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Al llarg d« le« pàgines precedents he procurat

d'oferir ua& *proxi»*ció a la institució dels greuge*

particulars que s* sat i «feien en el »arc de la cort

general de Catalunya, centrats especialment al llarg del

s*gl« XVI.

Però, tot i que ens he« esforçat per introduir

alguns eleaents de reflexió paral·lelament a l'estudi de

les dades, no pode« eludir el fut d'haver d'encarar-nos,

des d'una perspectiva no ta.i sols diacrònica, sinó també

de dinàmica global en el context oportú, amb l'assaig de

valoració de la institució i del sentit que pren quant a

la transcendència i a les repercussions qu* pugui generar

o, simplement, Justificar, als ulls de determinats

autors.

Les «entenci«« esdevenen l'element primer a partir

del qual s'ha cercat, amb aquesta investigació,

d'esbrinar quina transcender, c i« tenien i quin paper
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jugaven els greugea particulars « 1« cort general de

Catalunya (>).

Superades algunes consideracions prèvies (*), i

à* altre» d'inherents al B*t«ix objecte d'estudi (s),

passest a integrar ela aspectes següents:

•II

tGM OMft. icu 1 Mrm ají cort. Sttnun

d'un» f orni mm i Á mi*t

He« viat que ela recursos tècnica légala permeten

d'elaborar UB Becaniaae pel qual s'assoleix un respect«

foraal a lea reivindicacions estaawntala en el sentit que

es aanté protocol làritment l'ordre déla debata en el

diacura (*), quan de fet, a l'hora de la veritat, el que

*..

d'introducció, I

»1

f»tM p«r • «et •! If I en •! capítol

«• IM inciMKri«« «M ramllflu, «n l'apwtat

«ai i •! sincrteio« »mnMt 4« «•t·ct·r. M

Historic «t «H* M tracti, un 4«t«nilmt tip« «• pr*ocup«cla

•!

«on •!• criUrl« «M •'•»11«HM M U rMolució «•

IM dif«r«it« r*clMMcloM. OM Mfclici dUcrtaic« p*ra»t «• WM»« eos te

*valMBÍflMt U iMtit-jclo tfUitr« é»l «*re gBogrMic i tMjnril Moolllt, albora

*1« ce«tra«ta «M l'î cMiHeié •lacrteioa

2

Í

». •«. , *1 M

f. «i.. «M *• e»i te «• nti«f*r •!• , »l«it*J«t*, m «l

•i * 4ir , «1 *tai»iB* al *«t tjit M M altre« to <*rt fw

•»it
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• '••d«vé 4« que, «n virtut d« el'«« construcció, mim

greuges particular« no »on reaolts fin« «oït després in*

1* cort é* finida (*)f això si, p«r UB« coaissi* qu« actua

i« jurisdicció delegad* pel monarca i l'assemblea, ie

composició «ixi« formada per aesibres dels braços d« la

cort, i per oficials del rti, la qual g*r*nt«ix, dec dal

•oaent aateix d'ésser constituïda, qu* les reclamacions

presentades seran degudament tractades i arribaran a bona

fi. S'esvaeix així la possibilitat que se ce -qui

qualsevol aotiu de critica que permeti dilatar els

negocis de la cort i diferir la discussió del donatiu.

ti**fm.m».nt. dm l

doctrinal

Si bé és cert que els proveïdors (*) actuen dintre

dels líaits estrictes que aarca la provisió del monarca

nomenant -los i delegant-los la Jurisdicció, hom constata

qur, d'un cantó, el concepte legal s'adequa lleument a la

realitat del segle XVI; de 1* altre, que els tractadistes

de la cort dels temps moderns difícilment s'encar«n,

9 M «i M**rlt i «n fora», »m* M é» f »t, la cita M»it*eié; «rib t«t,

fot afinar «M a* tracta 4'oaa oooui4*raci« irral lavant, aekratot ai

al fat «w. al oa» i a la fi, la oaalaal« aoaUra aantaaclai;t aua aa

a tota« «ui eoavtaenl «w oofcri.

Cal taair aa eaeata «pa la

par oonianlèacit. aft aa

M ata i

'la} pala

(i amrlat aiaglta
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4trí*i»»o»» monogràfictjwnt, amb t* institució dels

greuges. H«« d« t«ftir present qu« aqu«st desfasament que

*•- produeix entre ml que «noaenea el «arc legal compilât

i la regulació «tactiva de 1« aatiafacció deia greuges,

f u« condiciona el tractament que hi donen ela provisors,

s'easiena pel fet que 1« regulació nova ea va produint en

cada cort » a volt«« fruit d« la (no seapre plàcida)

negociació entre «la portantveus dels estaaients i ela

oficiala reials.

No oblidea, d'altra banda, que els autora

n'of ere ixen aajoritariaaent un enfocament esiinentsient

extern i descriptiu «n les seves obres. D'algur« amnera,

aquesta actitud es correspon asib la que es detecta «n els

processos de cort i altra documentació connexa, Ja que

s'hi veu un predomini de la preocupació per la forma, en

detriment -ben probablement interessat- d'altres aspectes

ala nostres ull« «és transcendents, com ara la

legislació, la taxació, etc.

i vf ne. a _ í f mi fommí í 1 1- mtlm í

UB cont.mxt. oommihlm

mm v a Admotmhi 1 i tmt í BftÏ i vmtAnfl* í . M t ho r» au»

Ja hem vist que des de la mateixa construcció de

CalJ is, el concept« d« greuge anà creixent i ampliant-««

al voltant d'una idea no gens allunyada del significat

Ifngüíatic propi i inherent a 1« mateixa etimologia del

mot. O« f «t, gair«be tot «r« -e podia «sser- greuge,
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que pogués t rob« r una base en el fet «IM hl havia

hagut una tranagraaalé per part del rei o del» seu*

oficíale d'un dret o d'un compromís adquirit pel monarca

(privilegi, contracte, etc.).

Aquesta delimitació conceptual aparentment clara

comportava que, aéa «ullà d'un» deterainat» criteri», la

discrecional itat d« la co«i»»i6 trobé» un àabit de

••n i obra »uMaaent aaple per no dir il limitât (f).

Recordea qu« en «1 "sept¿«u» dubi urn" del seu tractat el

aateix Callis acabà donant-ne un reguitzell d'exesiples,

una enueeració de casos, que no n'és una llista concloent

i tancada.

Aquest fet ens »eabla que és el que peraet

d'explicar per què hi ha una primera tendència envers

1'acreixement de les demandes provinents,

majoritàriament, dels oficials reials C) i d'altres

persones vinculades (si no vinculables) a cercles propers

al monarca, i sovint figures destacades dels estaments;

i, de l'altra, del fet que la inicial varietat dels tipus

de reclamacions, com més avança el segle, més va

concent rant - se en u.is pocs casos.

te «BBlasié M prohibit à» 4*taa»t to XwUtfieci» i M to to.

{• *l aiM* MWit *•! MM»)

i pr«M<it>r-U dtntr» et ««niai.
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Pero e« que noae* de* d'aqueet* perapeetiv« p r« n

•en*it *1 f«t t«« hi hagi, difuea-ne, un*« tonfad«« (•) d«

recl «««cion« qu« apareixen puntualaent i que «c«b«n

•••«ni consolid«de« coa « deute« reconegui« por un«

sentènci*. Este* peasant, per exeaple, «a 1« reclamació

del« s*l«ri« dels reabres d« le« 'Cinquanta ll«nee«' de

Perpinyà, o en le« reclaaacion« «tel» dan?« derivats de 1*

derruïcio de le« c*«es 1 del« hort* del« tintorer» de 1*

mateix* vil« per fortificar-ne 1« «uralla.

La nostra opció 4« considerar que el« greuge»

perviuen en un doble nivell. En 1* ae»ura que esdevenen

indestriables de 1* aateix« estrategia polític* del*

«ssistents * le* aiferent* reunion* de cort«, el* gieuges

(M) presenten una facet«, d'element dialèctic politic

d'un* gran vitalitat C1), f* en «quest priaer nivell que

forneixen un argument, al qual recorren * ba«tament el*

aeabre* del* diverso* estaaents, coa un ca* concret i

puntual de la necessitat que hi h* entre el* súbdits que

el aonarca adainiatri justícia en ocasió de 1* celebració

de la cort general.

Coa * «M«*!*. pa* faaaiva, M te al fat «u* c principi e§ •*•!•

rj« Ai «m«» «M* fan lafarèaeU a

JMM, éa a álr. «a la

M e» «iao*7iilr «MM «U «M wê» f*rticvl*r» i

*, Ja «M ato •*•«•• *• 1«

ml t*M pri^lpsl.

teu «i hm VÍM «• i« vitalitat e» ta iMtitnoU, cek

IIS

«Uitetlc §w vi oMUalM* ^oJ/tic. fia« *ta

d IM
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P«r>iu«n twsM, en w segon niv.ll, qu« vincule« a* a

«1 que for« «1 que podrí«« anoaenar «a

concept* fossilitzat* de f rang* i p«rqu*, coabinat«

d«quada»«nt aab 1« di»cr«cion«l it«t à* 1« coaissio 1 aab

les necnsBitats i «1« intcresaoa polític» del BOMBÍ, ela

greuges d« cort ofereixen un« platafor«« que pe r «e t

dirigir de t «rai nades actuacions cap a un resultat

presusjptajíent volgut. Aab d'altres paraulew, esdevenen -in

e le»« n t susceptible ém ter «profitât (12) *n funció de le«

necessitats politiques del aoaent. is possible d«

suposar, doncs, que l'««su*pcj<$ coi lectiva del fet que

la celebració de cort comportava la possibilitat de

presentar deterainades reel »««cío n» (aab les liai tac ions

inherents al »ate i x concepte, és clar) podria donar un

cert Joc al cercle d'influència del aanarca per tal de

veure quines situacions podien se r- h i encabides (per no

dir solucionades, dilatades, diferides o siaplevent

desviades).

Aquella lectura no exclou el fet que al costat

d*aquesta utilització, diguea-ne oportunista de la

institució, hi pervisqui paral lelaaent 1« tendència

global que tot seguit intentaré* d'analitzar.

12 i M tracta d'un «prcft

lit
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Aquesta r«activ*ci¿ •• èmarn «n *Í f*t que 1* part

actor* te d'in»tar«la. Un cop f«ta, pot aparèixer sota

aliè que podrí«»» anomenar «MI "forma pura", é« a dir,

»implement reclamant p«r la quantitat restant d'aquella

quantitat qu« fou sentenciada *• la cort de què eo tracti

(segons ela casos); o pot aparèixer sota allò que pod r í e»

anomenar una "forma no pura", és a dir, amb reclamacions

afegides. IB aquest segon supòsit, s'hi arriba quan ua

reclamant incorpora a la reclamació no solament l'import

que li és defut per una sentència anterior que no ha

estat satisfeta íntegrament (u), sine també d'altres

reclamacions (sigui perquè s*han produït posteriorment,

sigui per cessió, uigui per tranamisslé per cau«« de mort

i acumulada subsegient, etc.).

El fet que s'acumulin diferents conceptes dintre de

la mateixa sentència podria induir a creure que es

produeix una certa "desnaturalitzacié" de l'objecte de la

reclamació; però no hem d'oblidar que l'acumulació es

produeix tan sols en funció del résultat, quant al total

del crèdit reconegut, ferquè el mateix capítol de la

sentència »costuma a recollir diecriminadament els

u ti

ist
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;;̂s -»f

« subtotala que confonen oi crèdit

totA! fismt reconegut i sentenciat. tnd«»é«, *qu««t*

i|UAl*clo er r\ firm» 1« nostra conceptuado d« i**

•entènci«« qua portvn cau«a é* ••ntènci·· antarior* ço«,

una categoria p«r *•» i nd*p«nd«ntMnt am la cauaa f IM «3

fenerà 1« r«cla«ació.

P«rò é« qua aquesta evolució é* perfect&a«nt

cosprenaible é*9 del «ovent que combina ela doa elementa

•••enlata. 1 aquest, dieue«-ne progrés qualitatiu, que

pasea per una ampliació «n el átate i x capítol de la

cosüssió del que pot »er reclamat per via de greuge (M|

ens ajuda a entendre alguna de lea poques veus que o'ha

alçat contra <el seu concepte d«) l'activitat de les

asseablees estamentals. ta la visió que deriva de la

correspondència epistolar de P. Màrtir d'Angleria, força

vinculat a*b els cercle« del •onarc«, d'altra banda (").

•1 pricediaent %u« se legueix per a traaitar les

reclasiacions de greugen presenta, de bon coawnçaaient, uua

doble característica:

u M J« te

tl



D'un* banda, •• it ««rvir un mecanU»« proce«»al

combina, adequadament, le» g*r*ati9t i Im rapta»»« que ei

tractMMnt (polític) é» 1*« que i xe« acreix (»i mem no a

nivell formal).

l'un« «lira, *i bé ho« nap que de« d'antany

qualsevol procés Judicial tendeix a esbrinar ela fet« i

situacions Jurídiques «11¿gats per le« part«, no en puc

estar de sani f estar la i «press ió que cauaen le«

reclamacions de greuge«. Ho» diria talment que mitjançant

el procés, l'única cosa que e« pretén és acudir a un

•ecaniBB« preestablert, d'una certa objectivitat i

flexibilitat, per tal de garantir la co«prov«ció, la

constatació, de la bondat de 1*« al·legacions de les

part«. Dea d'aquest punt de vi uta, el ca« del« greuge« no

fera diferent de la reata de reclavación« i de processo«

de caràcter judicial. Pere no poden oblidar que el«

provisor« queden vinculat« irexorableaent per le«

»entencic« dlctade« pel« «eu« predecessor» en el càrrec

(així te diuen la provisió de no»»na»ent i el capítol del

donatiu), circuamtància que fa que la intervenció

posterior del« provi«or» en caso» que ja han estat

sentenciat« en reunion« de cort precedent« Ce« a dir, la

iaaenca aajoria de le« reclamación« de la «egona meitat

del «egle XVI) jigui gairebé anecdòtic« i testimonial.

i« clar, però, que llur intervenció ha de «er

interpretada com una manifestació me« d'aqu««ta voluntat

de farane¿r («i me a no formalment) la correcta "aloració

i utilitcació del« reçur«o« coa«ignat« per al« agreujat«.
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C*l destacar IM! el f«t que la provisió <HI

it I «I capítol del donatiu, tan taxatiu» «n milè

prescriuen, romanen en una sona, digu«*-ne fr i «a» a

l'hora d'establir quin és el tractament que han d« rebre

•Is greuges que han estat sentenciats per comissiona

anteriors« Fixen una alternativa que sembla que •• deixa

per tal que la comissió de provi sors la decideixi;

«n t re la necessitat o no de fer procés (**).

::. ~Q na— am

y im u**

is una realitat que si bé lej diferents assemblees

estamental* del» t*rritorls hispànics i europeus poden

ser subsumides «R un«* franp categories que n'equiparen

determinats comportaments, cada una d* aquestes assemblees

confegeix un*» línies d'actuació i d'evolució pròpies que

en perpetuvn de t« rai nades peculiaritats.

És a partir d* ací que nom pot mirar de comprendre

p* r què els greuges particulars de la cort general de

Cata) -jnjr a no troben un equivalent directe en d'altres

territoris, més enllà d'una gran categoria, és a dir, del

que seria una figura comparable que transcendís les grans

(i dif.i-ínt») noción» de "greuge* (lv).

u v. «1 «plt*l «1*1 «HBkia i U

1*
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•otlvar qo* ua r*cl*a*at ••colli· I« vi«

d« gr«u«« «*f traaitar un« «u«ixa? (") D« b«o »«gur hi

dttvi* h«v«r raons •últipl·· I div*r*«e. D« 1* »atcix«

MIM r« qu« boa pot 'i* i x* r é« vincular, ai qu« cigui

intuïtiva··nt, il« gr«ug«s I« gen»r« nfo 1*«

91 M«ttB •! r̂ ln jwtaJ tft P» MftrXi? 4'A^l*rtA CMMtliMt *Ara0ô* *Utt> •tn·

i, i IMftt, ». «-»!, ». M-at, Ml« i»ferH Muiri·iit • Im

Mi »w »risar-l«*» 4* 4í«*r«. *ui. ébt:

« »im 9HwJnár

•» /.../. U mi Ê» Im

, III, ». U*-»4« C

i MM-MW. III. ». MT; MI !••»



f "-r-re- -̂  -r-
*»''• <**,̂  - , í*~ ••'* _..-..'•> '•' *i; j,'-'.". * " ' .- „-*'r

trafaccJoae («), i at is mateixa manera que

l'oportunitAt 4» l'Ma* «xclou l'altra, un« primera

aproximació ¿m «n» indica que «1 prisar factor a

conaid«rar i* i* celebració (iMinent) <1« cort general.

ta altre eleccnt, »i »é« no formal, i« que »'ha de

tractar d*«a reaei extraordinari.

Davant d'aqveatea coneideraciona, què devia inclinar

la balança en favor de la via de greuge*? Ben

probableawnt el Joc (valorat subjectivaa«nt per l'actor)

d'algun* deia factora que Ja han «atat apuntat»

anteriorment <M). Deixant de banda -aenae menrvtenir-loa,

p«re- «»pectea de tranacendència eminentment BOCial com

ara la rmmmotàocà* que podia tenir uaa aeatèacia dictada

pela proveïdora de la cort; r el fet que ee podia

aconaeguir una »entencia contra eJ rel (dictada per una

comíaaió eonatitald* en virtut d*una delegació de

juri»diceíé aei mateix monarca davant del generaJ de

Catalunya), ambdue» força lloablea, ena incline«, com a

norma general, per motiva que en poden explicar l'actitud

d'un major nombre de reclamant» (i »«tiafer-lo»).

e» AVIÏ § mu. f., oaTt "ta «TMCM e*i ewt a ewt> ***** p*
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D'un« banda, e«l considerar ml factor temp», êm a

dir, 1« tmlmritmt a què, «o principi (n/, •• veia aotaesa

la tra»itació processal da la reclaaació, relativaaent

ràpida, «n co»paraci¿ aab «1 que devien durar le« cause«

que e» pottaven a l'audiència ("). Un hoa no pot deixar

de sospitar que darrera d'aquesta intents de col·locar

per via de greuges plets que es duien a l'audiència hi

devia haver la intenció d'eludir algun contrateaps

procediaental.

D'una altra, el factor econòmic, Cal penaar que en

cas que la aateixa reclaaació es pogués treaitar per una

via Jurisdiccional ordinària resultaria sensibleaent nés

costosa, perquè, per als greuges, »'establia un regia

privilégiai (") í-el q*ial se n* havien de lliurar les

cartes franques del drrt de segell, i noaés n'havien de

pagar el procés que se'n faria, ai és que es feia (M).

ooMitf*racl« «*«*«s»«Js*«JJMt, §•* te via «•! pt«e*a «Bari, f«t

22 «• ««tat crit«ri oo««*rttt §•!• Bwvlavra aw* llw coal M id a» *1«

altva jiiri»dtc«l«. aayatttetevM aawaM tfa I*

II f. *Í MpAMi *•! «MMtt« t te

M U «• U «U* ffêêM

•l crttvrt «a* pnttalt e» te laeafiaMIê leakiitM} ••

te BMBDMlitM o •• •• f «r •!•••! pw



S44

•B tercer lloc, ' per un* qüestió que es troto« *

cavall d* 1** consideración« tècniques i d* le« politico-

sociologiques: la mateixa excepcional itat d* la cort

general ha\ia de fornir una áurea «iafular a le«

•entèacie* derivades (en un «entit o en un altre) de la

cort general, respecte a les derivades de la jurisdicció

ordinària (I§). Tal vegada ho« podria considerar que es

tracta d'una decisió me* fiable mi és donada pels Jutges

de greuges que no per un oficial d'una altra Jurisdicció.

Val * dir que aquesta fiabilitat (que no afecta la

fiabilitat Jurídica teòrica de la sentència) jugaria astb

un doble concepte: fiabilitat perquè provindria de

l'escenari polític per excel·lència, el general de

Catalunya en contacte directe a*b el seu sonare«, i en

una actuació feta per delegació seva; i fiabilitat en el

sentit que «e subi» que hi havia un* de t e r» i nada (1 no

sesipre suficient) quantitat reservada per a pagar l*s

persones agreujades.

Un quart element que hi jugaria fóra el fet que les

sentències de greuges que »on fermes esdevenen

i»aedíat*«ent títols de crèdit reconeguts i

** Tot t MW tmm COM 4« ta »tol* mmvtmr ew e« té «• t**

par &** e*M* 4*1- trineu*!. c»j nette» •••»§ «w U »Ui* **«e*wtjB i M

•tuerr, í» r»*«ju ,... p* T»-1*4, Mp. p* M-H; § p.



transaissibl«», «n . g-tu«ral a p«r .an*b vinculad«! a»b

1'actor, p«ro no s«Bpr« n«c«ssària»«nt (lf).

a nivell teòric seabla haver quedat clar que totho»

qui veié« transgredida una deterüinada situació Jurídica

»eva per una e-itrali«ita-:io d* la conducía del »enarca o

del« »eu» oficiala podia presentar queixa per via d*

greuges ai r«i en ocasió de la celebració d* la cort

general. No cal aclarir que «n cas que la persona en

qüestió acudí« a la cor*« podia fer-ho dirertaaent;

altrament, ht« d* pensar que havia d* tenir-hi entrada

<27} aitjançunt. l'estaient respectiu, «1 qual asnuaia la

reclasiació, si era «1 cas.

É« inntfabl* el fet que, «n general, ho» pot dir que

hi hm tina f ran diversitat d« reclaaacicns; aixi coa taabé

hi ha una f,ran diversitat d* subject«* que reclamen (").

A»b tat, i »algrat afirmar d« bell antuvi que hi ha

greuges presentats per s>e»bres pertanyent« a tots tres

estaient s, ne» constatat f20)! cost a nor»a general (M)i

M

Oai IMM »i«t. j*r «i OA* fw la cort mtmf» ae aafft «atat lli«

oort ja tavta «atM Ilinaaetoia i »ia« «Mar* aa IM*U atMiatat la

havta i*ataaliv ala ar«*'a»r« 4 tat r« aa taMteâ» i tiaar-iaa-ia»

n varlaclona aMa al fat «w iaa

MB aala tcaana a» te «art i 4'taaatifl«ar ala

raeaatu un cr*dlt per un laport BE* »It *n •!•
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r-yuj- jr-* f -*tm~" L '""Vyypjj, , "f"\W " ;•« "

qu« «i Mjor no»br* te raclaamciona prové êm l'««taa«nt

•Hitan «n »«nor noabr« d« l'aataaant ralal i,

fia*!*»»!, tel brmç «elaaiaatic*

No d«ixa te p©ter-aa trobar una explicació

perfectaaent lógica p«r al fet que els greuges

aajoritiriaaent plantejata afectin aeabrea d* l'e»ta«ent

• ilitar. Cal no oblidar que *« tracta d« lfeataaent «éa

noabrós, al c'ial *• p» . tany per dret propi.

Proporcionalment, «i vajor noabre d« aeabre« del braç es

correapon taab4 (il) aab «1 aajor noabre de situaciona

dependenta te regiaa jurídic* individual itzablea i

diferenciablea. Mi ha aéa propenaió, donc«, a aofrir

actuaciona a càrrec d'oficial» r«»iala que s'extraliaitin

o excedeixin i afectin «la aeu» dreta (w).

Paré, éa que a aé« hi ha un altre fet que cal

considerar. La aateixa evolució d« la inatitució porta

•la oficiala reiala a reclamar par via de freuge les

quantitats degudes «n virtut tela aalaria que no han

percebut, paré éa .je un noabre força «levât d'aqueats

oficiala co inclue ix que són persones q u* privadaaient i

socialaent pertanyen a l'eataaent ai liter (1a la «sale i xa

aanera que deterainades dlgaitata eclesiàstiques taabé hi

p« rtanyen).

M

n
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•a* vist qu* las aentencies dictad** pel»

proveïdor*, en funció d* 1* jurisdicció especialment

deleg«d* pel »on*re* *ón declaradore* d« deterainade*

•ituacion» juridique». Heu con*tatat que «n la aajoria d*

CABO*, el %ue podríeu anoaenar la part declarativa e«

refereix a quantitat* économique» degudea, per diferent*

concept.«*, al* reclaaant*. Le* sentencie», que e*devenen

fer*»*, consoliden per via proceaaal i extraordinària,

una deterainad« situació coaptable vinculada, segons cada

ca*, a una situació jurídica violada (salaris, pension»

de censal*, gracie*, etc.).

El couportaaent de la sentència de greuge* é*,

donc*, inicialment el aateix que el d« qualsevol altra

sentència dictada en J.a jurisdicció ordinària. f*

transmissible per successió aortjs causa: de pare* a

fills, del causant a la vídua (noraalitant) ; del* malalt*

difunt* al* adainiatradors del* hospitals, etc.

La sentència de greuge* se'n diferencia, però, pel

fet que hea detectat un elevet nombre de casos en els

quals s'ha acudit a la figura de la ces*ió.
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Sabé* que el fet que les col·laboracions économiques

ofertas pel* estaswnts al* projecte» d« la aonarquia en

cort« ganarais rebin «1 »MI de donatiu (o auèaMJ, o

o fer ta) aa és caaual. Taapoc no ho 4s que s'articulin



foraalaent coa «M capítol (denoainat, éa ciar, capítol

deJ donatiu) perçue, par * 1' assemblea en «test 16, é* una

dispoaició aab »1 rang de capítol d« cort a tot* ela

efectea, «1 qual no ** arribava ai «• produïen tenaiona

perquè no a 'havien "aatiafet" el« greuges, coa hea viat

(M,.

fot i la poca inforaació que hi ha referida a coa

devia funcionar l'aapecte fiscal en punta rel levanta de

detall, aabea que la aajor part del que avui anoaenea

pressió iapoaitiva devia deacanaar aobre lea viles i

ciutats del Principat i delà Cravata de Rosselló i

Cerdanya; i que la participació que hi devien tenir ela

estaments eclesiàstic i noble devia ser aés aviat

escassa, ais enllà del que era participar -i a voltea

dirigir- les discussions que havien de fixar l ' import i

la durada del fog» t ge.

Després de la cort general de 1599 no torna ha

haver-hi greuges sentenciats fins la cort de 1701-02. Val

a dir que en les dues sessions del segle XVIII (M) t robe a

alguns indicis que palesen la "vitalitat" de la

institució, i invocant« és clar, deutes per sentències de

SS __ ml BMMEa|( 4. u MMâ» mmi «M

IA IMB »t»t aw « **ÍH»
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corta del aegle XVI (**). li ha alguna dada q«• pe rae t d«

aupoaar fu«, per alguna qUeatió -ara coa ara

indeterainada- la docuaentació d* les dues darreres corta

podia 4aa«r útil per a una eauaa del darrer terç del

aegl« XVIII (*). Deaprés d'aleshores nomé3 he trobat ela

Ja cltata memorials dm greugea producte de l'anoaenat

catalanisae polític. Per cloure aqueat apartat, una dada

conteaporània, la llei qu* regula la institució que té

per aisaió defensar ela drets fonaaentals i lea

llibertats pvbliquea dels ciutadans, la llei 14/1984, de

20 de aarç, del Síndic de Greuges ÍDOCC, nua. 421, 30-

s»rç-lÍ84, p. 751-754).

35 MB 22 caaoa et 1T01-8J. i li te Iff*. «n aouaataa du*» ocaaiona «near« to mam

agitent *1 »M tola «ctor«, «ua coincida!««! M»I aavallaa f «all IM «

tanir un ton arslu: fn«t«ift^M i Irill. Cualb*«, Copón* , Carrlga, Ari|«n*olk i

•IMM, O, - «• Bot«ll«r. Montera, tinta, 4o«n, Lluplà. «te. , *1 ooitat tol

MBMttr At totfralbM e d*l« «Índic« é* ••:«•! om i d'àul·l«.

ï$ «Ca, tmtrmltrlm, C*ig* S:

fray Juan Ubach, Frocur«*or actual tol Cfiovanto to Pa4r«a D^Minicoa /* to I«
Ciutod to TrrrMOM, ha tode NaMorlal ••yonl·Mto au« / para onnttnuar una

tol CofiMjo algiM M /* CoMvanto M al Tribunal to
Tatantoacie. to CataluAa, itaca- /* alt« cartific*cio»i to la cantidad «M con»r«
la Baal Sacianto /* aerad i ta; ca tato« to« act-abadoraa jimtoa aa virtud rta laa
/ aantaoctaa acoíarltoa UB wi favor acr «1 Triavnal to Crangaa /* arlxiéu por
«1 Sator aty HM lla« V » aua «até w glòria, an IM «ItiMa /* Cortaa

m U CtMtoi to BaroaloMi « to« IM atoa «• 1T01. y 1TM.. puaa atn
aMa eartáflowlto. w pwato toa» /U aatar al anoarao tol CoMa>o. T
vanlto al lay a« /U «M a* «i «iaia oarüfioaclò», to partícip» « vwatra

ua /&> to axaott« MÍ muja acwaa «M» tolUloao. ,14 »to«
•. to abril át ifri. / ii

to CrlMl. láí aa«: tajar DM Fraoclaco to G*rM].(Bac • amata lato al •*.
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II* greuges de cort esdevingueren una institució

pròpia 1 singular del Principat d« Catalunya, que

permetia als seus poblador« de presentar reclaaacions per

les extralimitacions del monarca i dels seus oficials

davant d'una comissió paritaria, les quals se sotmetien »

un procés judicial que finia en una sentència (37).

Envoltats de totes aquestes garanties, els greuges

havien de gaudir d'un reno» (positiu i negatiu)

considerable. Al cap Í a la fi, ea sembla evident que

esdevingueren, amb més força, si pot ser, allò que ja

eren inicialaent, un element de negociació política.

Aquesta relació dialèctica s'establí en base a unes

relacions a diferents nivells entre el que era el

funcionament intrínsec de la cort i el que n'eren factors

extrínseca, com la legislació (relacionada sobretot amb

els greuges generals) i el donatiu, is a partir d'ací que

podem percebre la seva (gairebé oani-} validesa.

Vl«t6 MO «• <XM»*rtl«ft IMl WMlMDt. alii. iStiilfl. ifiltol·llQ, I I I ,

Mt-Mt

"Oíd Je gum mmmm mm 1mm Cortmm emtmlmmmm, /.../ ââmem »»té thorm mmtá mmmrm ml

am mllmm, mm mm immgimo §w no v» » llmfmr ml mrmrio fmgim mi m céntimo.

fmeêmmmetmmmm, Nucmom mmtma em mum vâmjmm *mcri**riom da flamm» ym corroído* -
to» êml »my Hmrtlm y 4*1 rmmto mm lam mwemmmrmm mm 1m mmrim mm tmm

oimtm. Bam mmmrmv, me» mmmitieom mm 1mm Cortmm.

tmm tmm mmlmmtm, fmrm mfommmr Immmm ommm em mm timrrm mmmmift. ßmr MM»,
•2Jo« ni mvimrmm ma mmm*m mmtmmr J« mmm mm MQW, y e*** <^> »mmmrmt, mwjmmmm

/...; Mte* mm» tat rmmommmtmntflf em mmtmm
tiem mm rmmllémm ,..*.



p-et:,1"--' '„;.%v ^:>-v. .;̂ \r-----;'''"̂ •••"v?'̂ ·A>'v-..·.· -v" *\̂ *'
? ' . ( , ' • A ' ' ' '¿í -"I* A „, ' * t . „ ,. s * ' * I * J*

ID I« aetura qu» l'eixaaplaaent te leu catégorie«

acceptades «*i 1« irà* de greuge (**) donaven cabuda m

gairebé tot allé que v«r*«>ab.Z«nta«nt 1« coaissió vol gué a

acceptar coa a tais i ai tenia en coapte que cad« vegada

aé* «6a greugea 1«« reclaaaciona preaentadea per oficiala

reíala que no han percebut «1 aalari (M), i aab

l'entrada, ocasional, dels perjudícate par I1enderroc,

per reforçar la BUralla, d« caaea i hort« déla xintorera

de Perpinyà, o 1'entrada on bloc dala «alaria que

reclaaen ela hoaes de le« "Cinquanta llancas", veure« que

esdevenen taube» un injtruaent inaubatituïble de caràcter

polític, que peraetria canalitzar de t e rai nat. s t i pu a de

reclaaaciona de contingut econòaic (40).

Un, «rguaent dialèctic en «ana dels estaaents per

prcasionar el «onarca; do«, instruaent inaubatituïble per

canalitzar detcraiaade« aspiración« (i dosificar alguns

** «i «•finttlr·, «i·lMvol t IHM «• «Mtc •*! uamvem, • «• ÉHV infligit p*r m

of icUl M«.

M — ^ ••— -M Mute MB OM*11A *• i« m9*U* tel M«. « »

me m U **«• tute*!* 1 cuatAHa, -galt««* tot«

hl trataan no-raa-«an/a *i cattoallar, a*» l« racUaactA «et

arlarl m t*tetl

Cal nn«ar «M te M taM»f ici -i»lcl*l- tel •»•MO», i «le l·lol«),

*i Ni ta te tetur te »>rortti Étaw« tel teMtl«. te •M·l·l··Mit étfwwt

T» telmi te •MMÉf**!« pal «ptl« «M algul, tel fat «wt telxi te a*roaar«'lii

aar tal ajw, .fannJaant a* «la ookri, 1 •at·riaJM t̂

altf«Ma)C, tard « ri'kara, haurl« 4'acatar faajt-aa'i
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" " ' ' " ' ~ l " t " *• '

*•«*••• «conÒBic»); i tr««, <!• r«top, | «n «i tràait

d'ex.cuciá «te ««ntèncU, MOMÍMM qu« pa»« « formmr

part, incidant*l»«nt, 4« |« t»«c» d«U diputat« d«l

Qen«r»l. L'mnàliti dificulto»* d« 1« documentació

econòmic* d'ai» -t« darrer« inatitució tal vegada podria

ajudar a aclarir alguns dubte» que »'hi detecten, quant a

la documentació relativa « alguna cort. ABO tot, p«rè,

una partida me» d« diner« que é* «d»inietr*da pels

diputat« i oïdor«, «n principi, coa a pur» »andataria de

la tasca de 1* co»issíó delegada de la cort general.

Aleshores i ara el terae greuge continua podent

tenir do« sentit», el corrent i el polític; i coa aban«,

podrien tornar a trobar greuge» en el diseur«; »i així

»'esdevenia, de negur que, coa llavors, «ota del teixit

juriíl·lc qu* el« bressolaria, hi trobaríe», taabé,

»ot ivacions eminentmsnt politique«.

lli





Ela jfrmug»H d» cprt

m. la C*tMlunTM del matlm XVI

Volum II

l«*i p«r • la col 'lacio d*l grau d« doctor MI Dr*t

presentada pel llicmctat Oriol OUU<T i PIVOT,
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r«cultat «• Pr«t. inlv«r«lt«t A« tare«lona
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Apèndix«

APèNDIXS

Cort em 1512

* ACA, G, 1005/2, f, 66-67. També en ACA, G, 1004, f.

62v-63v. [23-ÄI-1512]

/ie Molt alt« y excel•ientíssiaa senyora,

X11 La cort del vostre Principat de Cathalunya ab

»olta diligència /12 y sol licitut fins ací h« procurat

que vostra Senyoria ab effecte /l> fes que lo» greuges

dats en cort foseen expedítts y declarats, e /l< per

vostra excellència és atat justa»ent manat; és enperò

cert que /1S aquells no són declarats ni expedits al

present per la difficul- /** tat de algunes proves; e ço«

la dita cort hage »oït a cor /lf la reparació dels dits

greuges segons é* »tat per vostra Excel lència offert, /l8

e degà ésser axí posat en effecte, car ço« sab vostra

alta Se- /li nyoria la reparació dels greuges és la

principal part de la cort; /** per ço supplica la dita

cort a vostra Alteza sia «ercè vostra provehir /Z1 > manar

que de present an» la conclusió d«» cort tots los /22

greuges qui tenen ací proaptes proves y poden ésser expe-

/•"* dits bonm*ent y vertadera sien sentenciats y declarats

y » /** vostra Excel lència reparat* en continent; e per

la expedició de tots los /4S altres greuges qui restaran

per & sentenciar, declarar y reparar /Zi e que major

indagarlo requeren per deffsllioent de proves, /2I plàcia

a vostra Majestat de nou piovehir y coaetre als

provehidors /2f dels dits greuges qui vuy sen, ço és en

aquella part que-s tro- /** baran presents en la ciutat de

Barcelona pus n-i hage dels /ïo nominats per vostra

Majestat e de quiscun staisent d* la dit« cort // [f. 66v ]



Apèndixs

los quals presents en la dita ciutat axí dels nom i na t s

per vostra /2 Alteza con dels anominats per la cort hagen

aquella potestat /* que tots haurien si presents eren en

la forma e qualitat següent, /* és a saber, que lo nombre

dels entrevenints en la expedició de /5 totas cosas sia

ygual de les persones axí per part de vostra Altesa con

per /' part de la cort nominadas; en axí qu« per fer la

dita paritat /7 de personas o en cars de recusarlo y

sospitas lo loctinent general /' del rey nostre senyor en

lo Principat de Cathalunya de les personas /* anominadas

per sa part pos e anomen per entrevenir les que li /lo

parran; e si tantas eran les persones recusadas o

impedidas que X11 no bastas a la ygualtat del nombre deis

altres, los qui restaran /l2 tingan tanta potestat com los

nominats per part dels staments; /I3 e per lo semblant sia

entès en los anomenats per la cort; e que del /l* dia de

la present publicació fins al XV dia del mes de dezcem-

/1S bre primer vinent expedescan, sentencian y declaran

tots los X16 tots los greuges qui restaran per a declarar

y provenir e totes cosas que /l7 en la primera comissió

són contengudes executan; e que en açò /1S se obliguen los

provehidors que ací són presents e a la dita ciu- /IS tat

entenen anar e se astrengan ab jurament e homenatge los

lechs /20 e tots eclesiàstichs e seculars ab sentència de

excomunicació pro- /2l mulgadora per lo official

ecclesiàstich dins lo dit temps spatxar e sentenciar /22

los dit (sic) greuges; e plàcia a vostra Majestat

consentir y atorgar que los /2ï processos de les dites

causes de greuges hagen ésser instruhíts /24 d ací a XXV

de nohembre propvinent, e de XXV de nohembre fins /" al

XV tir dezcembre hage ésser sentenciat y declarat en Ica

/2* dits -reugea; e encara Senyor» molt excel lent per

major justí- /2Ï fícacié e descàrrech de la consciència de

vostra Magestat plàcia consentir /2i y manar que los dits

provehidors qui són presents en corts /2* presten lo dit

jurament e fassen lo dit homenatge e oyen /*° la dita

sentència.

Fiat ut supplicatur.
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// [f. 67] Pro per sereniss imam dcminam Regina«

locumtenentem /2 genérale* XXIII agusti anno MDXII in X*

curiis Montissoni, prothonotario.

* ACÁ, G, 1005/1, f. 40v-41v. [També en ACÁ, 1,

1006/1, f. 72 ss.].

XS1 Serenissima Senyora, Princessa y Reyn«,

X32 La cort general del Principat de Cathalunya la

qual de present // [f. 41) se celebra per vostra Altesa

en la present ciutat de Leyda ab molta diligència X2 y

solicitât fins ací ha procurat que vostra Majestat ab

effecte fes que los greuges X3 dats en la dita cort fossen

expedits y declarats y per vostra Excel·lència és /* stat

justanent manat; és emperò cert que aquells no són

declarats Xs ni expedías ai present axí pe" la »ultitut

llur com per la difficultat X6 de algunes proves; e com

vostra Altesa aje signifficat a la dita cort /7 la

necessitat de la sua prompta partida per als regnes de

Castella a hon /* la Majestat del Rey nostre senyor de

present és, de la qual anada e i-re- X3 sència de vostra

Altesa ab la prefata Majestat del Rey nostre senyor Xl§ se

spera migersant lo adjutori divinal seguir iran bé y

salud /u a la real person» de sa Majestat, la qual la

dita cort y staments X12 de aquella summament desijen, e

1« dita cort haje molt a cor X1* la reparació dels dita

greuges segons és stat per vostra Altesa offert, X14 e

degué ésser axí posat en effecte, car coa sab vostra »It«

/1S Senyoria la reparació del» greuges és la principal

part de la cort; X1* per ço supplique la dit* cort a

vostra Altesa sia mercè sua /l? provehir y «»nar que de

present ans de la conclusió o prarogacié X1* de 1« pre = «^nt,

cort tots lo« greuges qui tenen ACÍ promptes proves y

poden ésser expedits bonament y verdadera n

sentenciat» XJ* y declarat« y per vostra Excel 1»

reparetB en contin«nt; e p«r 1« /2I expedició de tots

altres greuges! que re8t**.r»n p«r » declarar,
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•entenclar, reparar, y qui major indegació requeren per

deffalliment /2ï dt provea o al*, plàcie a vostra Altesa

de nou provehir e coaetre als X24 provehidora de dits

greuges qui vuy sen, o en aquella part oels qui-s /ÏS

trobar&n présents en la ciutat de Barcelona si bona

sari tat y heurà /26 e si no f haurà bona sanitat en

aquella vila o loc del territori de /IT Barcelona o de la

vegaría de aquella» que per los dits provehidors de

greuges /2Í o per la major part de aquells serà vist, pus

n i haie dels nomenats /tf per vostra Altesa e dels

noaenats per quiacun staaent de la dita /** cort los quals

presents en la dita ciutat axí dels no»en»ts per /31

vortra Altes* ço« dels nomenats per ( ) la dita cort /3Z

hajen aquella potestat que tots haurien si presents eren

en la for- /M ma e qualitat següents, és a saber, que lo

nombre dels entreve- /** nínts en la expedició de totes

coses sie egual de les persones axí per /S8 part de vostra

Altesa ço» per part de la dita cort nomenades; en axí /**

que per fer la dita paritat de persones o en cas de

recusac'j y sospites /ST lo loctinent general del Rey

nostre »enyor en lo dit Principat del // [f. 41v] dit

Principat de les persones «nomenades per sa part pos e

anoaen per ß entrevenir en aquells les persones que li

parran; e si tantes eren les P persones recusades o

impedides que no bastas a la egualtat del nombre /* dels

altres, los qui restaran tinguen tanta potestat con los

no»enat» /* per part del» »ta«ent»; e per lo semblant sia

entès en los rooenats /* per 1% cort; axí que en loch dels

recusat« e o impedit» los deppatats del /7 General de

Cathalunya enseap» &,b los presidents o algú de aquells /§

si n i haurà anomenen aquelles persones que-is parra, o

los depputats /* a soles no havent-hi algú dels

presidents; e plàcie a vostra /10 Altes« que los advocats

del» sta»ent« hajen càrrech de aconsellar /n los dits

provehidors de greuge» per la dita cort ano*enats; e /**

que del die de la present publicació fins per tot lo mes

•i ta i,I oi ratllat«, «tul Un t M M*BÍ «M «ME*«« Mane,
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de /IS narç primer vinent expedesquen, sentencien e

declaren tots los /** greuges qui restaran per a declarar

e provenir totes cose» que en la /1S primen comissió són

contengudes executen; e que en açò se X1* obliguen los

provehidors que ací són presents y en la dita /ll ciutat

de Barcelona entenen anar o en altra part si en aquell r.

X18 no haurà bona sanitat con dalt és dit y se strenguen

ab jurament X18 de present prestador e homenatge los lechs

e tots ecclesiàstichs X20 y seculars ab sentència de

excomunicaeió pronulgadora per offi- X21 cial

ecclesiàstích dins lo dit temps apachar y sentenciar los

dits greuges; X22 e plàeie vostra Altesa consentir y

atorgar que los processos de dites X23 causes da greuges

hajsn ésser instruïts de ací per tot lo mes de X24 febrer

primer vinent, e del derrer die del dit nes de febrer /2S

pri«er vinent fins per tot lo dit »es de març après

propsegüent X26 haje ésser sentenciat e declarat en los

dits greuges; e suplica X2? encare la dita cort que plàeie

« 'ostra Altesa consentir y atorgar X2i a la ait« cort que

la present ftupplicació e consentiment no pugue X" ésser o

sie vist ésser engendrat o fet perjuhí a la dita cort X30

e als st»»ents de aquella are o en adevenidor encare per

acte contrari X31 ne puxe ésser tret a conseqüèncie*

X32 Cuiquide» supplicacíoni fuit facta provisió

sequefls per dicta« dominaœ XM Regina».

X54 Fiat ut supplicatur.

X31 Pro per donina« Regina« locumtenente» genérale«

II 11 Io XJ* dece«brí» MDXV Ilerde.

Xlf Cliaent, prothonotario.

4CA, G, 1004, f. 54-55 [16-jul-1512J

X1 Molt Alta y »oït excellent Senyora,

X2 Coa la provisió dels greuges e o administració de

i« justicia de Xs aquells breument fahedora torn en gran

survey de Déu, «er i t X4 e d*ï«càrrech de la ànima y

consciència de voata Alteza, consolació Xs repòs e

benefici dels vassalls e súbdits de aquella, per ço,

Senyora, X* los tres «taments o braços del present
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Principat d* Catha- /T lunya per la majestat del rey

nostre Senyor en les corts generals /* de la present vila
de Monçó congregats suppliquen en aquella /' que sie »e re è

sua de present deputar e anomenar per la part de Xia

aquella en reparadors de greuges donats e donadors en la

present /u cort algunes persones; e la dita cort

anomenar-na altres X12 per quiscun bras de aquella, de

bona fama, sciència e consciència, X13 temcnts Déu,

catalans, als quals plàcia a vostra Majestat XH e atorgar

ab consentiment de la dita cort, píen, bastant, absolut

XIS e irrevocable poder de conèixer, determenar, diffinir

e X1* executar, siraplament y de pla, la sola veritat del

fet attesa, X17 tots e sengles greuges generals fets per

la Majestat del senyor X11 R«y e per los predecessors de

aquella de gloriosa memòria, c per los X19 loctínents

generals, governadors generals e portant veus de X20

aquells, e per altres officials reals e llurs ordinaris e

delegats X21 del dit Principat de Cathalunya, e a

qualsevol braa, atament X22 o universitat e singulars del

dit Principat en qualsevol manera X2S donats e donadors en

la present cort, e durant tsJc/] los dits X24 prov«hidors

de greuges dins lo terme o termes qui a dar /ÍS los "'its

greuges seran assignats e de tots los mèrits e X2* dubtes

deva11 ant s en qualsevol manera dels dits greuges X2?

justícia spatxada servant los usatges de Barcelona,

constitucions X2* generals, capítols de cort de Cathalunya

e altres leys de X2* Principat, prometent vostra Alteza

per pacte special que la X*8 dita comissió e poder no

revocarà, empatxarà, impregnarà X11 o contravendrá, ne

revocar, empatxsr, dilatar, ni contra- XM venir permetrà

per algun official de aquella ne per altra qualse- X33 vol

persona directament ne indirecta, ni per altra qualsevol
Xs* via o aanera en algun acte o fet tocant lo dit poder

Xs1 decisió, conexença, determinació, execució dels dits

greuges XX [f. S4v] e provehidors, ans aquells sia tengut

donar e fer donar tot X2 endrés e aviament o espatxaaent e

[dec i ss ió J dels dits fets e de la Xs dita justícia que lot<

provehidors de greuges hagen a prestar X4 sagrament de
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orocehir f declarar en los dits affers ab tota /*

diligència segons dret e justícia e bona equitat e rahó,

usat- /* ges, constitucions, actes, capítols de cort, usos

e costums, /* tenguts e observats en di f finir e determenar

los dits X* greuges en lo pus breu temps e spay que poran,

sumàriament /* y de pla durant la present cort, ço és, ans

que aquella sia X10 finida e c1osa, tota amor, teaor, odi,

rancor proffit o /ll sperança de aquell e altre qualsevol
desordenada affect i ó /1Z e voluntat » part possats; e nés,

plasta a vosta Alteza /n ordenar e mai..a r a qualsevol

loctinent general, portant X14 veus de governador e als

canceller, vlce-canceller e en son cars regent X15 la

cancelleria, per bon ^patxament de dits greuges que

presten X1* sagrament que de continent que 1 s seran

tmaeses provisions, X1T letres e sentèncíej manades e

promulgades per los prové- X1* hidors, aquellas hagen de

executar sens dilació e exepció X1* alguna; e semblant

jurament hagen a ïffr los prothonotari, X*c lloctinent,

regent e secretaris, sí n i haurà del dit sencer Rey, X21

scrívans de manament e altres, tant ço« a quiscú per X22

càrrec de son offici se pertany, de liurar totes e

sengles X23 provisions e actes prop mencionats franchs de

•ot dret X24 de registre e da segell, manant axí natex

vostra Alteza X2S ara per Imvors a tots officials altres

ordinaris qualsevol, XZ8 presents o esdevenidors, als

quals la execució de lea conexenses X27 del& dits greuges

se pertanyerà o serà co«esa, per aquella hagen X21 «* ffer

rrestament, teta excepció o scusa cessants, per los X2*

jutges e provehidors de greuges serà declarat, servant-

X3* ho a la ungla ca» acte de cort e [...] y donat per los

jutges X*1 elets per la cort, etc. Altissimus.

Plau a la senyora X32 Reyna e per sa part anomena e

députa en aquells Xss lo bisbe de Urgell, canceller, «icer

Anthoni Agustí, vici- X34 canceller, Mossèn Miquel Joan

Gralla, »estre racional nicer XX [f. 5*ï Francesch Franch

e micer Joan de Gual bes regent la cancelleria, /2 Bartomeu

Ferrer, regent la Thesoreria, »ícer Vicens Orrit Xs

advocat fiscal, Francesch Dezplà »estre racional, e »icer
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Fran- X€ cese Cavila, jutge d« cort; e la dita cort
anomena per sa /* part lo abbat de Poblet, nossèn Joan

Piquer, canonge e síndic /* de Ur-;ell , mossèn Hone rat

d OB», procurador del cardenal /' bisbe de Elna, per lo

bras de la sglésia; e per lo braa Militar don P Dalmau de

Queral t , mossèn Perot Pou, cavaller e Francesc ces /*

Cones, donzell; e per lo bras real Pere Girgós, conceller

en cap Xa* e síndic de la ciutat de Barcelona, Joan de la

Mera» síndic de Leyda X11 e Phelip G r i m a u , síndic de

Perpinyà.

X12 Provisa per serenissima« dominan Reginam,

locuwtenente« X13 genérale» XVI ju l i i M D X I I in curi is

Montissoni.

Cort de 1520

• ACA, G, 1077, f. H-14V.
i-ïxxxv i i i i, R|arce 1 ona].
Quant '1 greuge o desanda donat per lo sínj'dic de la Ciutat

de / Barcelona routra la Cesárea i Real Majestat e o son procurador
fiscal en e sobre les cosea preteses en virtut y per observança dels

contractes // [f. 14* J dels censáis la hu dels quals fonc c.-eat per
la Magenta*, del rey don Alfonso ß quart de pensió annual de v i n t - y -

set silia cinc-cents «ous e d» preu e pro- Xs prietat de vint-y-set
•ilia y einc-centes liures en l'any sil quatre- /* cents vint-y-nou e
l'altre per la Mageutat del rey don Johan de pensió Xs anual de nou
»ilia sis-cent» vjytantt sous per preu e proprietat de X8 dotze sília
e cent liures en lo any sil qumtre-cents nexantn, sentencias X1 y
declaras quant en lo que desana dit síndic la Cesárea y Real Ma- /*
gestat ésser tenguda en provehir t sanar provisicns «xecutorials per
execu- X* tió de dits censáis y de les pensions degude* segons és
pretès y per satis- X1* fer les devodores, e per observança ie la
sentència donada SB lo any /ll sil cinc-cents y tres en la cort de
Sant Francesch per los provehidors dels /la greuges qu«. les hores
era« la prefata y Cesárea t*al Nageetat ésser ten- ,/ls goda de fer y
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provehir dit*« provi s iot ta executorials en favor «I« dit« X14 ciutat

p«r observança du dit« ceñíais f d« 1« dit« »entenc ia d* provehidors

X11 d« greuge« «egon« »èrie y tenor d« aquella e «b «odi ficat ió «n

ella con- Xli tenguda cost «i» indicium in curia datum e confinar per

sentència deu«- X1* d« per lo« prové hi dors de greuge« en la cort

úl t isa« .-n t celebrada en 1« Xli ciutat de Ley da; e en lo que éc pretès

per dit «Índic deure*« declarar la X19 prefata Wagest at no haver

pog'it transferir ni tr«n»port«r ni eapen- XM nyorar lo Marquesat d«

Oristany e ctMtat de Grociano en altre per- X21 «on« en prejudici

del« dit« censal« de dita ciutat y de le« sentencie« de X22

proven i dor« de greuge« dessus dite« ni haver pogut pendra a «e« sans

pe- XIS cûnies algunes ni fer consignation« de 1«« rendef y

eso 1 usent s d? aquells X24 « altre« personen en derogat i ó de dit«

censáis y sentencie« sobredi t es, ¿ties X2S no consta «>n procés de les

preteses cose« c alienations e consignation«, X2* sentencia« y

declara«, quant en dits capítols no procehir ni haver loe dit X2T

greuge o desanda, reservant esperó dret a la dita ciutat sobre dite«

X2i pretencions en altre loe e juy, si algú li n pertany.

, S, 107?, f. 19v-20v.

C«ví i i.

Quant al greuge o desanda de siçer Joan Pasqual, docto- del

r» al XX íf. 20] consell ab lä qual de«ane la Cesárea y Cat ho li ca

Nage«tat del Rey nostre X2 «enyor o «on procurador fiscal éaser

rondesnat en denou «f lia i iure« per salaris X3 a ell e a sos

predecessor« degut« per diversos teip« per «*ahó del« officis de obrer

X4 »a jo r del« palau« real« de la ciutat de Barcelona e de dressaner o

cu»tò- Xs dia de 1* dre««ana d« dita ciutat e «crivà de le« despene«

que s fan en le« obres X9 de dita dreisana, e per esclusen t s e guanys

cessats del offiri de v e hedor X7 o fahedor de galeres, danys y

despeses per ell sostengutg e feta«, e altres ço- Xa roses en dit

greuge o desanda largaaent contengudes, atesa 1« «entén- X* eia per

los provehidors de greuge« en les corts en lo «onestir de Frares

•enor» X19 de la dita ciutat de Barcelona elets y dépitât« en favor

del dit »leer Pas- X11 qual e de Benet Pasqual fill ««u quondam,

promulgada, e altres »crits del pro- X12 ces, pronuncia«: e déclarai

dit procurador fiscal deure ésser condemnat cos X11 «b la present

condena* en pagar al dit «icer Pasqual lo« salari« del of- X14 fici
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de obrer major 4*10 dita palón« r«alt a rabo d« »exanta-una liara /u

deu sou« per any, del sisen dia del «es de décembre del any ail sinc-

cents y /î§ tres que dita sentència per loa provenidors de greuges

fou proBulgada fina a la /1T present jornada, provehlt eaperô que dit

•icer Pasqual baje pendra en coap- /18 ta iietanta-dues liuresa setta

sous e tres diners que confessa en lo procés ha- />* ver retrases de

alguns officials reyals e totes altres quantitats que legitima- /20

sent se mohatrara per ell ésser per dita ocasió rebudes; e en los

salaris per /21 ell demanats per rahó de dit offici del temps dels

se ren í ss i sa reys don /n Alfonso e don Joan de indelible seaòria dret

sobre los béns e mermessories de /" aquelles si algú li n competeix

dret en altre juy li reservas; en los salaris /2* emperò demanats del

temps del cathèlic Bey don Pf er raudo de gloriosa /IS recordatió fin»

al dia que la dita sentència dels provehidors de greuges fos X26

donad« lo dit procurador fisrsl absolem e silenci ab dit miçer

Panqual imposas; /2T e quant a les quantitats demanades per dit

Pasqual contengudes en los %lbarans X2i debitoris per lo mestra

racional d«- la regia cort en lo any ail sine-cents y onte ex- /**

pedits !o dit procurador fiscal condeanaa en pagar aquellas

quantitats que se /30 verá se sonst rara ésser s t ad»"* posades en

obres dels dits palaus e salaris del XSI tewps que s i haurà obrat,

exceptât lo temps del stírau (?); e quant al» salaris /M per dit

Pasqual deaanats per los officís de drebsauer o custòdia de la

dressa- X33 na e scrivi d« les obres - - - que en dita dressana se

fan, attès que le cathô- /** lie iey dor. Fferrando a devuyt dies del

•es de saig del any sii sine- /ss cents y deu li assigne cinquanta

Hures per any per offici de dressaner per sa /** Nagestat pagador lo

dit procurador fiscal condemna* en pagar al dit mi- X37 cer Pasqual

los salaris * ell deguts del dit dia de devuyt de maig del /m any

eil sine-cents y deu fina a la present Jornada a rahé de dites /**

sinquanta liures per any; e en los salaris demanat« per dit Pasqual

del /4* temps del dit ley don Pferrando fins al dit temps de devuyt

de maig X41 de dit any lo dit procurador fiscal absolem e al dit

micer Pacqu&l silenci imposam; X*2 quant emperò en los salaria de

dressaner custodia de les dressanes e de aeri- // [f» 20v] na de les

obres per dit Pasqual demanats dels dits leys don Alfonsc y X2 don

Joan de bona memòria dret a ell - - si algú li n competeix sobre los

beus X3 y »ermessories de dits reys en altre juy li reservan; e per
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quant per lo« »è- /* rit» dt 1 procés nos consta «prec d« 1« sentència
per dit« provehydors de greu- /* ges en lo dit any «il sine-cents y
tres m favoi d« dit Pasqual proaul- /* gad« ésser stades fete«
•ölte« provi «ion« per dit senyor rey don F f erran- /T do per lo cual
lo dit Pasqual é« «tat perturbât o «olestat en la possessió /* Ac
dits officia o alguiis de aquel l se haver perdut algun« emolument F f
«os- /* tenguts «oits treball«, dany« y despeses, lo dit procurador
fiscal condea- /10 nan per la cessat ió de dits e«oJurants, Janys y
de?.peses per dit Pasqual /u sottengude« e fets« en Circ-centè»
Hures; e «és pronuncia« e declara« /t2 que lo« sobtesáhiaent« e
iapediaents fets axí per la Cesárea Mage s t at COB /' per altre«
officiais contra dit Faaqu.il perturbatius de la exactié ue les pecú-
/l< nies consignades a les obres dels dits palaus reals sien reaogut»
y revocats, /ÎS e que lo »estra racional sia tengut de donar còpia o
fer exhibició al /" dit Pasqual dels cosplea don&ts per dits
officials reals, no entenent per /" la present prejudicar a la
prehe»inència y perrogativa del of f ic i de /** dit ««stra racional ni
en res del que a la conexençn del dit offic se aguar- /" c*a ni
altres persones algunes que tinguen consignations «obre les ppcúnies
de /?* dits officiais reyals ni als dret» de la ciutat e iotge de
Barcelona si al- /2l funs los coapeteiien sobre la dit« dressana e
o f f i r i s de aquella.

* Ac«, O, 1006/3, f. 4v9 (Procés reial 1519-201

... /* per ço, »b aquest «crit«, dit» síndichs vo«

tornen « supplí- /* car que sens tri ja lo» ad aet au en
fivostre consorci, col· loquis e / <e> tractes de dit

stasient real, e en aque l l loc lo« aasigneu / loe

coapetent f que »en» ell» no procehiscau a elecció o
Rcrea- / ció dels officials de dit sta»ent» co» son

n
hábilitador», pro- / «ovedor«, advocat», reparador» de

greuge« y altres se»- /lê blant», protestant en altra

manera .. .

* Acá, O, 1006/3, f. 31 [Procés reial 1519-20]

/ Die d»ci»a quinta august i prox i«e veniente et quod

/ pro conclusion* huiu« curie videbantur «ue mageatati /
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duo cogitfttus / pria«« quod hiñe ad dictan dec i»am

quinta» august i / fiat conclusió super provicio «t aliïs

occurrentibus et quod // intra dictu» teapus declarentur

gnvaaina que / poterunt «t pro »li in prestabitur idónea

securitas per sua» / Majestat** d» solvendo

Port d« I5f«

ACA, 6, 126, f. S4~54v:

/« Dicto di* [» 2?-gen-1S3lJ

/1J Lo« »enyor» diputats del General ab e de X14 consell dels

assessors y advocats ordí- X11 naris;

Atten?flt que lo r.obl*» don Pedro /" de locabertí entre los

altrec h* obten- /17 guda sentència dels proveydor» de greu- /1§ fes
10

assignats en la cort celebrada en / la vila de Monçó l'any til
20 21diamií / ab la qual lo procurador fiscal y pa t r i soni- / al de sa

Majestat é« stut cotideanat pa- /2Z far al dit don Pedro XXII* CC
21 N 24[sousj en- / «esps ab lo interès a raó XX per si l / quiscun any

« |E

cosptant del dia que fonch / feta la aprehensió del casteíl y ter-
28 2T/ »e de Sobirats per lo procurador fis- / caí; e lo dit don Pedro

28 29o la »enyora / sa sare foren trets de 1& possessió del / dit
*íf\

castell fins a la jornada que fonch / donada la dits sentència per
*?1 12los dits / proveydors de greuges que fonch a X / de saíg del any

sil DXIVIIH0;

E / 33 attès que per lo dit don Pedro oe Bocha- /34 fcertí ém

«tftt exhibit en lo concistori / lo procés original de la causa
3fi 3?portada / davant los dits proveydors d^ greuges / er. la qual stà

38 39insertada la apprehen- / sie e possessió que fonch f-'ta del dit /

castell y terse de Sobirats a sa de la / règia oc.-t per aossèn Joan
41 42Çacirera, /'* donzell, alguatiir real, instant «a / Miquel ioder»,

procurador fiscal dtl I dit senyor rey, la qual apprehensiô // If.

54v] y possessió fonch fêta diaarts a XVI /2 de febrer del any ail d

i, testifficada /3 per lo discret «B Jsuae Alafs, notari /4

en dit act« entreven int per lo / honorable en Miquel Benaula,

del * s*nyor rey;
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Per ço, lo» dit» senyors de- / pu tat s, d« consell del» dits

honorables a»* / »«»»or» f advocats ordinari« del dit /9 General,

deliberen que sie fet coapte / al dit don Pedro de Rocabertí dels

in- /ll ter»-s»os a ell ab dit? entenc i a adju- X12 dicats del dit die

de XVI de febrer del 713 any »il cinch-cents y hu fins al dia 714 de

i« dita sentència íuxta foraa e tenor / de aquella y per lo qut li
18 17tocara en la / tercera part del »ervey, hage y reba / per lo dit

coopte, axí y segons los / altres agreujats han a rebre segons /

foraa del donatiu ft-t en la dita cort.

ACÁ, G, ItS, f. 76V-77 Il7-»arç-1531]

/ Dosini députa t í iuris honorabilis auditori- / bus
16cospotoru« et de consilio assessor ibos / et advocatorua»

orJina.-íoru» general is / deliberarunt et providerunt quod in du-
"8 19/ bio vertente circa sentencia» lata» / per provisores gravaainus

¿urie Mon- /20 tissoni celebrate in anno r° Dc XXVIIIo /21 in favore»
22Marie de Banyuelos uxorem / relíete Gundissalvi de Banyuelos in et

9« n*
/ cu» qus fuerunt adjudicate dicte Ma- / rie de Banyueloj certe

ne Oft
quant i tates et / signanter sex »i 1le octingent i solidi »o- / nete

27Valencie et eciaa quantitate» coa- / cúrrente» usque ad die» ob i tun
28 2̂dicti / Gu..dissalvi de Bnyuelos de cuiu« obi- / * tu in dicta

30sentencia ainise constat / quod et alia dubitabàtur in dicto
31 32co«parti«er»- / to faciendo provident et deliberant / attente

quod per inver.tarius confectu» de / bonis cicti Gundissalvi de
q* 35

Banyuelos de / quo constat in processu regie andi ene i e / ajj

vertióte sub exaaíne Johann ia / Sunyer et per sentencia per euo
37 38lata» I dictu» Gundissalvus de Banyuelos / dececisse die secunda

»arcii anni / »illesiai quinfentesi«! vigesi»i et / dicta

quantitas solvatur dicte Ma- / rie de Banyuelos in tor»a superiua
42/ expressats et quod fiat coBpotu» dicte // Marie de Bâ iyuelos ad

2
dicta» racione» / usque ad dicta» die».

ACÁ, G, Iff, f. 64V-6S.
29 30/ Lo» rçnyors députât«, intervenint-hi los / honorf,hles

oydors de co»ptes e de conseil / deis honorables asseáBc.-s y

advocats or- /32 dinaris del General, vista la adjudi- /33 catió feta

p?r los proveydors de greuges / assignats en la últi»a crt*t de

Hon-ó X35 m favor del» pubill» fill» d«l noble X36 don Frwcerch Je
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Senesterra de ciiîch / mílírn sls-centes vint~y-tre« llur«* x'* « lo

«tupi« sogut »obre la dita «o- / neda »i haurie isser aoneda de /*°

Barchinona o soneda de Sardenya, coa // [f. 65j en la dita sentència
o

ningún« »enei6 »e fe« / de la dita aoneda, per tant, los dita

•enyors / députât», vist en lo concistori lo original / procéa fet

devant los dita proveydors de / greuges instant lo tudor deis dita
a f

pu- / bills en lo qual entre les ..Itrea cosea / stà cosida una

letra patent certiffica- /̂  toria feta per ió receptor de les
9 10pecúnies / del urquesat de Oristany e costat de / Gociano, e

Anthon i Joan Cenreré loctinent / d* aestre raciona, rn lo regne de
12 11Serden- / ya seri t; en Càller a IÏX del se« de / dezeabr« del

any niï DJtlVïlIl0 en la / qual eertifficatôria é« insertada una

cau- /1S tela de sa Magestat de XllI* 11. atorgades al X16 dit don

Francesch de Senesterra de la qual / se fa aenrió en la dita
18 19«entènria Jels dits / proveydors de greuge» donada, ab la / qual

20 Mcautela y rtrtifficatòria »e »o»- / tra claraser.t que les dite» V
21 22CXIIll 11. / «6n de »oneda bareelone»*; e per ço de- / liberen

23que «íe fet lo co»pte y pagat« / 4* la dita seneda.

sartí» ï* die »eiwi« / februarii anno pr*»dicto [ =

ACA, C, in, f. 61-62V.

15.111.
3 j 3®/ Loa »enyor« députât» Intervenint- / * hi 10* honorables

j«
oydor« de c«j«pte« / di·l «ieneral, entesa la desanda // {f. 61vJ fet&

per so»«èn Berenguer Dolas / de paraula continent en effecte pu» /jj

en virtut de 1* sentència per ell obten- / guda dels proveydcrs de

greuge» ele- / gits en les cort- úl t i usier t celebra- / de» er» la

*ila de ffençé per la lajestat del / esperador y rey noitre senyor

publicaUaJ per / ditr jutges a 1 del ses de saig del / any sil

DÏI¥I1I1° li »on »tat» ad- /l° judicat» trenta-dcs sí Ha ducats dv
li 12/ les peeinies de ía tercera part del / »ervey pagadores a sou

n 14per lliura segons / lo» altre», per sou de les galère« de /

Castell1! havie portade« per sa Majestat / y per lo catholic rey don

Ferrando / de oigne recordació;
17 18E cos la dita / sentència entre les altre« cose» sie pro- /

19veyt Q*ie lo dit soasen Berenguer / Pulas Kagués anosi ••» dins un

/ «ny haver feta dílicencia en ésser / pagat en lo r*£-..- de

Sicília de la /l2 consignació qw allí H era stada /23 feta, axí cot
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la havie f «t» «l Ar«- /M §6 y C*tfc»l«ur*l » «xi Mit*i» que /2S

hagi'és « prestar caució d* qual- / »>vol altre? que priMr hagué«
2? 211pres- / tades d« «t«r a dr«t y pagar, r r»~ /*" alaent y de fet a

29 VIqualsevol persona / a qui si« tetigut per sou et dites / galeres,

pagant a sou y • llura del / que rebria;
12E coa ell dit Berenguer / DOBS dins lo teraini del dit any

•JO qj

/**"* hage provat haver feta la diligència / deguda en ¡o dit regne

de Sicília /3S e »obre rät* diligència per ell /3* feta hage p^aduyt
37 3fien lo concistori / un procés y testimonial fets en / la cort del

39 40regent la vegueria de / Barcelona sots diversos calenda- / ri»,

lo derrer dels qual» és a ÏXVI / del »*»» de gener del any

proppassat / mil dxxx; e »e s4e offert lo dit soasen / Berenguer

Dolss prestar aitr« ve- /" gada dita cauciú, ço« aquella hm- /

gué« ya prestada, jatsie no s trobit // (f. 62] de prenent;
2Per ço, lo dit Bossèn Berenguer / Da IBS de«an¿ que sie p.*oveyt

3 4ell é»«er / pagit de 1» dita tercera part del servey se- / gons

forsa de la dita sentència;
5 fiPer / tant, lo« dits senyon députais, vista la / dita

diligència, attèi que constn / aquella ésser feta dins lo dit any et
O n

ajj, / ab e de consell d"ls honorables assessor« v advo- / cats

ordinaris del dit General, aelibe- / raren y provthexen que al dit
11 12Bossèn / Berenguer Doits ¿sser pagada a sou / y a liura aquella

1 "íquantitat que li tocarà / en la dita tercera part del servey ara

/ en lo príaer coaparlisent fet y en / tots los altre» que après

e* faran pres- / tada per ells altra vegada la cau- / cié «n dita
1R 19sentència dels dits provey- / dors de greuges contenguda segons /

20f orsa, sèrie y tenor de aquella, sens pre- / judici d® la que
21priaer ya hawie pres- / tada.

22 21/ Dit dia lo dit Bossèn Berenguer Do IBS /** per satisfer a
24les coses «n la daauntdi- /** ta delíberacié y sentència dels provey-

/ dors de irreuges contengudes prestà la / caució en aquelles
2? 28saii&dà prestar, / e iuxta la foraa y tenor de aquella; / « donà

29per feraançes aossèn Ant hon i / DOBS, doncel1, fill seu, e BOssen

Nuri Jo- / an de Peguera, e quisca d'ells, in »oli- / du», qui

acceptaren la «*ita fers««- /' ça y prowler« a tu« enseaps e in so-

/ lidUB ab liur principal e sens eii /34 hi sera« tengnts y

obligats, e per / »ce ftttradre e coapiir» l«nir y servar / axí
Sfprincipal con fersançes j« / obligaren tots lurs béns e de qu«scú
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738 d ells In Bolidu«, y per lo tot mobles ni // [f. 62v] ab tote*

renunciación« necessàries, e /* axf ho juraren largaaent.

/3 Testei fi.nw dictoru« Be rengari i d© /4 tJlai» et dicti doaini

Nuri Jo- / anula de Peguera qui firiarunt / dicta die «unt discret i
y u

Johann ia de / Osona prebiter in «ede Bare inone / benefficiatu« et

Bernardas Canalete« / notario civis Bare-none.

X11 feste« fira« predict! Anthonii de UI- /12 « I H qui ftraavit
13 14deciao tercio pré- / dictoru« aensis et anni aunt Jo- / annea

Gui l ie ra i prebiter elnensis diócesis / et Bernardus Canalete«

notario c iv ía Bareinone.

fí! di» H-feb (ACÁ, G, 162, f. 63) B. Oas en fu cessió a Joan

SEGUEB'J

ACÁ, G, 12S, f. 63.
I 4/ Ego Berengaríu» d* l'lat« doaícellu« Bar- / cinone populatu»

in so lut u« et satisfacció- / ne« con»i«ilís peccunie quantítatis

quaa / pro vobis infrascripto Joanne Seguer / dicturus et »oluturiis

e»t «íhi An t ho- / niu» laaaar do cedo *t «ando vobis / e í dea

JoAnni Seguer »upracóHector i / general is illa« recipiendi nomine
II 12dicti / general!« o»ní% ¿ur» et act ione« «ichí / roapetencia et

11pertinentes in í 11 is «i I- / 'e octíngentí« »eptuagínta tribu»

líbrís / undeciai solidis et octo denarn» aoneta Bar- / c i none

«i eh i restant i bu« ex »ol vendu» / per reverend«« et «agr.ifícos
1 ? 18do«ino» / députâtes dicti general is ex pri«o ço«- / parti«ento

1 ivirtut,ea sentencia per iudi- / ces gravaainu« in ul t iaa curia in
20 ?I/ v i l l a Montiaaoni dato« et a»«ígnato» / in aei favore« late

22 23decíao «enii* aaií / «illenao quingente«iao vicettao / nono,
24ceden« iura etc quibui juri bus in / dicen« et tntiaaa ( * * )

2S 2fdicti« reverend« / et «afnifici» öoaini» deputatí« hanr / autea
27ni «ub talí taaen pacto et con- / dicíone quod ayte«que prsdíct«

28 29ceaníone uti / poaaítis diet u» Kaaaar sol ver i t aichi quan- /

titate« dictarua «ille octingentaru« / »eptaaginta triua librar»«
31 ^2undeci» «o- / lidoru« et octo denariorua pro quibu» /* presen» fit

vobl» ce««io et ... re- / nunciando ... proaítto «ub Jicti» pai--
34 *4&/ to et condicione preaente ce»«ione et / dia» et »íngula ...

sub bonorua / «eorua obligacione et cua juriMento.

/37 Et fiunt hoiiorabile Jacote« Aaat, et Berw.r- /3i du»

Canalete«, notarioru» cive» Barcinone.
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