff t l

ço» una »Mittat Accepted» (ll). no é« corrent que e« faci

al·lusió •!• orígens del servei. En qualitat de referent

subjacent coipartit (IV) hi hm el record que

l'identificaria aab l'equivalent a la «an i fe»tac ió

coetània d« la d'aquell deure d'auxili feudal d'arrel

•edieval. Els interessos dels poderosos, a»b l'auxili

tècnic dels juriste«, tendirien a predicar-ne una

existència iwteaorial (»).

Probablement és per aixa que BERAKD afirs* que no em

tan cuero ««ro del Donativo, que no se hmllen exemplares

d el «n el viejo y atrevo Testamento, como «e puede provar

con lo fu* ¿Ico eJ Rey Salomón para su Templo i21}. Invoca

la

17 far a OQUSUKO. Coria« d» lea antifMo* . . . . 11, p. ft, l'origan aa

r, tot l ana ai vincula a alguna« rauninn« aal a. IIll. têt 1 te«tacant-na

iittr-hl. f, ala t rabal 1« «a láBltl, C JA«, MrJJaavat and

t» l St t, "ParltfcaatiWry t««ati*j« and th*

off appropiation et auaplr in Ingland, lit?. UM**; t «Maiiavai Ooetrin««

t« tha tatataa at •apply, ItM-Mlt"; l BMftSM, ffta aacoarf raarurr .... p. 17-

iS.

18 Cal no obliaax ai tat «M l accaptació traciproca) proi* d'una c«a«Ucttai"

«a» al tai pat part tel« aaalataat« «u« airan iê t rau« a'n al ai 1 lor partit,

l'am áa l'altra, a« clar.

«as a tal r" laa parta iapUcatei.

raa .... VI, I, p. iff»tft| al princ«p

ala aaMit« a» «M «w it teilte tot«

La«raaaoa. l «iapii aupa«!tat a la

¡M fiai te} pablic.

ai «wl rat ofarine aa atoaaflu *0 ai liona **«r i U te plata <a»»»SP

.. , P* »L

it

W

«I« aitjaaa «aattaala aaa U

tefaoaa tel* aaMlu i « la

SI
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igual »en t l'ajut qu« a*b rot l u é« le« despeses generades

per les fuerres els antics solien donar «1« prínceps, d«

que à*? un« J»y tmjmrlml (»|, encara «u« tot »egutt h» d»

precisar que no se us* «or« porçue lo« dones gratuitos y

caritativos son pedido» por Jo« Principen (").

Esdevé, doncs, perceptible el fet que 1« base 1 1«

fonamentació d* les exacción« que «» fan en cort general

s'h« desvinculat sensiblement del substrat let.al al qual

«'infartan, por passar a situar-se en un àmbit »és de

l'obligmcié "personal" (*4) dels subjectes (això s£,

articulats en una estructura política dite cort general)

envers el titular de la sunat« potestas en ocasió de la

celebracié de la cort. Si no és així» no s'entendria que

referint-se al donatiu se'n digui dando esto por

assent «do, y que em coa« justa y devida (2S) quan s'acaba

d'afirmar que és la paga per la justícia administrada en

l'assemblea.

Aquesta mutació doctrinal que il lustra la posició

de BfcRARD, el quml -no ho oblidem- era relator del

Consell d'Aragó, vindria & correspondre's amb la

P»l mm canto, SBMS i Um mí* l irr»* .... VI , S, ». 178) cita •! w«

• '••d*vtn*tié * •«• quan tom 1 te l Mtiaué • IUlia, p«r justificar IM

l«ax>aicip*Mi Mtra^tfiMÉriM. v . m*r «noavant. I'a««nci6 concreta a !••

iwc«Mitata é*riva4M d'un conflict« Ml 'Ile,

U -.

M V, !•• o>MMi4*r*cia«M qua ff«â§ « *rof6«a é« !• so«a«Mil4 é«l «aMtt* mm *

P«B *• i**ÉBüiaMm0ié i« JiMtlcu «al ml pwr M Mtl«f«ec & «•!• «*w|M, i

tMbé 1'<MCÍ1 lM4« «•! «MBtl« «MM !•
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tendència d'allò qu« podrí«« con«id«rar propi d«la

intereaaoa rapraaentatiua del monarca (•*).

Contrftpo»ant-a'hi, hi ha 1'afirmació constant i

reiterada deia eetamenta. Ela braçoa, donea, no penden

ocaaió per argumentar, d*altra band«, COB eolia

e*devenir-8e habituliment «n inatitucions i eacrita

aimilart, que l'etimologia del mot donatiu conaerva, per

a ell«, tot el aeu aentit i valideaa (2T).

Solen inaistir força, donca, en el fet que la

contribució econòmica que fan ela eatamenta ala projectes

de la monarquia és, a banda deia üotiua que ela mouen a

actuar en el caa concret de la reunió de cort (que el rei

prèviament haurà invocat en la propoaicló i recordat

convenientment mitjançant ela aeua oficiala), sempre una

l ibera!* tat, una concessió £rac¿osa que han anat

obaervant voluntàriament ela vassalls del rei al

Principat de Catalunya i ala Comtata de Rosselló i

Cerdanya ("), ela predeceaaora deia quala havien servit

bé i fidelment ela antecessors del monarca, però que en

** Itaato «ist M pet tiw*rlr l*«p»rt«ei« 4« VOM» «a *1 context •¿•»•t, «UM «i«

«M **ara «MBftJJ«* tu» f J*J** y J««J«* ema Jo* à* J« Corona 4* êtmgamt «0 MV

tm •***ínt.r Unto IM obUgmctó», p**m toÊom MPMI la «w* !•• cor r»: y

é "9lim, mocito mejor mtbré mentir M ooa*»gr*rlf MM ÉMJWÉM, tírví»

con t Um» m »a JfejMtatf, guf mm timmjo ten ríguromo i«i te )»*>

17 f, » «M d1 ««• altra pcMB*«tlm t mm mm •!«•• fiMliut, IM oonalo»r*c

e» f J « propòsit d« l« «rat«/t«t. UAimM, tmtlémrm. y. IS*it

tf

l·l

í ..., t. Mt* oamMlué»em mm tmmm part 4» IM r*g*liMi 4*1



>̂.' ·;t'»r;i.
4 "• ' e 'TI * '"

CAP cas ao es pot desprendre de dita liberalitat cap

perjudici p«r «1« eatamont,, «1 pet servir de precedent

per forçar UB« concessió periòdica, «ino que e« tract«

d'un* actuació estrictament puntual.

Si bé aquesta que hen vist fina ací é» la posició

dels braços, so» en un punt que totea las actuacions d«

la cort general presenten un doble v»scant; no ena

interessa ara el que acabea d« veure dels estaments, sinó

el del bàndol d*»l príncep.

El fonaaent del donatiu (¿s a dir, «n definitiva, de

l'obligació de contribuir), si així es decideix en

l'assemblea ("), per als ministres de la monarquia passa

per la consideració que els vassalls del rel l'han de

sostenir (o de contribuir a sostenir-lo) econòmicament,

atès que el rei vetlla per ells i els conserva en pau i

Justícia (M). I, a més, els vassalls haurien de

2* U Uvoclci« é« tribut« «M i*l punt é» v i »t« tmmímmt f l«ca l M

mm rialla aottrtna, CLftWW, "•l·pamia fiacua . , ."» p. 133-13«

M li • Mat rau, «ut «i« «H* ninfo no l'tiita * ooata á'va Mt*i«. i

«JIM alxi al príncep «M «Mlla, té arm 1 lluita »w I« Mlut l !• utilitat eu

la rapttallca «tola aawa rasnaa. conMrvant-loa «• pau l « >uaticla.

IfM «to IM ftwrroa 4*la aàrM-a, t trateilaiit par tal «jMa »la aAM 1 ta no

té. Im à» car Matant««*» « eart«*«iJ«at y à* la*

•I arprac*» r «H» to <jtM> «• ¿««ff* aor OMMnwcid« é» IM cw



;;y;.";̂*?t'";,„-;;,*? ;;. ;̂ ,;'Xi' ,-

isa

contribuir, f«- m ells, esplèndidament I mostrar-se

libertlíaiimot amb el príncep (íl).

Val a dir que com a corol·lari, el mateix BERARD no

s'amaga de 1*intent d'incloure en la seva obra« com a

element consolidat per la consuetud, la pretén»ió que el

donatiu graciós que fan els estaments ha arribat a

esdevenir un subsidi forçat (**); encara que -un* vegada

•és- ha de matisar tot seguit l'afirmació perquè no sigui

tan contundent i no topi amb la realitat documental (").

Cal reconèixer que en essència no anava gens

desencaminat; que efectivament, a l'hora de la veritat,

el donatiu esdevenia una exacció periòdica (de freqüència

11 *., p. as., »VAU. 0 j «curco er*v* Mer* . . . . f, 34v-JS: rwrwa al prJMr a<M>¿l

para otr+c*r M«* tonmtívo, fea d* a*r J* vo Junta«* à» Mo«, y *J f*rmi*tir»* *

g»» *J cM^tliaiMito 4 »11 f conti »t» much*» VM«« «n «J »nrvteío m I»

«M!, M Mj»claJ M JM MtM»lM «w« »*rt«««eM «J MM roMtn à* «M»

trat« . , . por««* *J fríneip» *• «iii/f íro oV PI o», r «ofJ«rM «n «v

r M te <*• AMM- ciMdt«. «u* JM eoBtrlfenelMM* CM «H* lo* VMM i ió« J*

•ocrrrwi «n J«« .•Mc·Mid·d·« á*Í COMÍ», no •* dM « ainfúa bambr» è» Im tlmrtm,

timé al tr tucíf» é»l eJ*Je, por«*» «*M M m voJuatM*, «a* <fj«pu*o *a M J

/•• (KMM ««*» «HIM tawjMM MM prjMf« CBMf» fH* «M n« J MM F

Mata« wyr ... ü cita St. «obró*, «MÍ <t* «P« •• P^IM •!•

tributa Mrdu« *M MrwidUi «p* «o «• lliurM miu& «ubJwctM • MM príMr«

pMMtat «4M MM IM »MM tf» PÍO*. *J «HlJ M à» MT O»J ¿M- / *>, y Jo*

r*eià* «uM«fc> M ofrvc* tor r«uM pMfeJIcvl, a •*•, M M«t«o« l« dlllf*acia «M

tii^oé *1 r«l MF t«l M« *!• mtm ««Mail« l'ajMdMcin «fe •!««•» «oMtiy ... -

m Ile« la |*Mn»ltat a l'hor« te Omar-), MSMt, Ht

». M.

Si

Si

MS, «Jaciir*

al CM a*la ragi

m of a. t 1 aaawt

M »»rucio

... 9 M».

gat al« aarvata aai

, r om •«•* t í tu to MA «Jato co*r»rf
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i import variableu) que «s produïa sempre «u* mm

celebrava I s'acabava una cort («neral (M). Amb tot, cal

no perdre de vista oue no es pot aïllar la concessió del

donatiu d'altre* aspectes d« la reunió; especialment dels

que fan referència a la consecució o a la conservació de

privilegis i llibertats, a mam dels ja tradicionalment

destacats -per la historiografia dinoucentista- aspectes

de la legislació i dels greuges. Acostumen a aparèixer

tots junts; no en trobem l'un sense els altres. Formen

una mena d'equip que només rutlla (correctament) quan

està aplegat.

El r&trim econòmic dml matrimoni i al donatiu

La visió de la realitat que els juristes del ¿us

commune tenien a partir de les relacions jurídiques,

juntament amb llur capacitat argumentativa, els permetia

de plasmar, originalment i lògicament dins dels seus

àmbits í esquemes, construccions -sovint basades en

l'analogia (")- que assolien una projecció més ampla que

no aquella de què gaudien inicialment. Ací hem de situar

M V. CUVnO. 'fliapMM* fiCCM .,.". p. ill, «ti «'*MM|«bl U pO»<llbUit«t W«

w tracti d'una 4* !•• fora*« «4» fomiHf «twtanc'«cX4a 4»! »tinc l f ió é»

*plic*ci<ia 4»J réfimta 40UJT «l« dr«t« i •!• Mm timalm <t««w papú J u* r»gJ

F**fttt «tf muitíitmtd» «MM iwlpBÉIIa» Ici«« ê. OUI*. 44 MctleM «UJi*

— • A 1A1
•••î ^^WVf Vg Vf *wj «

if t., p. «I., l'*»ltc»Ct« «• tM *•» priMipi «M MMlttMB •*• «««11 C i HO 4«

Piitoi«, AllHwtaa 4« to«mt« e ¿«BMI 4* •••• (Mttor «H*, 4*«ltm kni4» 4M

• A r l m t O t U ) , KA*TOaa«1CI, Lo« 4e* cu«rpo» , , . , p. 206-2C7 d p, 110$,
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l'ft»MV«r«ei6 d« BKRARD qu« £s *1 oríncipe co»o un esposo

de J« Aepiíoiica (>•).

Així ho ha de*tacat fina»*nt Bartolo»* CLAVERO ("),

reprenent l'interès d'analitzar «1 fice, en «1 context d«

l'equiparació entre el corpus mynticum i del corpus

morale et poJitícum (M). II recur« a aquesta aetafora del

•atriaoni, difusa en diversos territori« ('*), d'aquest

•at r i sion i aoral i polític ( mtutrimonium morale et

politic««) entre el príncep (aaritus reipublice) i la

república (40), de rerafons aristotèlic C 4 1)f assenta les

, Di »curto «**v» moer» . . . , p. 93. 41 ludaix «1 fat «na ala

«r c«ri»oni« qua.) *l«f*uMit tee. 11 oon«(lttwi««n MI In dignitat, t li

«NW Mb i« MVB corona i inaigni*« •» «AHÍ CM» dmpoM) «»b 1« Mr;

llavor« M ll«noa «H «Mil MI awMtf* y nimbólo e» v»r4»o*ro y perpetuo

Imffno. SiliSl. DiscHirao towr* •oAr· . . . , p. 33-33v. ¡v. ItfTOBOVICS, to« *>•

cuerpo« . . . , y. Mi, pn> • I** con»id«r«rlona qu« fa «ete« *1 aignif icat te

1*M*11 m MjHMta MM é* e*ri*MÍ**; t Mb* ». 2U-21S). Ho afirM

«»pile i-MM« t lañé Chopvin, 9» «Mwie rrvtcim. III, I, t (p. 44«) [citat p«r

•AVrOBOTICt, &M do« ru«rp(M . . . . p. 215 I n. S7) .

37 "limMia fiacu«. ...", y. 131 M.

M KAinOBOVIta, toa rfow cuarpoa .... p. IM M. (M*, p. MI}, OAIÍ conatata <}u*

«1* Juriat««. M dlaMrtar «ota.« l'allMwbilitat «• la propittat flacal "M

r«tiTJv«Jo« por Ja »»tátorm á»l matrimonio é»í gob»rn*nt» eea mu

NO incidia M l'awact« 4a la Imlianakttitat, «ua M troba

. Ca« al* JJrjwa .... VI, 2, p. «JT-MO.

•|j|

tap. par tanva francaaaa 1 aagl****; v.

II* M.

et Ja par 1'api i cae i« ma M'O faia al biaba aa* la diocaai {I

loa mam marpM .... p. M2, IM, p, IM, 119). Mfwlat LOOM áa PMM, al C.

it.M,?, «. •, p. IM tettat par taSWBSnes. M»* êm cMarpoa .... p, :OT, i n.

•ti.
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It«

bas«» perçue ens trobem situats Jâ «a «1 terreny del

regia, econòaic aatriaonial, iaaersos «n l'univers dels

coacepte« de dret privat (**).

D'aquesta construcció teòrica deriva (si no és que

en parteix) directament la identificació del donatiu (que

fa 1» cort al príncep) aab el dot del aatriBoni (**),

interpretat ara taabé coa aquells béns de la República

que s'han d« lliurar al príncep, coa a fijUtÓJh per

sostenir les càrregues MtrisMuiials (M).

gntrg el don At. i u i l de IM

cort Iméa Ics entre ml donatiu i mim i'umm í

La dinàaica de la cort general que e» Manifesta

sobretot en les funcions, en el procediaent i en les

seves interrelacions ha estat sotaesa a interpretacions

de diferents tipus per part dz la historiografia.

Si tenia en coapte que el donatiu és la aani f estació

asseableària que í 1 lustra aillor, per no dir

exemplifica, les atribucions financeres i fiscals de la

cort gèlerai, coaprendrea per què la historiografia ha

parat tanta atenció als aspectes fiscals del govern (4I) i

«2

49

. . .". ». 112.

, fmtUtf,

44

4S

V. !•• obfM é

tmàtli* ...;

9. 122-123].

f. .».•».. «nou. te a»cJ«Mfc «a -u»*

». ¡4êS-l$fê; t A^JaÉ MftJJ« Mmme*t itm-Hüï

wr John Mef »»firx ///, i Isulion im

, í tor í» éml éiritto

.... 9, M*.

, §9mUm M

gngliMl, 11
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a com s'ha «wit evolucionant «n els diversos territoris

t*).

A nosaltres, ens interessen especialment les qu* fan

referència a: (a) «I donatiu veí sus la legislació; i a;

(b) el oonatiu versus la satisfac-ió del« greuges.

Segons clfunt autors (p. ex. CALLÍS) les atribucions

de la cort coexisteixen, sense que es puguin establir

relacions causals entre elles, ans al contrari. Així, el

jurista vigatà no considera lícit qu« s'arguaenti que els

estaments facin l'oferta econòmica a canvi d« la

legislació que el monarca sanciona en cort i amb motiu de

la cort; però sí que manifesta una opinió favorable quan

el supòsit e» produeix fora de l'assemblea estamental, és

a dir, quan es tracta d'una situació equiparable (en un

àmbit privat), p. ex., quan un determinat col·lectiu dóna

diners al monarca a canvi d'un privilegi C47).

J*v«J /iaanc*. m ooapariaon ot ftamneímí iitmtitHtian» tm

, ntftetrm à* J 'laatff a* franc*; BBS*!**, foyml faaatJe» la

Canturr franc»; i MVUB, Maaae* »t fJacvJJM w fea

CIAITS. "tu rai« ¿M ftata provlncl·iu EM nord 4* la frane* *n ••ttèr·

d'ta»e«itl«i"¡IAUMB, "U tel* ftfiMcl*r 4M iiiirtláM provincial««- j

1*SLá>, U rel« EM ét«t« «* llrtUtiM •• Mtl*r« «'iapMittan"; VILUM, "I»

rol* financier a** «tat« a* *>r«*n41*"; BMOVT, "lM «tat« ftweai* *t I**

ta»6t«"; i -la* état* (Mrttculiwra «H cMtr* 4* la î M» *t Piapôt";

»ta»*«B* »t «n tM«kiaé «t l'ta»niittoa"; «at, "ttaaalite roya1» *t «tata

lanárum *• in>iraa»n*. M/T-ISM"; **r ae citar *1 bî vlaaia x*mm 4a OttSi.

-Ua «tata «a l·i*a»énr at l'la«oaltiaa'; a«a eaaylt* a l'aakit aMiaaular, v

"t*. iartM aa4 r*yal taaadaa «wrias ta* r*Is* *f âltaM* 1 of

i GáSffaSO. *SÉhaMUaa IHM a aiaMria •*•
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«vidant, donc», que l'elaboració i

l'aprovació d« 1«« disposicions no pot »«r sotaese «

transacció, t M» be pot ««r «a I« B**«ra que la funció

legislativa f«« •• produeix «a ocasió de la cort general

no é* altra eoaa que una aan i f estació concreta d'un tret

•és general propi de la monarquia: l'adsiinistració de

Justícia.

I,m. rttlMció gntf*g e J donatiu í fia ft-futfm

Un aspecte que ha estat planant per l'exposició però

que encara no ha estat objecte d'atenció particularitzada

és la relació que s'estableix entre el donatiu i els

greuges.

Ço« he» vist síes aaunt, seabla que res no i «pede i x

d'atribuir « la mateixa dinàaica de les assemblées

estaaentals (4S) la continuïtat en la vigència de la

màxima point de redressement de griffa, point de subside*

(**), aab les inflexions pròpies d'una evolució

institucional tan dilatada en el teaps (so).

M

I, Humor If u é» un cantil turent». C« turf J o« híftórtcot y político*,

ttodriá (Lib. AlMtiiM r »«»»Tro) {U7ZJ. p. SO.

V. ME» Hrwt. V . , p. m., S4SOSC1V. í'i*flfuto pu>J«M*t«w . . . . ». III, r. 81.

TaaM cita «qu»«t« «axlM mmBTTO, fitter í» é» im Mmííniïtnctó iitmAnl* *

f. w., ai ». IfII AitfU«. w InMMt «M M féu d« coadiclotMi *1 «Astil «1



Iff

LA pri^«r* qüestió que sorgeix, « propo«i t del

servei que 1* cort f* «1 Monarca, p«r «1 jurisconsult

vif «ta (ïl) hi é« precisasen t «a relació: és »dsussible

que el f mi desiani per la provisió 1 reparació dels

greuges «1 donatiu « la cort? La re¿posta que dóna, sense

vacil·lacions, é« negativa. I no podria ser altraient,

atès que la reparació dels greuges tendeix a fer

Justicial i el príncep no n'ha de rebre res a canvi,

oerquè si ho fa, peca greus>ent (").

Perquè, és clar, que la situació canvia radicalment,

si aés no des del punt de vista teòric, quan passe« a

•ou re'ns pel caap dels privilegi» (*'). El grau de

consideració de la conducta del aonarca acceptant (si no

demanant) diners a canvi o en contraprestació d« la

concessió ara ja no es condésala» ni tan sols des del p»nt

de vista canònic (**), ans al contrari.

En canvi, la interpretació que ee fa d'aquest mateix

conportaaent per part de Gabriel BERARD, coa ja he«

avançat en tractar la figura del stonarca, és sensiblement

distint, Ja que afiraa, ta»bé rotundament i sense cabut»,

que la concession que el Re y no huze al Rey del servicio

que 1« pide en semejantes «prietos, no •« donación o

dadivu grados», sino pmgm de Im administración de la

11 «ifcUS, tstrmgr**tu>nim , . . , f. ?«.

CàLUJ. gxtrmgn**tori>m .... ff. f«.

•1 •M fci ta MM ewttk winciMMcliA HÉ* G&fcUC

9. M*}.

.,, f, n.



I ï«

Jutticlm, f conservación d« 1« p««, «a «M «J Príncipe lc

con«erv« (M).

Seguint «1 ca»í iniciat p* r CALLÍ S, done«, cal

entendre que al príncep taapoe no li é« lícit de deaanar

diner« per les lleis que »'hi elaboren i aproven; c»r

deuen constituir una de le» múltiple» siani f estación» que

emergeixen en ocasió d« la celebració de la cort general.

Asib tot, la percepció d* les relacions extra-juridiques

de la reunió no passen desapercebudes per a MATHEU, qui

sap que el grau i el volta* de la legislació passada van

en relació a la facilitat de consecució del donatiu, i

així ho consigna a propòsit d*alguna obstacles que poden

dilatar la bona aarxa de la cort, ço* ara la localització

geogràfica de l'indret d« celebració (").

La i*portància i la transcendència dtl servei que

els estaaents fan al rei sol ser, en teraas generals,

fora de discussió, atès que acostuM a esdevenir, ni que

sigui de facto, el punt vertebrador en el qual tendeix a

confluir la historiografia d« diferents èpoques i

M •fltmrl«

* IM p. M-

1 Uit «' ri* i

« • * $ P-

l·ltrtcíón . . . . p. 1W.
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territori» (IT), albor* qu« v«l * ear que taapoc no »'ha

eacapat d' interpretación» intereasaU«» (*•).

Una segona afinaació HM permet d'invocar, de» d*un

punt de vista global, una clara iabricació del» factora

institucional» aaib el» polític» i el» econoaics -entre

•oït» d'altres-, i de lea correlaciona de forcé» en un

•oaent determinat, respecte a la qüestió uel donatiu o

servei {»»).

" P. •>. MS*! (¿a aociattf «"aaclaa ret im» .... ». 200) COM loara «w ate.

•b la tefanaa tela prtvilagia tel paia, la« activitat* OO«HHM a

••aaaal«M d'atat« ...", p. 201, ». if?. USB, "I partent! ...", ». lit.

•SSaTT. "La« «tat* te Um.i»tec • • • " . ». «. Pmr a «••*••• ABMS la '

(tel aarval] ara para Jaa Corta« «a ta*« la« ratea« M« grma aaaa* ( J

•a .... ». 211), an la aatalu lieu «M riSBaSBU (iaa Qgrtaa .... ». 147) »ar

a Caatalla. TaaM. ». 211). IWOM y VâUaVTt. "la Biputaciôn ...", ». M, $0-

II, i II. OaSOBS AUOSSU. "Itotaa para al aat«iie ...". ». »31. SOeOa. Aa

Corta« MtotfJaivJa .... I, ». 25S-257. SBOTaSBa. Mateara aa« latJtnJeaa« .... ».

370. SO»»B, Sa« cort« .... ». 127-1JO. »Milllll lillti. U» «>rf«a .... ». 130-

142. SâSaaa. la« aorta« .... ». 00-102. «MfCTi «üfl». Mateara «u «rait ....

». 374-375 («atata ganar« 1«I i ». 300 (a«vit« »articulara). CIU«SSB. ~La«

atata tênêraiK ...". ». 307. OOBBUi / PtMa. ia« otfrtaa .... ». 114-110.

SUTUIS), It* canatltwtJoMJ aiatorr .... ». TO, T2, 170-102 i 300-311. nSBB.

ffj »rat MMJe .... p. 30. 107-100. 232-233. flaa i u>t, *«a BB»»JSJCS,

M rar al« hl «tor latera roaaatlc« conatittüla, aa ralaelé a l*e»ira tela tetet« -

•BMA, Ja« ctfrta« .... », 114; i taa*4 Wie,, iMtJtMclaoa .... », 22-24, «ui.

f> Pal «H fa a la aoJJtJtaacJtf te ta ooNoaaai« tel teaatU, v. OBnal

Caa Mrtaa «a ...,». ttf aa.; §••§, M «rat Holte ..., p. 212-233.
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•MI d'«cplicit*r qu« no MM ocupea específicament ni

à* I« gènesi del donatiu ço« « tal (••), »i de 1* ««ñera

é* é··a·af'-le, ni d« les variación» tu« pal «»a fia* a la

realitat que »e'n» prevent* al »egle XVI aota una form«

reconduïda a «untant» econòaic» i no ja a homes d'ans«*

(*M, ni d« perseguir-ne una classificació, diguem-ne

exhaustiva, ja qu* el fet «atéix d* pertànyer el »ervei

(o donctiu o subsidi) al que podríe» considerar, seguint

DUFONT-FERRIER, les finances extraordinàries (**), en

dificultaria 1*aproximació, in definitiva, ens trobes)

M V. SUMST, U <j*rt «MMMl ... . ». 1S4-1M; "OrtMltcactó i atrlbuciom . . ." ,

», 11-22; à. e* ta TO»B», ârlfMM éu I» tt»piit«cM . . . ; fSSSSI HALLOt. "Il«

»riMf« «ipiMM .. .", ». 21S-2M; "Orifwi i «voluci« . , .** , p. Ill-lit.

• 1 e« «jaa tl'luatrea la oonceailA d'un déterminai noa*r« d'hoae« anata a«

d'un auntant econoatc iaelatfaawit, aa troben UaAé en d'altre*

territori«; poaaa par caá, la prlawra aaltet atel a. XIV, «1 Joey da lilt

Phi HIV* III Je lam; e al faner «te 1324-2Í, Mb Charle« I* «eJ (»SU

M financiare« .... Il, ». 9).

Mr J^ iiHtitiitiont . . . . II, ». S, 11} oonaitera

|rv» é« feVMt p»r on Mtguit ^ '«jut* («14*«) Mays ¿«finit«, ««M

jrf*>, <«po«jtlaM«, octroi«, «MIJAM, AM«, Mcimmi, ««yriint«; «1

tf'altr«« a* »jaay« v«cu*«, fnnff. tmílí», gm «on tac«« direct»« »*r

•»c»l •leneU, tot i «JIM, »vfBM *!• testo«, Uabé «ta «MM. la docMMntacló

pro»« IfMBlMBt «JIM !•• «Jd«« tant «••&£•*• Mijosielaiw direct«« coa

Indirect««, a «é«, din« «te le« finalice« extraordiaèr'«« kl ta MB «Itr« cnt>, *1

de lee màêm InÉlrect««, f OHM t per fiMtrldaw«. AnJtJáaM«, aoucíéae«,

BM, ê«èvJl«Hi eV MJ, tr«Jf«e et imffiiitio*m formin»», lavortant, t «abé,

«I tenaa «J«to {»Mr a «aa breu «inteal i p«r ala «entlt« «al aot, ».

mir IM iMtitution» .... II, ». « ««.] acabarA

lnd*r«ct«* (••VajT-nSBISP, «fUalM *«r J«* JaMItirtteM ....

II. ». It-tl}. áa* MI, l'iaajiia« «te MS» lia« UM livgmm .... VI, I, ». tft-

ftff) 41 et läget s, eau • da?r«r tipaa, tea« claaaaa l'iaijii·li l ini «cbr« «1«

aoMita- »treordinArtea, ordlnèriee i eaaoala.

Ift
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davant d'un cicl« qu« s'i&ici« «ab unas demande« fiscals

4« caràcter J & t «r» H eat ("); le* quals pascaran

fàpidaa«nt « aer ^rlMJfii*« (**}, p« r cloure'l essent J«

permanents {•*), i, doncs, plenaaent productives (•*), tot

i «1 cost que podi« suposar, des d* un punt de vista

polític, il« secar l'herba tota «1« peus a l'acte de

consent lnent d« les i »posicions d* les assemblees

•stamcntals (m).

Quant a la pròpia asfonblea, el servei no només

apareix vinculat als orígens mateixos de la institució

(en correlació al valor de la moneda (>v) ), tot i alguna

*3 Apr«ci«ció HIM t««»« 4a vàlid« par ala inici« d«l parlaawnt «n« 1»«, on «pareil

wt run» te tant!?*, *•> tint anota*? of ta» Major f MOC t Jon« of
IBM tMtly JaMtfmittBWtljr

" l'evolució d«! c«« angle« taaté é*t«ct« aqtiMta tatidenci., qu« awnava IB

t«i«cio «BrlaawnUri« B ocupar «1 lloc p*B«*taa»t dina 4» IB lapo«le 16 1 tract«

B9 m*m^*m ••"- ••* • «k^^A^j^ •* M ^»«
. . . , p. lli

PiB*ae*« ajM B Prmno«, «1 1«M, ioBtn S3 v«f«4«« a*« qv« BO IBB ordinari*«; i

4« IB Bort 4B Lovi« II, if vBgBEBB BAB (JUmi'l-I•••!••. !•• Hutltutitnu

... It, p. i, I).

«V V, «1 *liM«*jMMBt «•§!«• M SMsn, 1Ml«*al »ectriiM« . . ." . p. 11. B*s d'un«

òptic« •*• •apto, nasos, «C*l«te**i«a «ad PMTBHMIM; «•fl·ction· OB th»

Cultural tvolatioa «f M«di»tr«l CoBBult«tion'.

M n'atrihiwl« t'evtgw «1 f*t au« >««• «M taBCla «•

<•!• ««t«M«Bt« •! •mat«1 OB »«r i« «*r« «vt««t«t 4» f Uar *1 »mlor «•

• Uera ají*« vlBftri« B ooJBTir, OOB «é« *«, <«•>>••• *»1 r»l c*4« co» ••• «l«*káa«

("•vi** aara «1 ««U«U« 4*1 «9»titBB*>". Maf, p. Wf}, TUcvlat IBBB! «I rmlor

li«B «f ««t«t««, t«JBitla«, a«4 control sf

Uní«, JwitaBMBt aa* *1 f*t 4« l'»«trada 4«

itt



1%'-", :

•Ur« tendència qu« «fir»« que «1 vot a« l'i«po»t ne •*

vincula necessàriament m l'or i gen d« l'asseablea («•),

sinó que n'««d« ve una de i«« finalitat« basique», si no

la me» primordial d« tot«« (**). En el c*« concret del«

territori» é« 1* Coren« d'Arafó i d« Navarra, endeaés, »s

produeix un« identificació força «és pregona qu« no a la

re»ta d* territori« peninsulars entre «1 qu* é» 1«

celebració de la cort general 1 «1 que é» 1« consecució

d'un donatiu (71). Malgrat tot, cal advertir que e«

consider« que subsisteix la vigènci« de la «àxiaa point

dm redressement d» frief«, point d* subaides (n).

Tota aquests factor» solen trobar reflex, en un grau

»ajor o ««nor, en les construccions teòriques que

s'elaboren tant per a Justificar com per « explicar el

descabdellaaent de la institució per part de 1«

historiografia (").

4*1 t«rc«r *M«t. MB*ft, O Axtor «M J ....p. St «. (citat »*r

tíutorim . . . . p. Mf-MI, n. f «t].

•t 41*1, lAMU, "»••••iii·« i'état*", p. 2*0 M. ¡ WUHSCIV, fiutltuto

furtsmmtmf* .... p. 122.

T* r, U cort JMM«J ... ». 155. V. «MM «BSiiiH MtM lím

. . . . f , 2M. M* r*f«r«f»cU docuMntal «M U n. If}, «MÍ ka «f 1 n»t

t a*fc ooatuiiátncl«, «H* 'Mi«t.-jMrJ«lM«tr *J r»y rmmlm Cort»» ptrm oft t «Mr IM

r * Mt* ofcXJvo «» flMtfleiflM to*» le

.... p, M. «•.

H

,.", p. it».
** «i k» «1 'laut BÉ* MM,

79 tieSO», -LM et.t« to •ourfo·n· . , . * % ». 102.
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" * ' ' ' '••'•'' ' - »* "'"•" ' -

I« Juiti fíemelo a«l donatiu •• vincula, inicialment,

un» d« les Manifestacions 4*1 deure é'ajut deia

mmtmtm «I senyor que evoluciona des dels temps

feudals, fina arribar a trannforaar-ie en una quantitat

»onetaria (variable) fu« *• concedeix al «onarca «n

determinades circumstancieu, coa veure« tot seguit (74).

D'altra btnda, a «ssura que «s consolida la titularitat

1el poder polític en relació a un territori determinat,

e* van depurant les elaboracions doctrinals que teoritcen

els tipus d« nexe que uneixen súbdits aab «enyors. En

l'aspecte financer i fiscal, s'arguaenta que el regne té

el deure d'assegurar-se que el fisc basti per a aantenir

la corona, i que el rei ha de vetllar per no haver

d'empenyorar o perjudicar «1 fisc fins al punt que

esdevingui insuficient per F dit propòsit (7Ï).

L'obligació de contribuir econòmicament a sufragar

les despeses es fa evident a l'hora d'haver de preservar

el rogue« l'estat, en moments d'extrema necessitat. Es

prediquen l'evidència i la urgència com a atributs

d'aquesta necessitat, en el qual cas s^rA acceptada pels

membres reunits al parlament coa a genuïna (sense que

s'hi puguin oposar (7S), aleshores?, is per aquesta raó

». Si-SSv, «xi ff« arrcacu «JIM «U tr ció 4*1 «OM t lu é*

n I». "IMâ***! Ooctr*

n •l «l« MbjMtM M mftm m eoatrtteilr-hi. 11 ««or« *i mi pot rvooror •

«Merltet. SMSn* fmMmml ia^tow - . . - , 9. lin «M*!**** «w «1 ff*t

attukcio «alteada fo> hftkilcMtt *i«M4à «iirwit î'mÊM •itjan· r«Mi

Ifi



; 7 · . i ï " • * . A - ' * ' ' >'.-,"-.' •* •..

que «a funció d«l bé co»ú «.Is subjectes individu*!«

podran »«r privats d* ben» propi«, l, precisament,

l'elaboració progrès«iva de la doctrina »obre aquest

darrer aipecte portaré a una definició força priuirada

del« concept««, alhora 911« esdevindrà un dels eleaents

que »és «nfortirà «1« drets d* cada una d« le« part« tot

donant suport al recurs al "bé comú". El cas de

necessitat »és evident del regne *** el de confrontació

o&X-lic« t'f).

A ne·ura que s'elaboren les arguaentacions,

filtrades aab eleaent« d« la feudal itat, e« va conformant

la línia que convé seguir I79). És coaunasienL ad»*s que el

rei i «tés inccnfessadaatnt o «enys (7>ï, deaani diners al«

seus súbdits (so), p-eferíble«er.t aplegat« en cort general

176

•1 f*t «M» podría h«»»r coa»ort>t lnt*rpr«tar «•• *i* «Obdlt» r*tvunci«v«n •

participa- «i *1 «ictcM et, "to»«m «lit- «H* c«r«ct«ritu *1* m^lmm XIII-IVII

Tt ,_^__ ,_ „á—,„,A iBtr* IM ••i··i··· Ml'livM I IM

», v. BMBU, M«, Au-JJiMM «** .... p. »»-«7; "«fer

of tM tag li

fi v. la J» •·mt·4· pMicto 4» C* »w* ftMiPto • U f í Mittat é» la cort

••••ral «a I'«partst 4*4le»t • 1'••••>!•• ena • ««re m «jw« •• *»tl«f*n *!•

f. !•• oooaid*r«cf ?»• al vol Un t 4» te propo«tci4. a» MOM* «*h* 4« OMit«nlr,

1 t*Vi|k'Ë«W CM 41* PMMÍ v MMI vMÉE.UHPflpVMI jpPQ^pNBHtvvftDtt t JMHfw* 9&9jff9&t MMI

BVWMflUNMMK WAHNI ÍJMÍ ÍlB«VV^̂ «4tíNMMÍ 'WÉMI A^MWt C0^K 4ÉÉV HK̂ NMÉHKIÉA IF GNMHÉlJMiS

«1 l····VOUpMMt.

M «MOI, -TUÒO«- Cov»im»»nt: efe* pétete ...**, p. t.



^ T;ÍT;*

C1), *» ••p·ei·l con«id«rant !•• n«e0«*itata, »obretot d«

•oneda, que ve 11 presenten ("), «ovint mmb caràcter

«K»«*«p*r«t <«*), i que deu patir p»r 1« pr«eària »ttwaeié

-gairebé habitual* «n què «• troben 1*« arquea reial«

(M), ate»a la insuficiència d« Moneda isM»ediata«ent

disponibles (§ï). En dit context, hi ha hagut qui ha vist

la figura del suborn coa la panacea que peraetia al rei

d« sortir-«« a»b la seva davant d« qualsevol contrateapa,

11 Boa ta conaiaarat ¿MavJtaMa al fat 4*ha**r é» raoftrrar • l'aaaaaMaa

»t« l par tal d'ototwilr d IMF* (OH, Tb» CoaatJtMtJoaaJ «i »tory ,,,, p.

H), te canvi. MB», II 8r*t MMJe .... p. 187 oonataara ««•:

M limitmcià ê*

l« ••«• a^JliMt. flc r»J« IK> convocar«! corf»,

, Mt«(> nji 4ift*i mi, mtreet » 11 arg propJw r»nd«» e • Ja

int«rM*̂ a e'ttfan M«Mt, rf'un« t-i'»t*i o d'an r*rticu¡*r, podttn

ittdlr-o*'.

11 V, C.

p»r part 4cl r» i p*r tof luir m IM

a difarañe la dal «aa •'•adavania. p. a«., a *n«latarra {

... p. 141}, Par a la aituaci« paalaaular. v.

19» m .... p. 221-227. C»ta. taa*4. al caa da taa corta catalana* 4a 14M l

4» ISIS COS«**!«! ««M«, ¿aa corta« »a .... p. ttl).

•S á4k tot, al aatati MM« argtaMnta aja», a nft«wll |Iotel, «la

aaaolir, «aaaHt-aa aw ooaoaaalana trlawtartaa aarp»taaa "0 paw aJttva

(aaaaa pr*cia*r-)oa) waa (r« lat i «a) laoapaaa>acia finaacara «aa ala panatria

«a naaaa aa ao ha««r fa aatlafar-n» ala jraajai, «i«* taaa4 d'arribar a

iwvacindlr «w laa dttaa aaaaaklaaa. COM«low «aa ai raaaltat awa aa produí a

Cataliavya d*a«aaat ptaMwJaMM "rapraaaata «a« coa*íA»cj¿ jwoklter á*Ja

aJaaaata «M» a tot turnpa. pa« * aw.lt, l'latafravair CM irai Mille .... p.

SSt-aM!. iw « MBaaMMBB« (Oartaa aa OaMIUto, ». ffl» *1 »ar»«l aa

caaxsaélt vol attariaa»*t aa* te flaaUtat «aa aJiaM l'aatai a

l'a«<lUar< f t aaai at- paraît "fur J*

Iff
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•I t«* f o« * baa« d« p«rdr«-hi, «t cali«, bou« I

oaquallaa (••).

Aquella »itwacté «M» d« f «t, podrí«« ootuiidoror «I«

P*rtança, éa 1« que originari« 1« pat i c ió 4*1 aerveí a

•i M em c*rt *» KUan. M gwmltm ...» 9, SU. aéa»t «M «1 aamrc

« »oit«« al aubora par «fetaai* *i «ar*ai 4* l'aa**a*laa. tarn <aaajbl« tw

to praa ml ft» éa tm Itetm 1} na aflmat <«4KU f «am. ta» «wtta» 4* .

». ifi-tSS) t to anat raaattat ava «1 amara to««« 4'la*artlr *1 7t,SS S «al

MT«*i oua M it vot«»« • !• cort «• tarcaloM en llit w suborn* • P̂ FMM «̂

l·iaa« «IM, ittoiM «• psfcrttt« IM Ift.tM 11. «m a* 1t

iriMi, «l «oMrc« J« n'ÏMiurU fjMMaÉM IM.MS («H «* 4«««io«Mn. «*«u

, *• 15S.T43 11., pur «mMttat« tfutrlbul««« «Mra ••fcri· 4« l« rort.

«• 1s« «M!« oacH l« «a t r« IM Si.tlt II. 4*1 <}uc 4* î«i«a, las

2-Ttt 11. aa l'«r«w»»i»iM «• TvrractMM. e la« M 11. 4» Llvi. OrtlJt; 4a

t'altr», an !•• J5.1PO 1l, r*«t«at* iov«rti4«s an <••>••«• 4i*«r*a« Bar **r«ata

pr««t«t« i Bltr«« oatMMal; hauria. 4aMa, c«I*»nt cort par obtenir im aarvai

"liante*" 4a M.tSf 11.

l·iiit éa Uaa« 1« fileaaffl« 4a toa* «u« pra^áatx «i

pl«Mt«ja«ant «a l'»u t or, i praacln4ÍDt •naMiiTlfila·iiiï 4» la légiea -ajaa Ja ana,

toy*-U tfa fa* »aur« ajH te »ot a»r, qu» no aa pot aa? ta« cal finançar, fitr*

• '•Hraa oonalaaraciona « «e raclaaan aanrt. *!• calcula a« »oáa» «ar oorractaa.

parqué. «Itm 4'altra« raeaji aua t*f aaf«it ••«oaaré, hM aata« baaaajata éa

«1 aoaatlu éa M.9M 11. far tant, al aafutaa 1'arflMMtttacló 4a «tt autor,

calería oorraflir ** »*»a tntar*r«t«cla éa la <locMMntació a» al aaat't «na al

ral tomte ral abra t cort p«r ob t an i r w 4onatiu UoHl4 -aaatna*- éa tt, lit 11.

aa» ««t, «t M é« yart -coa >a »abaa «w aatra ala altja** éa praaalA M to,

éa clar. al racura al aubom, aa Aiftell oancahra la tn tararà tac id p»ua»i«ail« aa

al contant iaatitucioiMl aa ajut aa al tue. to «aafcla aaa aaaa»yat «a ooaaléarar

la 11 lata '4a auborna' an aw* aa toa« l'aator «,i i liât- 4a aatitaa éal a>)flarca.

aaa a»* aa una éa éMivaa. §•«« !» aaa aarai»! ai>i v«lg«i laalnaai «•« «c

•mtatian mim au*» ma. ata* par la 4iaamrttat é'alaaaata aj»» M avara t «an t «u*

éatacto. a* artaar lloc; i a» Mgra . aal« lagarta taa éaaooajaaaaata «aa raovll.

far aaa tltraa ca»aaa ooarf laat* taaa« « oarraaUr «.awalla vlai6. OWaM« **•!

aarvlcio 4a te* oartaa oatalaMt f au pap*l aa to tociaaaa iapartal éa Car loa

1".



l'assemblea, à •§•, p«r un« relació directa, taab« »'hi

incjouen «1* caco* (inicialment ai* urgent«) qu« obeeixen

m circunstancie« excepcional* I « necessitats (IT)

•xtraorcfináríec, gene-adés per situación» de perilli sia

de guerra (**)• d'invasió, «te. (**)• que no poden ser

§î
a« >•« »

•Ma ça avi aaf aaaavaaafw eaBaa aVaait w» aacJaa Saaataatr Saaaala'.

.... II, p, 1. f. ta«M. tel vol. III, p, II, ¿IT), 1M

oant/ibucloM •vtr·eHinAri·· tel «ml •*•!•• • !• n^wuitat «• c-jbvwir IM

§••>!••• é» I» guorr» «Mb Aa*lat«rr«. O •! MAaitfl <• UM, tf«MfMt pw «sioy

»III p** co*t«J*r la «iiwra «* laoAcl«, fortificar la fraMtwra oort i r«f»r

>•• d»fan»»B é« Dovwr 1 Calai* (TâMBB, nOor CoMtJtutJOMj «oc«Mnt5 .... p.

»•5-¡ «, aw a caaoa tel «ací« IVII, la novetat l*e«lca «M a««oaava la

*cf te 1·I4, p*r afrontar HM pot MW la 1 fuarra a«b «1 »ai Catòlic (

•«lla* CMMfltMtitiMJ Con/neta . ... p. SO. 2«: CtawtitwtiaaaJ

•à* **íg* .... », 374- J7I (an publica al«una capitola) ), o te IMS (TaNBJB.

A^ilcft QaMtltirtiaMJ CoafÜct» .... y. 125-12«). PBMIVIC«. "War and taxation

1» b« lana te t h» Mtltfe ant XITtfc Can t »r i «a', a« CtWIT / U N0< '•«•.),

Canea« te '«tat aotenw. l^tf/avaaant at tfjctrifewrion. 4ctaa du collo«» te

rontevratMl ItM .... Pwla [C«SJ Itflf, p. 1·1-1»2; an al aaial* rol», p. I·l-

2«1. hi ka »M««JT. Cwarr«. fiacalit« at activité «'état an franc« (1ÎC8-1MO):

aiMlaua« raaarQuai praliaiiialraa aor laa pewitMlItac te î ch«rf*a". Sa ael

»'mm altra gao«r«fU, ». IO«SaBT. ml* dieta corporattT« . ..". p. 1X1.

** Aljrf, p. a«., S«B« >Mbwta(^on«* .... p. Z 7 > :

>»««rtur a« n̂aaU«CJ«, «Moa* ariaeapa noa aoJiai »innrtn feaJJ«B cwitra aa

viaVt, «al a i la« loatet aaJII tiaor, aarf «tiaa aMaaáb r j Jar« t faun*

lJ«, it» «uotf aJ aualto omtra «tai taJJ«m

ltli« a aaMftia ...*.

., ». 11«. n«BB. A*J «PM «Utile .... p« til, »1X1. »ar« aJ

earJaaaJ«« .... p, 12«. 12 f. SlUiacl« oaa*artia> •• a'altra« tarritorta taat

par htfUtaa te «r«t rr̂ è mm te «rat naafaic: •l·il· •MariMawOawf tajnttan

a«« tka origina ...-. p. tit feita tOTWElt.. ffea tob.'lraatioa of tka Chart«»,
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cobcrte» ««b les prestación» économique» ordinirl«>

r«p *1 Monarca «n b«»« a 1* "pote«ta* regim" (•*). Les

dites contribucions, "pro defensión« regni* (§1)t naixien

aab la guerra i calia esperar qua finissin taabé aab IA

guerra (M), però, cosí ja he« avançat, «n coaples d*

deixar d'existir passaran a ser prestacions permanents

Cal no oblidar, però, que, dintre del «arc de la

tensió pròpia de l'escenari polític on so«, la dinàaica

centrífuga de cada una de les parts coaporta que, per

exeaple, el titular del poder politic consideri, coa a

causes justificades per a sol licitar el donatiu, un

tttf**, m tag lut» MMwiMJ S»»!*», M 1 IMS I, p. It-H: i C« t M« tOtf, »

totMtac Mid CoMWit !• >to4i«va) eM«*IiM*, •• Tr^itio, l (1M91. ». 370-

1?S; i f. q. roviCKI, m» rkJrtMMt* Cmttwrr. O»fer< 1M1, p. SM tM}. fa«M,

CILIMS». "U« *t»t« »en4r«u« ...**, p. ttl.

I, Port»» a* Cmutill*. p. K. L« «MMÎ MI* fr«nc»«« cokrl«,

lnici«t*««it, !•• J»tp>»»> páhllquM gr* î*« • U f or t MM d*l rml i • !••

f i«BMM 4oMMMJ« e ordinär i*«. Pwé «•»«!• «ttiMció M »«l« trMtalMdta per

!•• no««« MCMNltat« tel r««M i IM p*r«Ut«ata é» im «wirrm. IM «als

b««i«n é* MW «frantid»« p*r !• fortMw «•! r*«iM. i p«l« Mtofteia. ooMtMrat«

P. MI). t** • UR plMt*J«MM »BC*««iVMMflt •mi·ttiC.

•l

•I

11

.... VI, I, p. tft,

. »I. 2, p. Mt) JMtM> «M «l

M elta «UtM CMM. p. w.( p. ittj, t ÉP r»ilM to

funcional i «f*e«tv* M! «Mati«
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J £*• ' *'*•""' *
-. " . f. *'-\

v«nt«ll é* poanibilitatB força •§• ««pi« qu« no pa« •!«

o«taaont«, r«tic»nt« p«r principi « «ccvptar d« bell

antuvi Ir* quautitat« r»queride« pel» oficial« reial« a

l'hora d« n*fociar, «IM hauri«n d« »er dealinade« a

•atèrie« d'interè« públic, 1 no pa* ml privat del »on*rea

(»«).

El« problème» *« plantegen, una vegada ai», en forma

dialèctica, ara, però, aitjançant una ai*ar»nça pr«««nt«da

subtilaent «ota a«pecte« d* caràcter fiscal (M) i «obr«

la base d* un joc d'interesso» que »ouen caifa un« d* 1*«

band«» encontrad«« cap a airar d'obtenir «1 «tàxia del

contrincant (**). In «1 fona, pode» afirmar, donc«, que la

I, ta« cor:*« «i .... 9. til-SSI *i«t«tit** ta pMieM 4» la

•la. »a·i·r· «M «• la êfitmm «•! pal« e la «»fana* «a la f«, f»aa al

4'aaac*a»« ••t·ri·r·, la pa« interior. », ataplaaaat, al llorar al

l'aAaiaiatract« «a J**tleia. *. taaM, laa rot»« mêm «ndtTaat.

W *, «.. CLftITf ("U rala aaa état« provincial» «u aerd .,.*, a. lit) COM lacra

aw* 1 aaaaaMaa é*a«ta«a raaraaaaAa "*!• cora« «W r«wtr/aaaa/»*~. «i M no «n

•aa eiata aro«iri.iawa «• itor< ...". p. IM], a aaa, la aarttclr-cl* *

al aatati títol «w aa rtagiai« I*«>IM|« ailitar (aaüiMM«

u* M|« «t **«rl«), 4'aoor4 «a* t«B««S fia moc i é té fute i**

». Mtt.

f&aa oorlaa aa .... 9, ÍW, I 111} aaaaavala

prMlagiata »aa a 4tr, laa claavaa art>ila>l«<«H aa aajarat

»iaaaaM ala ari*ll««Ut*. i ao aaa al aaaarri. «li najii haar i« 4a T»r

a «lira aar paaar aoaaaaa«ir «B aar»«t; tot i aaa aa*

ritat (-U tan** aa Ara««« ...". ». 1M1) havia afiraat aa» *Iaa kraaoa

UUi 4a aaaj.
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qüestió del donatiu -»ixo «í, 1 1 if »d* * d'altres «rnpec t««

que hi eatan relacionat a íntiauuaent, ço« ara la

Icgialació de la cort o la aatiaf acció de!« greuges (**)-

é« una Manifestació «és d« les fricciona derivades de la

amtelxa evolució col lectiva atesa la configuració

polític« del territori en qüestió (**).

ABO tot i no podea oblidar« però, el seu priaer

fouajsent, aal g rat les t rana fonacions i adaptacions a què

es veu sotaès, el servei, vinculat estretaaent a una

relació característicaaent feudal (**) que exigia el

coaproaiís del vassall (obsequia, servicj«) envers ela

senyora, tal i COB ho trobea agrupat en els textos

classics, coa l'tuxilium et cons i Hum (IM), deures d'ajut

** r. a*a aaaavant la I oc»-) r« lactà «w hi ta vain ala fraafaa 1 «1 donatiu.

«"I«« «tata «• riandr« ...", p. 3t) dMiaca, p, tm., «w U

«tncvla^to «a «aatfaata ala aagl*« ÏVI 1 «vil. i no paa aaaaa. SaBUS,

-farUaBNntarr taaatlo« aai tlia ori|ina ...", p. ITt-lTt.

Alguna autor* {p, a«., CIUSSSB. "laa étata fao*raiu ...". p. 2M; nSBO, f J

ar*t «MMI« .... p. IM¡ r SBBMVr, -IM aaaaaMiaa i'étata aa M lut qua ...". p.

>«->M) ja-dtaajiaii «M •It̂ M·a·t la concaaaio a «e «ai donatiu ala aatajaanta

paila» lafUlr iaetatvaaMM aa 1'actitud dala aavarnaata pal «aa fa a iaa

ttoaa, p. a*., «a política aitarior. oua aa'la aota*tian.

** taaala aw. pavé, ajaa M ka «MÍ afina «w l'origan ma ta ffauaal alaé aua «a

força aaa aatic: I. SBUBBMaff, itaataf»c-fcf umf K»turr*e&t. p, ««-4T [citât

MM

«ai a fait farttaw: aoaaailiaa» a« aaaclllaa» a» U* «léela";

I, "Malliaa a« faaaatltaa «taw to laasaa M la paaaéa aMIémlaa*. ta

ffat, ->ar6, «LIM. *• Jaw firnci. hl daalca al cap. • «p. Iff «lili,

t«Í



lü

i *i* con** JI lM>li «ncara «il t «&tf »arvic», o, fia« i

tot, raad *»J» bed« (1W).

Així 1«* co«e«, continuas BOvent-no«, però, perquè

d« fet ni tan sol* n'hea arribat a »ortir, en 1'àmbit d*

le» relación« entre ela aeabres d*una coaunitat i «n «1

de llur con»tltueiá política (lis).

Adae« peí* autor» que el principi rector final n'é«

la consecució d« deterainata objectiu«, el probleaa del

servei o donatiu queda reduït, aleshores, a déliaitar el

conjunt d'element« que acaben determinant l'iaport

concret de l'oferta d'un* assemblea concreta, i coa n*ha

de ser interpretat el donatiu final.

101 Safana *aB*T / TUBAt í"Co.-varna« at powrarnant» aa fiança . . .**, p. 222). par

ala aatata, l'•»•releí «al «anta «a owMwiJ, ao aa altea coaa «aa la

aanifa«taci6 Aa laa tfoJaaac*« a da laa raaentrancaa. lOHM, ia société

d'aitcjan f̂ gJa«, p. 75-T», 24«, SU; ~Cow«raaa at Coinrarjant» «

». 33-34; Ulan, "la poaii'ooa fuir laica ...**, p. tt-M; UM«,

êa pro» c .imraaa par a l'aaait caataltà, la taai éa

Cfstill». P^Maaa l'aapaeta paaaJu 4* l'aaaaafclaa,

tka tntflliii Varliaa»nta. fila ra«ltafc Parliaamita of Uvard I**, p. 144. Cal ao

parar« «a vtata al vaaaaat tàctic é» la confuí ta «aa acoataaa a raapoodr» a

lnt»r<aaoa política dal aonarca fflUVlal, Matai«« à» *wit .... p. MS, 3T3-

«faa Thirtawttfc Caaturyl; «timn. /. ». HmttJmi*. p, M.

102 U««««, Ca tocHté tf'aacjKA r^ftaa .... p. 73-7«. IM, 332; "L», étala * Pay«

... '. p, 10-11. V., tnaaa, PUC«, i« aacMttf MaáUa, p. W*-31«.

... p. 3H-S37. raav. */

ta corrawt 4'*trlbMlr ato »«lat» i«a taaoa «a award tana « áa «afamat« im laa

Hlbartat« aal paja « e» la riwtaela '*TIU«S. "U »ato ftaaaelar . . .". p.

ta aorJtft« tf'aaclaa r«*Ma« .... p. JOS».



Ens ««»bla qu« h*uri» d* ««r valorat ço« «i ea

tractéa purajwnt d* «o indicado r, ml qual, paro, conté,

•¿a «allà d« l'anècdota del caa concret, tot «a «eguit

d'eleventa, no noaéa d* caràcter ecor.ònic, ainé tadp.be

polític.

Així, bo i recordant lea diatintea posicions que han

intentat d* fonamentar «1 poder polític «n base -o no- a

un deter»inat tipus d« pacte (tM), 1 no només fona»entar-

hi t! poder polit1c «iné ta«bé la »ateixa natura jurídica

del donatiu (l*s), hom no pot deixar de destacar l'èafaai

que 3'ha posat «n el -necessari- acte de consentiment

(10*) que cal per tal qu« l'assemblea faci efectiu «1

flM i tot autor« «m aBtatl. i «a VIM11S C*ar* ml Corímmtóm i »2m orlaan«

.... p. US) i SOSaaSMS l Call.»» <*J pacti «M * .... 9, II, ta, 2t i Ml ha*

oaitacat la iaporiAflci« 4*1 «üb«, d i é* la cort M i*ta»it à* la e»o«truc-:lô

t «Ar t ca emmyiia oam a "pactisa»".

IOÎ r. M., rtats-raiHMS. e*re** a% eactiii«, ». tt (i 9. 11«};

**aarvici««, noaär» «u« •• da • Jjw praatgcjon»« «condM/ca« apretad«« a« Corta«,
«Janato Ja taa* jurídic* IM-a aw »^accJ<to «J «cuanto libérrimo á» Je* «na «M»r*n

fa aajorla da larri tor l« invoqua» alfMia norma o artvllagft «ta ala autor fia a

•n hav«r tfa auport«r aé« l·iioalcio^« «na a'·.u·Kaa 4«a conaanttn 11 tur«aaat.

»i»l. y. as., ala a« ta t» 4* Uanfuaáoc tañí MI ricnmgat «^uaat drat a»i U*tr*i

pa tan t« tel »aa 4a aarv da !«•!. «a Carla« fill fMBMfffl, Htmoír* eaneaniawt

Im l'ora» da« a«iaajftJ«M da>* /tat* da t «aguado c. Tou loua«, 1194, ». Il feitat

par •Pa·K·I·, "te participation ias ao«r*»n»aa . . ." , p. Mal i; Sflail {law «I*

JJtfva .... VI, S, p. til-SU} al ludan a I1 of art« «Ma faran al mi al 11M,

MBU-ima (Cortaa da CmmlllU, p, M} peaa l'«arfa«l a» al fat «w oal

laccavtacio pr*via an la aaaura «na a« Cracia aa pajajr diaara actraonllnarl«,

«w aa dlatlaaaiia« aala tapa «ta fjw aa a'aatarltian- aa «1 fa' «M» «awaJ '• aa

afinwefaaia éa nflMMU, tea Owtaa da Caat >la .... p. M? |MBB«MB*Bt,

rartt* tfa CMMJJJa, p. M, *. *)). -Jn ¿rgiaMMt identic éa pr««*nt, ça« «Miraa.
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donatiu (tub»idim ciarJtatJv« |M*) ) A! roñare«, a

•utoritti un« d«t«rai nada lapo«icio ("•).

Ar« M, ho« no pot negligir «a aquest enfocament 1*

tradicional posició adoptad« p*»l« carel»» que representen

«1« inte reuses del Monarca i «1 seu a*df, per ais qual»

el servei (d«* v i neu lat tctalaent a efectes h< senJÍ!»tics

d« la teoria feudal) «ra considerat, siapleaent i d* fet,

un deure dels súbdits (I99)t els quals, al seu torn,

acabarien »ssiailant aquest» construcció coa a tal i

assuoint, salvad*« les excepcions, les »«prese» d« la

a» *! a»t*is capítol avi docMttu: "., «MB Ja* tofeltawt« a» en nu.tr«

frtnctfft «Ja» fot I f /" fr»acb r IJè*rt é» tot» asaetJd * AaaeaJtátf

, f. ian/I, f. Mr*. i*c»r««a. p»r6, «KM, tol pr«tMfit pm- bM* *! v*

|1*«. SOM* fta« *Ji JjfTCW ,.., 1, I, ». 1;0» .'• to pr»» ît«v« OM un m» i

rl «w tai «* Mvortí. «.« »öMlts •»l·g·t» •• la r«u»itò. «Ihor« qw»

ri «n U* 1 1 4*MM pMWikl* »rtiMcl« r»i«l «r6Jír*rj*. •'••claw «i« emmm et

twcviMitai ura«nl . It coínctd«i>*n *1 *>du* tftHmat ffritumufitum t fort»»cu«

tCâStTU, A »/«forr tff *f<tl»t»l .... VI, p. M, lit}

107 .... ». 332-Î3J •* il IwtracloM M not«

,, p. «î, », ft-fl, y, IM. CILIM0, L«»

, "U rt>U «M *«l*l« »iwiaclam Ai ftord

*t«t» dto frovwoc- ,.,*% ». 1TI. BtSMS,

tMBtiaa m* V» mttçum ...". », 17»- n». «OMS, **te* «t«t«

.,*, ». M:, rsss», n âpM ñ»*¿ic .,,, ». tsa. CSUOCVILU, AM

¿tat« Hmêrmm à» JfM, ». l·l. VILUSS, "I« rol« flMWiw .,.**, ». IM.

•BSSSISi, "la p«rtUt»at;or 4** «ouvcroé« . . . - , », Mf-tif. SIMM, "Cfto body

of tto ««el* . ..-. », M, 11, »-ÎT

190 «amics «Ml, IM owe«, w .... », t» {Ja to to*!« ««**«ai w «1 •» "I*

COXQM «• ár»iÉa ...-. ». i«M-lC3T), m cita M c«» 4« MM. •• «la» «Ht

il'taatca »arfaetaaaat te »l·l« ajH ja ta»U OllMM« 4» la -«alitât ;».

F, la

IIS
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ao na r cu i • COB m pròpies (ut), tot t aantenir la

consciència que podien denegar el que els era deaanat

f n «l fons • *• presenti coa •« presenti,

l'explicació sestbla «oït mêm »ivple i força »enys

tècnica, potser no é« qu« «l» t-staaents assumeixin *ls

desitjós d« 1» Sion«rquia i a« n'aaarin, voluntària»ent o

BO, sine que hi hm ülguner situacions qu« s'i», posen p'/r

la força del* fets, i, alacnys «1 Principat de Catalunya

i »Is Cositatn d« Rosselló i Cerdany, ai segle XVI -per

no dir des d'una dat« anterior-, fio» pot afirmar, a«b una

valides« gairebé general, qu* els q*ii assisteixen a la

cort g*B«ral -i «Is qui no hi ar si »te ixen taabé! í11*)-

110

til) MW*****, *Bb i*S

¡mfotttnt* r»»uii •

•»(«••ato» <*• IM rorl»* «% tti*iom ¡«m

oMTfMi M .... » IMl mfimm, M

t«rrltcrl«, «B

t« noria« a* J« tin

i«<M0«r. Tot MgMit,

til« «u* a«fc valid*«« per « tol» •)

tot l««m« 4* C****li«t «u*

<¡fv, f t t f u , fu* ;<NI »* r

111

«MJi to

lil

te ral* «M état« »rovtiKi·iu au r»«l . . . ", p. lit, CASIS*. l»m *:«f«

.... », Itl-iti. Mr «rrttar fliM M •«•*•% punt

•w • 1** **m** afifVBCtans ·r*c·4·»itc> t «o psv «114

v 1 f**BMM «IfiMW »vat* «a« «wAil«- t «law» t »ni t té :!<•«.

l i l«?tr«éW« 4« IIM »ctHw4« 4»l •t·rM *1 r«l«t «pi

IM •«•*<•• 4» Pwvt filian im aJ$l-l$tJ) ipMÉHt •• MBJBJÍ | •*. i»

I CitftMBMM . . . . 9- M-Ml *t )M4«II «1 40MtlM é» to «HTt 4» iS«j.tS«4 *« U«

». M-l·l, I «1 éàmff 4* VMtfM-i« r«l.» -**ll«t M* « «iMpcJa» UÍ72 IfOOi



"""",*!"*

p«rf«ct»»«ttt qu« si I« cort IM arriba • •torg·r y«

••rv«Í que satisfaci mínimament 1*« aspiracions del S*ioe

fiï* «Í monarc« represent«, ser* soil difícil

d'aconseguí r «n« marees» gràcies, concessions i prebend«*;

o, ait altraaent, els qui hi assisteixen són plenaaent

conscients que si volen obtenir deter»inats privilegis o

beliefieis del rel hauran d'arribar necessàriament a votar

un subsidi o donatiu que et s«u cercle consideri

acceptable 1 que ells «at e ixo» no considerin desmesurat.

Dintre d'aquestes coordenades 1 amb les pautes

d'actuació que han estat apuntades, la conseqüència

lègica del plantejament estamental consisteix, de priaer,

a negari formalment 1 sistemàticament, qualsevol intent

de regularització o de periodització de l'exacció; i per

a f«r-ho, cal, en segon tense, afirmar, difondre i

pregona*-, en suma, defensar, indefectiblement, la idea

que el donatiu que hom fa al rei en ocasié de la

celebració de la cork és tan s«/J* una concessió graciós*

("')• f rattii Ê« (»"), voluntari* t111), un acte de

IJtwf»«JJt«e (m). Alxè és aiiLÍ tant a nivell del

p*r Sam* Í**.), CavaJJar* l cJutadan« . . . . ». 1*0-177; al ludan al

ta l « to oort ér tit» «i !*• ». 172-173)

11» •MS ft«« oorla« an . . , , », ill} «ataca •) tat «u* taab* •• »ot

. 1. « »art t r é'act, arriba a l» eoMÍ4M*eM tol aar»»í coa a acta

111

•II

IM

al oa^oafli At "gratuïtat", v, OUASr, !• «wrr jnnrml .... ». ill aa.

cartM •» .,., »* Iff}«

M a*bi tm 4«bt« toactbl« M «•» ••••:
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f * ', I *?,*» '' *̂ 'W'«Í *f>™ ¿ „̂  ^ t'̂ l* , * ' * , ' - * *•

Principat (»7), «M á« U península ('«), i fin« i tot «n

d'altre« as»euhlees e«ta»«ntals transpirinenques (lu). A

nivell peninsular, i segons les darreres aportacions, la

cristal litcació d'aquest principi f« pensar que

comportaria igualstent una renunci ací d, tasibé voluntària,

a privilefis, « furs i a exeapcions antic«; a ais d«

constatar, «n els regnes altres que el d« Castella, que

aquesta noció hi esdevindria a-é*« tòpic» (12°).

"I« rartatfar« prora öf im IJlftairaJJtat «n Ja« ¿MM t JIM ... Im JM M. Cor t m

tarn *•* e«J*era««* «• toi»« Ja« «w*J« «mat« «w mixt aeeJaaJaafea («ic!)( turn

Militär*, y term li tom fot «*Jt« tfnnariu*, r ••rv·y· é» fol t* r*ntMMr> 4*

t« «» grtit llltoral*!*!, t̂«Mt <IJ(« »»rv»>k, y donuttu* « Jlur

, r llíb+re* ê» t*»t** eMtrltetjo^, rxjíccjon«, ab tol

«•ari .... f. li aa, I I).

f . , «aa«*, rano, r; «rat M%llc .... f, 11S,

HI
It raaaraa a·taciatoant SMCS. «MHBJ-J .... I, cap. II, | VII, tí,1. SJb »a,,

«Mi <or>*i(l«r« «jM aaM un« bun« auatr«. pala caataaara «a «tiara d» l>iur/> <iwa

«fcvMf* a* gr«i» Jlltomlitaf, aataal ei'i aar«»»*, y éanalJiw « llur feawapláeit

«aaawt fr**ch*. v IJlftarva <*r fwtaa ^mlJlMeJMw 'aie! i taavetana, a* tot kar«

.. " , «ntlr» < V * * * t > d«4*> 4«M cita« ta r«eMM»tc «1 c«r»c»»r voluntari, « «M

à» CAU.il, SOBA <¿4not.»tja«*« .... p, I1*-SÍ), *pl «1 »««ml», i !•** d:u «M

*i >*rvir !«• «tf «riu* «»r« tolunímnut .

119 , ron»« * JM «n(,*<*>• .... », TI, Tt.

, 'LM état« pyr*m«n« . . . - , 9. !••, p. Iti. OUCTI, L« roi*

état* «M«âMlH« ou «M* ...' , •• Ut. ta ton-it««!« fr«f«c»«o» «• «arU, ffMt

•arvir «m pi««««««* «t>I«wt. «•! can frmtutt, im nomtt paw a la« «••••>laaa

•at laiBtat«. atai M«M, p. a»., «ar « la« aaaaatlaaa «al cUrgat II

«letolr« «w «rajt ,,,, p. 21>-2t4). TISBat | CâflaU». iriatoira

laatJtutlaaa at «a« /alta .... p. «M

t It



'" -'*•* "%-J

La difusió d'aquestes teories fue, per « algun

sector, si M «sdevenen "idees elevades a 1« categoria d«

fénral« ritual* seabla 911* acabaran essent aeres

"declaracionr voluntaristes" (Ul), per»et dissenyar una

pauta d« comportament institucional gairebé habitual, la

lual consistiria en cinc est »dis: [1] la concessió As

voluntària i els estaments no s'obliguen a acceptar

càrregues generals; (2) d'aleshores endavant continuaran

essent concessions de caràcter lliure; [3] el regne és

lliure i franc de qualsevol imposició forçosa; (4] la

concessió no té res a veure »mb el fet que altres regnes

les hagin fetes o no prèviament; (5) la concessió se sol

condicionar al fet que les clàusules precedentment

citades siguin reconegudes públicament i que el rei

compleixi d'altres condicions especifiques (l22).

Ara, però, cal que ens aturem a analitzar aquells

elements que planegen, plenament interrelacionats, per

itobre de la cort que se celebra. Bàsicament, ens

ocuparem, en primer lloc, d'un aspecte aparentment

processal, (1) 1* ordre dels debata (és a dir, entre

greuges, legislació i donatiu); i, en segon lloc, de (1)

les condicions que acompanyen la concessió del serve» (és

a dir, de les clàusules i d« les réserves que s'hi fan).
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Quant a (i) l'ordre cfol* <fob«tc (i« « dir. entre

greuge», 1* legislació i el donatiu), e» tracta d'una

qüestió d'una transcendència especial, coa ha destacat

IGLESIA FERRE I ROS C»), j« qu* ho« no pot negligir que la

precedencia d'un tràait per davant d'un altre podria

»enar a conseqüències totalment distintes ««fons «Is

casos. Així, a deferència del que es deia que s'tsdevenla

•n 1»» Cort«* castellanes («*), o «n d'altres territori«

(12?), tradicionalsient, ho» afirmava que la votació del

servei era s'··pr· posterior a la reparació (prèvia,

V. IM coMiteracloM floteu «w fei ¿a (la cr«aci<Jn «M «Mvete .... 3, p.

Stf-SM}.

124 *., I6LBÍIA raSWUMS, Im crMcíon tej A*i-*e*o .... 3, p. it?; t«a*é CASCIA-

MiMJ . . . . I, p. 112; HBU-n0Bn, Cort», é» C»*tíll*. 9. lil-112.

I, ínicimción .... f. ««f, 550.

lif •. m., Navarra. M •'Inici*« a*fa *U

pmUavnto* te ll·la e te ateMiM* «MB «l a*r*«i (ASVISV, "Ua Cortea te

Navarra . . .". p. «17-*22). V . , tvftê, SVICI. £•• ««•»«• .... 212-214; ojui

r»c«ill M «M te 1SM •« ou« la pn«MKié te «rnntüHjute p«ia «AaMtfBn. teta

»•gate ou* l'«>p«rl*oct> te vint any« «1« te ••••tent·t •)•• "per teter tecfto «I

MTVlcJe auf»« a% caJJeltar lot coatrmtamro», m ttmktma pod J do co«ia^gy|r *J

r—«fio- .rital p»r SBIC1. ¿a« cort». . . . . p. US), paru no • «caparan te la

dinteica «lote l a autovvrt ir-na l'ordr«. A An« U terra aM*la «JM te« tel Hod**

r^Mtfl r*r;i«Mi>ti» (c. 1321) l«a MtAri«« Mt«v«n clkMlflcatea «n fúñelo te

la laportáñela, te prtem, la fiMrra i «HBlawwl MpwM «JM •J·eM· «1 wi i

te fa«ll la r«ui; ••ma···iH. af«r« Ji·i·i« tel I^SM, om juâicia i UfliaUclo;

•n t«ro»r Uoc. af*r« privat* tela ••••»•i· ft, teMW, pMtctaMli CABI.TU, J

Hittorr of mM*mí .... t. p. If; aun», -Tte forMtMa . . . - , p. M («'ocMpa

te la prlMm te IM él«M oat««orl*« «i p. «* O; te ta «mai •• p. 4J-4I; te

I« t»rear« «• p. 4»-î2J.
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«cl*r«ix «near« algun autor (lw) ) del» greuga» -o

dolétnc«»- (IÎT), 1 * l'acceptació d« deler« i nades

condiciona, par part dal nonarca (Ui); al qual, d*altra

banda, actuarà inexorable»ent «n «1 «entit d* tendir a

IXt ». •«.. 1MB C'U« état« du Mi« ...**, 9, it-It; "Couvaroéa *t louvarnanta m

turo»« ...", 33-34), «ui «aaanta «na M •« virtut tel prlnclni nutrido »t

tuitio, m virtut tel qual «1 aanyor t »r r i tor U1 te« aaguratat aatarial i

prwtaeelà »oral; MM, Maleir» eu droit public .... 1, p. If?.

12? ... afina «M aa " condiciona raí tai-atea*! t 1'tufad l teJ tenatl* a

teJ capítol te fr*«faa, fin» a franaroraar aowaata evadido ta im

coatua conatltwclonar (ffl «rat M*JJc .... p. 234, i n. 181). fMBBMHWB,

•taa «tat« pyr entena .,.", p. 1»0, an dóna rafarènciaa (anarala, i te ooncrataa

rafarttea al toarn i a la taix* Na vam. Quant al ca« concrat tel B«am, la

rafla ara qua aa daiibarava aobr« al donatiu teayrte te araaantaia i oontaatata

ala ca/iiara, aagona CaMB (taa ttmtm te Mara .... p. 111. 172. 174, 2S3. 273-

274. f 321-322), aatiafactòriaaant. têt i «wa racwll m dccuaant (al Ifl} te

1484. i aliuna caaoa te 150S-1S04. an «ai aa cooeadi al donatiu itanaa «ta ai

raparaciò tela eaAiara, ataaaa laa circuaiataaciaa aapaeiala «Ha hi

rian (CABIB. £aa átata te Mara .... p. 112-121!. CLâlTS, "La rala daa

ét.te aro-lnciaiu te nord ...", p. lit.

121 9uant a aajwat aapaeta concrat, v. ate imdavajit l'apartat apa hi teiieo. »a*

tot (»1 racordar ael aua an al caá nnvarrte tevant al fat Qua havian »atat

oonvocatea laa cortaa te till aanaa Iwvar raaarat ala a«rarioa te laa te IS- «.

aa tecrati an aajnalla raunió aua no aa convocarían "Cortair CanaraJaa an a«ta

ate aw« prteaj« par No* Ma raaawNlJte a JM afravioa" (citât par aWICI.

rortaa .... p. Ï13-214; llll·l, /alcjlacJte .... p. -50) »al ava fa al caá

te la dlata aoa<ar»M, la practica oaaatltiicloaal aoatania «u*, ai me» HO, laa

aatfe tat, awtnt «'aatevanla apa ala «Mat* pmaaavaa « ratfraaa* ato mm

oaaplatat ala áaaatjM tel aaaarni. aaft to« ta«*itaJ»laa ft

ciniani·la (Mais. T» awiaArUa ...", p. Ml-302; a« la aatal««

líaia pa»t «te 'apiirla. é'aWflÉ«!, «a***r» alaa âaafî IJatM ...» Ill, p. M).

Itl
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subvertir l'ordra d'aquestes reivindicación» «staswntals

C1»).

Aquest» visió romàntica 4«! deaenvolupnmert dels

afei'S d* 1* cort fli9! f u* *« presentava habitualment coa

un 4*1* »eu* elements d'independència h« estat criticada

contundentment p*r algun sector historiogràfic (l11), tot

í 1*evidència que encara perdura (l32). A *és a mà»,

1"opinió actualment do»inant (1W) destaca el fet que la

tendència "epresentada per la figura del monarca fou la

que resultà triunfadora de les dues, ja que, al cap i a

la fi, l'ordre -teòric- dels debats acabà essent

efectivament subvertit en la »ajoria de territori*, on

finiren, gosaríem dir que inexorablement -salvades les

excepcions-, tprovant els serveis abans que el aonarca no

I, "lM état« pyraaeana ...", p, liO

"fuis Ja rlaJJJ« r+tlf a*Jaiit«aa at anÉvJtea aa tJanwMta auf «car t «a te pla«
a« p¿ va par Ja aonarowa g« J vaut aa fajra «otar «J 'arfa«! te rol* tea Ja d>6ut

i jn
SÍ M Jtojlc«. j.a., allunyada te la raalltat par* no te la 16|lca profunda te

111 t'Hi rafaraii mm "we te Je« Juaaraa euaxai.a «aa rapatitea r »la mraajtaa te

î aaJiteir CSMIil·l MTC*. «La Coroaa te àragon . .". p. 10U. Ma tard. aa .M

cor'aa m .... p. Z4S-24«<. faajhé ajuan to rafaráñela a la p*atantió te

oondictofMr l'oblancio tel pJacat ragi al« juadam« te pat .clona, abana tel

louât lu. "par« aa trata te KM flMlte aala ..." t1ttHTMItt tftt». "U

Aragon ...», p. 1041. Nia tard, a* I«« oortaa a« .... p. 14t-I4t}.

, M »agio on, p. «41; C.

I* fj*t¿>Ja te CataJiatm. 41rl«ite par f. VIU«,

par I, Tarn »a. «•!, III}, p. M; o U raoaajt IMM1, A» iaa Ctarta aJ

farJajaa»« .... p. M.

1J* lltte an I*LMU n*SSIB64, I« ^«miê* teJ «aivcAo .... B, p, IM.

It!
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1*« queixes, els capitel« (IM) 1 altret

p«ticion» (AM).

Val * dir, però, 411« «n el e*« català I«

transcendència d'aquerta afirmació, absolutament certa,

d'altra banda, ha d« »er matisada en «1 rentit que enclou

una ficelé, una ficció legal («n la neaura que «• basa *n

un act* d* cort) qu« troba «1 suport documental en el

•ateix procés: la constitució d« la comissió delí

proveïdor» de greuge«.

Cal recordar acf que el funcionament de la comissió

de proveïdors, en aquest aspecte concret no es distingeix

-malauradament- d« lea altres comissions, i resta en un

grau de desconeixença considerable atès el fet que amb

prou feinet» «i s« n'han conservats documents que hagin

pogut ser identificats com a tais. Excepcionalment

comptem amb el que semblen ser esborranys de les

sentències de greuges per a lea corta dels anys 1528 i

ULäZl (IM), que, d'altra banda, no aporten gaire més

informació que la de confirmar la confecció que denota el

substantiu amb què es designen (13V).

IM
*** La docuaantaci« aataaantal éa clava «uan raclaaa awa ataña te tractar 4a laa

eMMtttt*siana par al rail«« »M «ovar* í é» la farra* aal havar tracta« (i

raaoH) ala fjravfaa ítm, C. latí, f, «»Jv. ACÁ. ST. SI. 61. M, A, M, ff. K3-

ITSv. 310).

iiS i tot • Mavmrra, an« ««yltea «M a'a»Aavli»>4, parou* i'MMaklM h..

*i UM, *i isst i *i i«7, mnci UM OM-IM .... 9. sil).
IM •en an *CA, ta, fftri«. il (»M * ItMl.i m âCA. 01, Mrte. U (»*r a 1IS4I

I3f
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«*awt «a la ça»..«ai« áala Bffwvafá**«.
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D'aquesta manera, mitjançant la ficció esmentada, *«

f* possible é« salvar ("•), elegantment I amb garanties

jurídiques formals, l'escull d'va impasse dialèctic d«

l'estil d'aquells com "fin» fit« no e» resolguin els

greuges no progressarà la cort*. Amè aquesta hàbil

fórmula ~i no exclusiva del Principat-, mm desarboren,

dones, d'entrada elm (hipotètics) arguments, diríem-ne

tendenciosos, dels estaments, i es desbloqueja un dels

obstacles potencialment més perillós per a la bona marxa

de l'assemblea, is clar, denes, que un escenari polític

com la cort general presenta (1 ofereix) múltiples

recursos que poden dificultar-ne la marxa que hom podria

considerar habitual, però no és menys cert que

l'eliminació per la via formal del cas que comentem

suprimeix (per la viu de la institucionalització* ) un

dels aspectes més instrumentaJitzabJes de ia relació

entre rei i regne (lti).

Amb tot, cal que no oblidem que r, i bé algun autor

podria considerar aquesta solució pactada, un gran èxit

de la eonarquia (14S), també hem de t*:iir ben present que

els components dels diversos braços acumulaven prou

experiència en el terreny de les relacions polítiques com

peí a poder-ne ser considerats simplement els

"perdedors"* Per tant, d'antuvi caldria pensar que, tal

AM

IM

•M artiBità«*.

6kl r·Uci.·Mu··U «B «to

«•**• *Mfe*M

citat«.

«i U Mate «• l'oatll 4*1
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v*««da, no for« forassenyat d* aupoaar que J« anava M,

«I no convenia, « tota« á«*« parta la BO lue ió proposada

»ota 1« foroa de ficció.

De» del nostre punt d* viata, aqueat enfocament

reforça la convicció que l'eacenari d* comunicació'

política d* la cort general forní« múltiples arguments

qu« eren utilitzats lliurement i segona convenia pela

•••brea deia estaments; 1, donca, pel que fa a aquest

supòsit concret, qu* ala naturals del monarca també ela

devia anar M que la cort no es quedés paralitzada

indefinidament fin« que es resolguessin els clams

presentats, entre d'altres notius, per un de merament

econòmic, i també per una qüestió de rendibilitat de la

inversió; en aquest cas, no només per la despesa que

supoaeva mantenir-se a l'indret on se celebrava la cort

(M1), sinó també de temps!. De la mateixa Bañera que com

hem vist el monarca obté recursos per vies altres que la

cort, és igualment compatible amb aquella mateixa

tendència l'existència de vies de solució de conflictes

141 1Mb!« «n* «1 MOMrca, p.oMblMMt at*M I« dif«r«nt confi|ur¿ciá I

im to« «MMfclM* MtMMtal« ptfifèrlço»* -•« ««prcMió à«

ULINM- FMMct* • IM oortM caitalUf.««, MI M» hac** d'arriUr • cobrir. M

titos, IM ÉBM««M Ml« «indle« M IM »UM <t o«*itoU), <xm m «MMtM.

f^CMt« pMM • l'«M«t MCHBMMtAClO ( V . . ? . •«. , to lnf»TMClí «IM

i "Oto Meter «M«j!floo ,..*} fw ayunta ca« • «M «ItiwclA

to« vil«« Ci. <• i*t««. Ml« «ladle«> «M gravo«« ««I M* turn

r to MMTM t̂ a« Bl t«*ClC «RtMlMM «M «TOVOOWto M «I «todlC

»lit* Mr « « t wiír | •Aa·or' d'*Ml«t ir « to eort MMT«Í M «M «• to
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paral-leles» altre« que BO la celebració de la cort

f «Mirai«

196

Pel que fa a (S) le« condición* gué mcompmayea Im

concessió de J. «ervei, (é« a dir, de le* clausule« i de

le« reserve« que s'hi fan) (Ml).

Com ja he» vist, dintre del fil del discurs, sovint

•assa pol itic i que emmascara plenament les relacions

entre el Monarca i els estaments, ocupa un lloc destacat

l'arguaentació dels estaswnts en el sentit que l'oferta

que fan al rei és una concessió graciosa, per llur

liberalitat, i per una sola vagada (U3).

Aquesta aanifestació és una de les aúltiples

condicions que r'ioposen formalment «1 rei en ocasió de

la Materialització en un document de l'anomenat capítol

del donatiu, per a garantir-lo, el qual, coa hem vist, no

és altra cosa que el corol·lari de îa negociació política

que s'ha desenvolupat durant (i al marge de) la cort.

Negociació política que ha estat descrita amb rigor,

seriositat i cruesa per DHONDT, el qual, bo i referint-

s'hi, considera que "Pans la pratique, c'eat un simple

mmrchmadrnge" (u<). (In quid pro quo, un fació ut facia«,

141 •i te «M fi«* •! BBt*ia BBC IM condición«

MtInfor »IB frwHjM), »ft

MB 1'ordro <•!• ootMts (•!•

MMie ... . ». 2«. B. I·l

«l MTV«! {i

«, i l*B •*• Polit 1«U«*, •*«

«1 *on«tiw>: nSBW «1 flr»t

its

IM

V.

«•Mata . ..". p. 250.

.. ». Ml.

be iwMll «SWÍT. !*• «t«c«

«•• jrèflc« »Irm Ar r»fl*cUr
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qu« abasta ̂  noaés 1«« assemblees estamentals dit««

repr««ent*tiv««, sinó també 1«» d'Ubi t menor (i«).

1 «ft pr«ci««f^at en aquest mercarfeif d« què parle«

que juguen «a paper relativament rellevant lea condiciona

que acompanyen la concesaió del aubaidi* Hea de aer

consciente, pero» que la tradició hi juga un paper

considerable, 1 que en l'àmbit temporal de l'estudi,

gairebé la totalitat de treta que acompanyen el capítol

del donatiu, incorporats inicialment com a garanties per

als estaments i per ala agreujats, ja s'han consolidat;

rarament hi trobarem més innovacions qve no siguin mares

variacions í14'), però això no impedeix de valorar-les com

els pertoca.

Llur presència no només denota un reapecte per la

tradició documental, sinó que també reflecte?:; la

tel dialog «u% •'«•tabl·li ~l q** *11 ¿Mer!*- «ntr« rai t

ti.

'" V« * te** te recordar el que he* iit te IM aa«**blee« tel clergat franc*», t

te notable«; o tel* Mtetxo« ear lavent* catalan«; », SMU, "I* ral* te* ét*t*

généraux et te* a**e*bl*ee d-> notable« te** 1* »et» te l'tapa* , USTT. "Th*

Coneent off the lngli*h Lover Clergy t* T*x*tlon during %M leign «* genry III";

S. NIUJ8, "Swbeitfy a**ee**)*nta et th* peerage .. ." ; *• une al tree pla à

context, pero. BOMBS, "Taxation MÍ Cornent ta th* Court of COM«* Plea«,

UM". V . , tarte, emmSB, "«Ho Taxation Nltbowt K**re*Mit*tien»: Tb* A«*Mbly

et notable« of 1ft? And Political t dec logy U PrMce"; Mb te«, te* d'-j*

plant*jM«nt previ d'un *b»at •*• **9l* **r «1 **rio*e ••dieval, ». UVSSg,

representat lo* in UM *14dle age*"

14t í , M lé« u««t*cloM al OM OMcrvt, te te M t« Ixa MMVS

«M* *1 «toMtiu ••articttl·v* M*BM IM pM*lblllt*t* contributivM tel

Prtnci**t, t** fsrantt** teto *itM*»H« air*« 4'*teyt*r-M, *t

tff



?«rviv«nça, alaenjrs formal, dels «it« condicionants eon s

eleaents a »Ivali dialectic. Cal no «obr«v«lorar, però,

la transcendencia dala dits elaaents, sinó que lui de Mit»

incardinada en al context d* la negociació glob«! deli

pinta assolits *a ocaaió d* 1» celebració de la cort, i

no pa« per aspecte» coa ara ela greuges satisfets, la

legislació aprovada» o el donatiu votat, considerats

isolada»ent.

Ho» pot abordar les distintes limitacions que

figuren al capítol del donatiu en base a un criteri de

proximitat envers el tena estudiat; així, començarem per

la reserva per als agreujats abans de passar a d'altres

condicions.

Que annexa a la concessió del donatiu i

explícitament esmentada en el capítol en qüestió aparegui

la reserva que els estaaents oposen -reclamen i imposen-

al aonarca en favor d'aquells agreujats que hauran

obtingut sentència favorable fornia tradicionalaent un

indici «és que induïa a referaar la importància que

tenien els greuges dintre del discurs roaàntic i, fins i

tot, nacionalista.

El fet és, però, que, d* bell antuvi, vist des de

fora (MT), en el «arc d'un coaplex teixit de relacions

interinstitucionals i interpersonal«, sembla força clar

que, pel cap alt, la reserva, en el fons, vindria a

reflectir, des d'una perspectiva, diriea-ne

antropològica, una desconfiança Innata a peaar de totes

tíf
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paraules d'»f «c t« i Ai devoció que •• dedicaven

r«clprocÄ^nt «1 rai I «1« braco», puntualment recollides

-i h«» é* pressuposar que amb fidelitat- «a «Is processos

d* cort.

A 1« vista 4*1* resultats de Im investigada cal

pensar que la finalitat de la reserva respon encara «sn

bona mesura a aquell esperit primerenc que volia garantir

efectivament un« quantitat de diner líquid disponible

(t4t), en un termini relativament breu, per als

perjudicats. Cal suposar que aquella quantitat hauria de

bastar, aleshores, per a satisfer els greuges, tal i COB

per*et d'argumentar la documentació (IM); però

probablement el pes de la tradició anteriorment esmentada

comportà que la xifra (fossilitzada) designada a la

reserva esdevingués una quantitat mínima que tot sovint

Ja s'albirava que seria insuficient (ISO) per a cobrir els

crèdits de tots els reclamants amb una sentència

favorable. I així és com ho havien de percebre homes del

moment, bregats com estaven en qüestions d'aquesta mena.

molts del« quals assistien sovint a les corts «., àdhuc,

ocupaven càrrecs als estaments.

148'" lla MtawM* (i, *• r«top. *1 momgm) •'»••MUTWI é'mtnim «B* ha h*ur* MM

t J t«t M Mttl -lie, i 4i«»a»lt>l*.

I4t ». r«p»rtat «M Mit« . U oo*»wr«ció «•!• r*«ilt*U 4»

twMM* 4*1

I» »_ IMI gr*í !«••• IM» «i M «M

CU cwrt «» IT«i-M ...", 9. u} mtitmt «w U

donatiu «r« ln«uftrt«nt



aclarir, tanmateix, qu« «I («ovint dilatat I

desfasaaent temporal «ntr« I* celebració de la cort o 1*

promulgació d« 1* sentencia i 1« percepció d* 1«

quantitat econòmica que aquella de t e rai nava e» deu, 1«

immensa majoria de les vefades * ia regulació del aateix

capítol del donatiu. Perquè, é« clar, que el Monarca

•'avingués (vull dir, que »'hagués d'avenir) a deixar de

percebre un deterainat percentatge que es coaputava a

tots ela efectes coa una part del donatiu que el

Principat li havia concedit, no ha de pressuposar,

necessàriament, que accedia també a deixar d'ingressar

aab la aateixa i mrnedi a tesa la part destinada a la

reserva, is per això que el capítol del donatiu establia

que la part destinada a la reserva es cobrís,

habitualment, aab la part procedent de les darrere»

pagues dml fog» t ge en qüestió. X, és clar, si tenia en

campte que el sistema d 'exacció tributària mitjançant

fogatge suposa una activitat que dura alguns anys, de

seguit ens adonaré* que el retard obeeix, aantei vegades,

a l«is aateixes prescripcions del aarc legal propi (1SI).

lfi f, •«. «1 flBpi«i»l «tol aonatlu é* !• cort à* IMt *MaM*is «M "lot éltm

»»r« mi ami ai t

é»l tat INptJ*. !•• M*** lm JBf* lltmrm §*e tigmnt, «m étt em,

mgr*H*tr (*CA. S. MOU, f. ft»). Si ï «U» M oo^t« IM pr^l·loM «w

Imm tapMiletflM «H* M farà* «okr« «li oo«trikiM«ta ífMé, f. Wl

19.99» |i, yrwlMMt« «• >j wat «t OMMM!« aorta •••§«• M.tM pt» 1.999,

«1 t«Mf»l pite *rrmàmmt» êm tai Mtttal, ail *Mt 4» ta fc»lU ft

•sl«iéor*« «•! nou fo|«t|« iapoaat p«( la cort iMMftitnt *1« o» t tol» á*l «• la

200



p-

Un «lit« aspecte direct.aawnt vinculat amb I« reserva

del donatiu i «triï le« consideración« iuediataaent

precedents em el derivat é« preguntar-ae què passava si

la quantitat deixada a part per ala agreujat» esdevenim

insuficient. Ils coetanis Ja s'ho havien plantejat, però

es veu que la solució qu« tal vegada intuïtivament i

lògicament ferm la ia*e<fJa£a no devia aer, per altres

sausea (polítiques?), viable, ja que en comptes

d'augmentar (com a sínia si no séa) la quantitat

destinada a la reserva en la mateixa proporció que

s'incrementava la del donatiu, s'optà per incorporar una

clàusula formularia que garantia, almenys sobre el paper,

el compromís que el titular del poder polític havia

contrat en el marc de la cort general, de tal manera que

en cas que els diners reservats no arribessin, el monarca

prometi« en mm bona fe re i ml que, si calia, pagaria dels

seus béns propis (l>x) el que »anques per a satisfer a

bastament els agreujats (1M). Res de pensar que si

cort à* U*iá» ÉB l·lf, piaaeBtBB m «M any«; p*r ala «ay* IMS i 1144, 4 *.;

POT • 134». 1S44 i IMf, ||. -a •*•••*• 4*1 fo«atat •» 1537-; 1 p*r a 1S48 l

l»4t, 10 «, te clw. «me», «M l«w ••«it·a·· émrrvrM p»jMi» i»l ***v*i (*• •

air, !•• 4*lr «q« IM« t 1Ï4Í) «M ael'lefHA, oe* • *olt d'hor«, •!• «uyr

112 •« 4»t«ct«t ateiM «MM «• gr»uat «i «H* «'•»•• pwr «M «o lue í 6 tHkM>mt « la
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aquesta regla hagués estat observad» puntualment i

••trietaamiit hauria significat, segons e« desprèn del

textr la possibilitat real que «1* reclamant« que no

haguessin pogut obtenir satisfacció completa en base a la

quantitat reservada obtinguessin un rescabalaaent adequat

per part del monarca.

11 que passa és que, pel que sembla, la documentació

es mou per uns altres camins que no la realitat: no es

devia coaplir en absolut la prescripció, ja que si no, no

s'entendria el flux constant de sentències dictades en

corts anteriors que no han estat plenament satisfetes,

que s'arrosseguen a partir del canvi que es produeix

entre les corts de 1520 i de 1528. Però, és que, a més a

més, ens ho confirma el fet que el mateix capítol, unes

línies més avall, estableix que els Jutges d« greuges

hagin de proveir també aquelles sentències (IM).

Al costat d'aquestes condicions inherent* a la

satisfacció dels greuges -des d* un punt de vista

estrictament econòmic de la liquidesa monetària-, n'hi ha

d'altres que veurem tot seguit.

Davant de la imposició d'un fogatge en cort per part

del rei, els estaments negocien -i acaben incorporant-ho

"... Ja «wJ fMMUU' * JM tflM* Uf* UJ«fv*, «I m /*
á»J« éttm »gfmjmtt ... /' fui Immrn aètmgut MBtáneJc

f*r «• liar árvt y momie, »m vwMn MMMtM /* ffumt m m fam A»
rmjml mm» f**mrà y Mtiafiwi mm /** mmjmUm J* tmmtmmi mmt* o»lit*cio em mmm
***** (ICA. «. tan/x. t. tatt.

IM f. «.,s »... /*«***».
•M »^_ J»__ J ^-^_^__ ^^

AA

s» êtt** mmmtèmeimm ooof

toi



«1 taxi ço« un* liai tac ió mém- que «1 tonare« (IM) BO

p uf u i (é« m dir» r« nu ne i ï a) convocar, en virtut d*

l'usat«« Princtp* musqué, pau i treva general, o per via

d* feu», d'host, d« soaetent, de cavalcada, o d«

qua !•••> vol altra via o «añera (lsc) aentre duri dit

fogatge.

La interpretació de la transcendència d'aquesta

Manifestació ha de ser Modulada, una vegada «és. Coa

veure« tot seguit (liï), alguns deia principis continguts

en dit capítol presenten, a«b perspectiva històrica, un

caràcter sensiblement paradoxal. Poaea-ne un eiceaple. Pel

que sabé* fins ara, és corrent que els estaaents deaanin

contrapartides quan accepten de suportar la imposició del

nou fogatge per part del rei. Cal pensar que la conjunció

de voluntats entre le« parts ha de donar un cert caràcter

d'estabilitat a l'acord assolit. Però, i ací rau la

paradoxa, sovint el aateix dccuaent ha de airar de salvar

situacions aparentaent incoapatibles. Per exeaple, en la

cort de 1S42 el aateix capítol del donatiu estableix.

111 La 1 tai tac 16 •'•atan taaa4 ala aawa «flétala.

IM H» aC*. C, isn/l. f. Mv. Afacat* ajaa ala poalata al rrlncloat l ala Córtala

vapaMá« a la« i. U-I».

151 tn traevar «ala amta «a la tagwlael« ooncnru *»1 eajplMl «al donatiu
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lial tia> im r**til*gt¿ a>at»a>gf f ieai d*l capítol i?at

l)

Aquest capítol de cort »oli* cloure tradicionalment

el« qumdern* ám cort, de» d'un punt 4« vista legislatiu

(tft). Es produïa -s»és ben dit, e* publicava- just abans

del t rasi i t d« la conclusió, durant el qual el »onarca

acceptava el servei (ISSI), i després, en general, d'altres

disposicions de caràcter gr&ciós, cosí ara la concessió de

1M Sol Mf al *arr*r capítol cm»ilat, abana te l'aeeaptael*> tel aontrca t

•ta, 1 á'altra* diapnalcl-ma te c*r*ct«r ffaelsa, GOB ara la comaaaió te

carta« te naturalaaa, »te. Vrt>r* al tertvr ««pact« «avantat, v. 1, SAIJtS,

"Hatural UaçAae Calait* . . ." ; i Satúrala t allani|an»a ...**; tl» tfgifm é» Im

d»c«Mnc<a fmgl** fvt-XYlll) (* »oi. IV te la ffi*Mrla te CaUJunxa, «irigite

par r. vruui, aarcalooa |M, 62) IMf], p. W-103; fSOB, H Dr»t füllte ....

9. ni, n, » i p. 31«-322; BMCS. Ml·lU-J .... f. SS* a«.; B0IZ, Apuntaa ...,

p. M (cita caaoa d* ISSi, te IM«, ate.); COUÍIIM, Cort»» te Je* mattguo»

.... 11, p. M; SOBMUS ARM«. IM» cort»« M ..., p. «5-4«; i, taube, IMS«,

Lae itat« te Paya at eu Duette ...**, p. Il (l*a vincula a la cowcaaaló tel

donatiu); ; 6. BBSSKU., fmrltommt* tntt fngíífti ..., p. S«.

199 V . , p. m., la oort te 1Î28 (ConuUtuctoni /ata« par la Sacrr» SaaJra* ftfMJlea

r AaaJ Ma«a«taf tel aparador tea CarJaa ,,, Ai la cuarta Cert te CatAa/uara an

... Mbood aw ... muntlfl, f. [»v}-|7] ); la cort te 1542 (Conttituríon* rataa

par la Sao« Cacara« CatMJlca y teal Maj*<>(at tel amparador tea Car7aa ... an

la «uinta Co. t te Ce t ha J »r« aw ,. Ma*?», f. 23v-J4); la cort te IS47

(Coamtituclo*» ffttm par 10 aaranlaaJa» ... rfo* Aal/» ... a« la aiaana tort te

QiUkalun/a par </lta Caaara« «•>•!«t coarooate y par <fjl ... te« rtellp

oalaante ... aa ... «oa>oo M ,.. HUiril. f. «•}; la cort te 1TOI

(Oaoarttwclae«, c«j»/tola. y actaa te oort, /ataa, r atora«ta, par la i.r.t. ...

te» r>Hp /r ... aa la priaw» í»rf ... tercaloaa ... IJVI F IMf, »• tS-M), e

la te int ( Coaat JtMcJona, cap/tol«, y act«a te oort, fata*. / a torga f a. par la

S.C.*. ... te« Cario« /// ... a» la cor« ... Barcelona ... íftt, p. Iti-lM).
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laf

curt«« é« naturfcleaa (»••), « d« »anifestaciona t »n

aeceaaariea co« l'«et« de consentirent de cada «a del«

estamenta Í1«1).

P« l que f« m Im relació que p recenta re*pecte ml

•arc legal per « la satUfacció del« greuf«« de cort,

esdevé el ro»ple«ent neceaaari (i idoni I de la suplicado

deia estaaents i del plmu del »onarea.

Ultra la regulació específic« de determinat*

aapeetea qti* «a vinculen e«treta»»nt al procediment i a

lea condición« eeoiiò»ique* del donatiu d'un« sessió de

cort en qüestió, «quest capítol es*ab}e ix -ço» una part

IM
¥> . P M., IM MturaJ**** toi« capítol« XC1. 1CI1 à« U cort d« Iff!

tfcmtjtocjoa«, «*plt*J*, y te t »u to cort. f» Us, y »torgttt, jwr Im I.C.t, ...

to» r«JJp tV ... Ml« prlMM cort ... iimmioam ... Jfftl y 1162. p. M, If);

e !•• «Ív*r*M coHHftursUtMmcíoM tol* (»pitol« OU, OUI, OUII, OH?, ŒV d»

U cort to irtt (CofMtJiuclOM, cm?íto¡», y actos to cort, f »t» f, y «(orpct*.

P*r J« S.C.«. ,., «te Carlo« /f/ ... M J« cort ... a**cvl«M ... ¡109. p, 173

Iff).

1CI Ço« •* M», M U cort to lütt ht hafBf l'ínjitont «w a··i··oct «n l* M§«tt««

tol br»ç rai«! • coiMonUr-M. fIIM «1 mnt «w M» pMÜlio« *1 prtMr «Mtom to

cort MM« »lt«l •Mif··t·caa; tocprto, «HM to f «r««, »'ht lacorporè:

ion» tstttm PM* J* S, C. §. ta^Mtat toJ r»r to» Htutif ffftm,

• Ar»46, »te, to J« prtmfrm «M« cml»ltrs mí» Cmthtlmnt. s» tm

t*m»tom m J« «taoMtir to f. M«NeM«ft an ¡o Any 15W, tare* 1 MM If.

MM, f. J4-54V (•cl··là·tlc), M v fcilàtw), II tratel). Ml fn* te «

par J* f.C.f. ... ton /«/lp /f ... •• J« mrtmrrm cort ... torcwJon«

í?»i r tm, p. M (capitel ICI», *0UB**t •llttv), p. M-M {«•fiel AC».

•clMlà«tlc). p. M*§« («OMM»ttM»t i pr«t«at« to 1*

«MfVMi, par Ai P.e.«. ... toa Ou-Ja* Iff ... •§ J« omrt ...

IHM, p. »H-iTT (• if MI« t «clMitotlo), p. Iff ( i »lian t «lut«*?, p, Iff



inherent pero dtsglcssablo d'aquella- diver««« regle«

r«f«ride» no nome» ni vessant econòmic dels greuges, sinó

també referid*« * concretar-ne algun* triai*« à« caràcter

netament proceaaal.

f* per aquesta motius que, després d« 1«« frates que

podrfes denominar formularies 1 protocol·làries, trobem,

al costat de les condicions que envolten l'acapt« del

fogatge que c*ha atorgat al rei» prenent per c*s, la cort

de 1542 -i en consonància amb la ja emprada suplicació i

plau- algunes mesures que podem considerar -en un sentit

estricte- pròpies de la satisfacció dels greuges.

Val a destacar el fet que malgrat la salvaguarda

formal que suposava tota actuació dics dels límits

establerts, en el fons les causes formals esdevenien

només una punta de l'iceberg qu« s'albirava, ja que les

construccions jurídiques possibilitaven, sempre dintre

d'un marge de maniobra considerable, 1« justificació,

adés del fet que el rei no demanaria cap servei mentre

durés el fogatge concedit (l*2), adés la concessió

graciosa i per una sol» vegada -deien els estament«- d'un

servei en una cort posterior, tot i mantenir encara

vigent ei fogatge predit (lil).

1« „_—* ->• •! OM 4» U oort à* NMt«6 é» 1*17 (V., «CA, «, 1*22/3. f, Mv, t.

21 M). «H «itm «MtüelA «w M «elU î »o«*r éwwrt U vtftoeta *•! lästig»

«t» *» a* m pasHto oaavocar w «Mut à» l*«BMg* m»C9p* mapii p»r urt.

«•l rai mi • «nra $*Mml, IHM, mmimM, m «M«l«ai» f*« «M« «• l«K/2. t.

mr, i. i m,, I UsM t. m M,|.

Uf

Si«
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Era precisament ac£ om «'ettabli« l« quantitat

concret« que *» rf.o«rvavm tel total del donatiu per «

«ati«fer •!• «freuj«t* I creditor«, «Jxí líquid* com

liquidadors, míxí d» jumtícam i revocacions de

privilegi», deutrs J demandeu donat« contra el rel (1M)

que haurun obtingut un« «entenci« favorable després del

procés que s f <yie hauran de p^far, restant però lliures

d« qualsevol altre dret de salari (us).

Dita quantitat reservada, coa sol ser habitual,

haurà de »er compartida per ¿ota els agreujat« (1M) « «ou

j « Iliur«; i d'on quedaven exclosos els deutes de

castells, fortaleses i dels seus soldats (1C1).

ta disposa, a»b el vist-i-plau de la cort, que els

diputats del General retinguin (1§i) de les darreres

pagues del fogatge la quantitat (d'aquella cort en

qüestió) per paf a r els agreujats i creditor«. Queda,

delimitada, doncs, la qualitat Í l'extensió de la

participació dels diputats del General en els tràaits

t§* f. «*., «e», t. 1SZ2/2, f. MV. I. I» m,

1>f P. «x., ICA, c, isn/x, t. IM«, i. u M.

1M •. .̂ ___*__ 9M M, cía tot« f«* «»Uw «swUrt). «iaé <f* mi

•mh*t • Mapa p»r « wr tnclo«M •!• Maparttent« «N* f«i«n «la

1>T P. w., «Ca. 4. IS»/!, f. Itt, I. tl M,

IM V. «m, t, MU/!, f. iiv, 1. W; «acv* «M •*• «mil IMW « «I luatr-M i M

•JM »'hi t«f«Mi«i 00* ««MlU «HBtite* «I» M tfeJ*M*t «MMlJIlg r

ff. 100». 1, 7), »*r«H*. «au vaura* ao «a Ir ral lavant «Ha aa tntetl

207



toa

po«t«rior* m 1« sentència dintre del procés à«

satisfacció dels fr«ufes (1M).

AKT

1503

1510

1111

ISIS

1520

1528

1534

ÍSS?

1S4I
1547

1SSS

ISS4
1585

1599

1702

1706

DOKATIU R18TA «SIRVA *

ÊÈÊ ÊÊÊ ÍWmf S MMB 4*ÍI0sMft <Ê*fti!Mttl

»t. «M Ifw • MMMlr amntmnn AfrtMj

•M MUM tm* * mm i'lMM é'*mml

tm ***** «I --.i 4. U cort «««te.1

250000

290000
250000

210000

250000
235000

235000

300000

SOOOOO

1100000

1 SOOOOO

2000000

210000

1933S4

190000

170000
225000

195000

195000
250000

400000

1000000

1400000

1900000

30000
96666

00000

40000

25000

40000

40000

SOOOO

1 00000

100000

100000

100000

11
33

24

19

10

17

17

17

20
§

7

S

it« t* lli«

El capítol prev*u COB s'hauria d« resoldre «1 cas,

en principi hipotètic -segons es desprèn del text- que la

quantitat reservada no basti per satisfer tots «Is

agreujats que hauran declarat «Is proveïdors. La

.egulac ió no deixa d'oferir un cert tuf d« »esura

estrictaaent pro forma, Ja ou« «1 capítol d* cort

Mt f. i «M mat mi * i* §•**!
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assevera (m) que «1 sx>narca proawt «a M bon« /•

fit* P*s*ar4 f »«tl»fs*i «n ácueas 10 restant fot*

obligació de «oc bins (ltl). Aquesta MO i f ••lacio quedà

ràpidaaent de«»«ntid« per 1« dinàaica del« fet«, j« que

el« agreujat« «IM no aconseguien d« cobrar durant «1

dilatat tràsüt d* l'execució de «entencia re-pre«entaven

1« reclamació en una altra reunió de cort, ben «ovint

perd no exclu*iva«ient, la iaaediatavent posterior.

A «é«, el capítol del donatiu acostuma a contenir

aliè que podrien anoaenar ro« una »ena de clàusula

d*extensió, en virtut de la qual plegués al «onarra que,

d'una banda, els previsors o aquells a qui correspondrà

l'execució de les sentències donades per Jo« p r ove Hors

dm greuges de les cort« passades an allé que no seran

executades o satisfetes, 1 de l'altra, aquelles persones

que no hauran rebut intégraient les quantitats en elles

contingudes, no haguessin de preseatar desande« davant

els provisor« de la cort que se celebra, o que elaeny» no

fossin obligats a fer «1 procés, sinó que en bastés

l'exhibició o ostensló [de la sentència donada] per tal

que lles sentències ja dictades] fossin portades a

execució i fossin adMsos en els cnapartiaents que es

199 ». w., «c«, •. itzz/r f. IM, i, i w.

•B á*l« M«*f*M tefeltwl« • l'han, i* ma *•!*•>

»•«tela». , «i •!• fBiii majin •'•! l«g* u •ra·t·nrf· 4*«i

41f«it. ». w., «•! Ml ^Mliti « «*

•r« !••

sot



lli

farien (>"). Aquesta tic t ió iuri* em explícitament

formulada «n «1 capítol quan estableix f«« «1* dit»

agreujat* »ien paf«t> I tmtimttttm mi com mi ara em meu

obtenien »entend» ('")•

ITS P. w., «CA. •, lau/a. f, IM i. M M« i f, i»»«, i. i M.
lfl f. m.t u». «. iwí/i. f, ta»/, i, • M.
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