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1. PRESENTACIÓ

L’article2 que el lector té a les mans neix com a derivació o prolongació de
les investigacions encetades per l’autor a l’entorn de la figura dels deputats
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1 Hem optat per mantenir la denominació amb la què era coneguda la institució al llarg del perío-
de estudiat i, per això, conservem la grafia coetània. 

2 Aquest treball és fruit de les recerques que sobre la Deputació del General de Catalunya està
duent a terme l’autor amb l’objectiu final d’elaborar una memòria doctoral sobre la institució,
enquadrada en un període que abasta des dels precedents d’aquesta fins a la Cort General de
Barcelona de 1413. Una investigació que està sent dirigida pel Dr. Tomàs de Montagut, a qui
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locals del General de Catalunya3 i la seva evolució fins al primer quart del
segle XV. En aproximar-se a l’estudi dels esmentats oficials territorials del
General, l’autor s’adonà de la necessitat de ressaltar la connexió intrínseca
entre la institució i el territori —que per òbvia restava reiteradament desatesa
en els treballs sobre la matèria— enunciant ja aleshores la necessitat de refle-
xionar respecte les interrelacions mútues4. No és altre, doncs, el propòsit que
ens mou en aquesta seu al redactar, a manera d’aproximació global, la reflexió
que segueix a l’entorn d’un actor institucional polític —això és, la Deputació
del General de Catalunya— i d’una realitat física —el territori de Catalunya.
Aquest darrer, per definició, element essencial en la constitució d’una comuni-
tat política i socialment organitzada, juntament amb l’existència d’una agrupa-
ció humana i d’una estructura de poder amb fins socials5.

El que ens proposem és l’observació de la institució i del territori tot utilit-
zant de guia una sèrie d’aspectes puntuals que són els que ens han de permetre
reflexionar al respecte. Els eixos de reflexió hauran de recaure en quatre punts
d’interès que posen de manifest algunes de les relacions, els condicionants i les
incidències mútues entre els dos actors principals. Segurament, podríem trobar
altres elements adients, però en aquesta ocasió, hem optat per focalitzar l’aten-
ció en les manifestacions que ens han semblat més rellevants. 

D’aquesta manera el discurs dels treball s’articula a l’entorn del següents
aspectes: i. Les vies de representativitat territorial assumides per la institució,
fixant-nos especialment, en el braç reial. ii. El procés de fixació geogràfica de
la seu física d’administració central de la institució. Resseguirem, amb aquest
propòsit, l’evolució de la mateixa fins a la seva ubicació definitiva a Barcelona
i procurarem treure’n unes conseqüències polítiques. iii. La fixació d’uns límits
territorials clars i fixes per a la base territorial del General de Catalunya, això és
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l’autor agraeix el constant suport i ajuda, i s’inscriu dins del projecte «Historia de una institu-
ción jurídica: la monarquía en la Corona de Aragón», dirigit pel mateix Dr. Tomàs de Montagut
amb finançament de la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica del MEC, Projecte
Bàsic 96-0284. En concret, recull un desenvolupament de les investigacions dutes a terme en la
preparació d’una comunicació titulada: «La Deputació del General de Catalunya i el territori
del Principat: relacions, condicionants i incidències mútues,» presentada en el V Congrés
Internacional d’Història Local de Catalunya centrat en el tema «l’estructuració territorial de
Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai» celebrat a Barcelona els dies 10 i 11 de desem-
bre de 1999.

3 ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi... i ÍDEM. Diputat local...
4 Vegeu ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi... Pàg. 706.
5 Això, encara que un teòric trescentista com el polígraf Francesc Eiximenis, en afrontar la defini-

ció de «qui posa que és cosa pública», sembli ignorar la transcendència del territori en la confi-
guració d’una comunitat política o, almenys, la subsumeixi implícitament dins els conceptes de
regne, ciutat o castell. Vegeu, en aquest sentit, EIXIMENIS. Regiment... Cap. 1. 



el Principat. Uns límits configurats en una frontera, especialment vinculada a
l’organització fiscal i tributaria. iv. L’organització interna del territori per part
d’una institució que era l’única, amb l’excepció de la Corona, que tenia una
percepció pràctica global de Catalunya6. En conseqüència, assenyalarem alguns
trets distintius relatius a l’establiment d’una xarxa administrativa perifèrica i
sobre la vertebració de l’espai geogràfic que se’n derivaria, a través de la seva
projecció en demarcacions físiques. Es tracta, en definitiva, de la perspectiva
complementaria del segon aspecte que hem proposat, això és, la ubicació
geogràfica de la instància directiva de la Deputació del General.

La majoria d’aspectes escollits troben un sentit més ple i una major
coherència una vegada ens adonem del període cronològic que hem acotat en el
present estudi. Amb això, no volem pas dir que aquests eixos de reflexió no es
puguin plantejar en etapes cronològiques posteriors. Més aviat, que és en
aquesta catorzena centúria, entesa en un sentit lax, que trobem el moment histò-
ric decisiu, tant a efectes de la delimitació i de l’organització territorial de
Catalunya, com de la forma institucional que va evolucionant, fins a cristal·lit-
zar en la Deputació del General de Catalunya, que pren forma quasi definitiva
a partir de la Cort de Barcelona de 1413.

2. LA REPRESENTATIVITAT TERRITORIAL 
DE LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA

És prou conegut com, a partir del segle XIII, la Cort General7 fou la institu-
ció que aplegà sota la presidència del monarca els estaments de Catalunya assu-
mint, com per altra part era comú arreu de l’Europa occidental, una representa-
ció implícita de la comunitat general8. En el darrer quart d’aquella centúria es
produïren una sèrie de fets de transcendència política i plasmació jurídica prou
conegudes, que tingueren lloc en el marc de l’assemblea representativa catala-
na9, i que establiren les bases del sistema político-jurídico-institucional que
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6 N’excloem l’Església pel seu caràcter universal i pel fet que si bé dividia tot el territori de
Catalunya en diversos bisbats o diòcesis, els divisors d’aquests districtes no s’aturaven en els
termes del Principat. En aquest sentit, no podem oblidar que la voluntat de fer coincidir les fron-
teres polítiques i les eclesiàstiques —que ha afectat i afecta a Tortosa i a Lleida, especialment—
encara avui és un tema espinós de plena actualitat.

7 Pel que fa a Catalunya la primera Cort seria la de 1218. Vegeu FERRO. El Dret Públic... Pàg.
186 nota 1.

8 En aquest sentit, a l’obra cabdal de teoria política altmedieval, el Policraticus de John of
Salisbury, escrita vers 1159, no apareix encara aquesta concepció de transcendentals conseqüèn-
cies. 

9 Vegeu FERRO. El Dret Públic... Pàg. 9.



seria vigent al Principat10, explicitat amb els conceptes de iuscentrisme polític i
de pactisme jurídic que regirien la vida pública des d’aleshores11. 

El fenomen que ens interessa destacar és que en l’arena política de les
Corts es va desenvolupar jurídicament una manifestació identitària global i
homogènia de Catalunya com a «terra», molt més enllà del títol jurídic formal
de comte de Barcelona que ostentava el rei com a senyor natural. Aquest darrer,
convocava la Cort pel bon estat i regiment de Catalunya i demanava, també, a
canvi de la resolució de greuges i de l’exercici compartit de la potestat normati-
va general, l’auxilium et consilium feudal per a fer front a les obligacions que
l’ofici regi comportava envers la comunitat general, les quals no podia complir
per sí sol per manca de recursos financers. Aquesta percepció unitària de
Catalunya com una realitat territorial per part de la Corona es va manifestar, a
més, amb l’establiment l’any 1301 d’una xarxa administrativa basada en la
vegueria com unitat omnímode de tot el territori del Principat12. El monarca
assumia d’aquesta manera la doctrina de ser cap de la cosa pública i implemen-
tava en la pràctica, la noció ideològica territorial unitària i vertebradora de
Catalunya.

Paral·lelament, els estaments presents en la Cort s’organitzaren corporativa-
ment en tres braços i es fixà la ficció que la unió dels estaments convocats en
Cort General representava la comunitat general de Catalunya, que en aquell
moment començà a ser qualificada primer d’Universitas Cathalonie i, després,
de Generalitas Cathalonie13, això és, General de Catalunya14. Aquesta corporació
sorgia d’una base social o estamental, atès que la seva manifestació venia media-
titzada per la Cort General i pels tres braços, però en la seva definició15 s’assen-
yalaven les diverses condicions d’àmbit menor que integraven simplificadora-
ment els braços i que, per tant, arribava al nivell de l’individu o, com es preferia
en el llenguatge de l’època, al singular. De la vinculació de la comunitat general
a un territori concret, que no era altre que Catalunya, en sorgia correlativament
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10 Vegeu en aquest sentit la plasmació jurídica del sistema a l’obra del jurista CALLÍS.
Extragravatorium...

11 Pel que fa a aquests conceptes vegeu MONTAGUT. La Justicia en la Corona... i MONTAGUT.
Història...

12 Les vegueries ja existien, però és en aquesta data que es planteja la seva planta de forma més
plena. Vegeu CARRERAS. Divisions administratives... Pàg. 117 i seg., ROMANO. La ordenación
de 1281... i especialment SABATÉ. El territori...

13 El canvi de nom és possible que respongui a una voluntat d’evitar confusions amb les universi-
tats o municipis com a corporacions d’àmbit menor. No obstant, Jaume Callís, per exemple,
continuarà ja ben entrat el segle XV parlant d’Universitas Cathaloniae.

14 Vegeu TORRE. Orígenes de la Deputació....
15 Així en el tenor de la que es dóna a la Cort General de 1347. Vegeu l’edició del document a

RUBIÓ. La Deputació del General... Pàg. 247.



que el General de Catalunya manifestat en Cort tenia una composició social
determinada i també una base territorial concreta. D’aquesta forma, els braços de
composició feudal superaven com a General de Catalunya la permanent posició
centrífuga i poliàrquica que caracteritzava el primer feudalisme.

Tot aquest contingut doctrinal es va aplicar i es va projectar en la construc-
ció de les comissions estamentals gestores del donatiu que, establertes en la Cort
General i per mandat dels braços, s’ocuparen de fer efectives a partir de 1289 la
limitació de la plenitudo potestatis del monarca en matèria tributària general
derivada de la Cort en forma d’ajuda. L’argumentació que ho legitimava era que
aquest tipus de prestacions generals tenien una naturalesa jurídica gratuïta16 i
que, per tant, els donants —això és, els braços— eren lliures d’administrar allò
que havien de donar —és a dir, els diners i els tributs per a obtenir-los17. Aquests
són els precedents remots de la Deputació del General que s’allarguen fins a la
Cort General de Cervera de 1359, en que començà un procés de fixació que va
concloure el 1365 amb la consolidació d’una Deputació del General de
Catalunya plenament definida en els seus elements fonamentals18.

Aquesta serà la institució de composició estamental nomenada per la Cort
General en qualitat de mandatària, procuradora i gestora dels negocis del
General de Catalunya, restant exclòs el rei ex lege —com ja ho havia estat en
les comissions estamentals gestores de l’ajuda que hem esmentat amb anteriori-
tat. Com a tal, rebé amplis poders i jurisdicció en les matèries en les quals se li
atorgà competència, això és, la recaptació, l’administració plena i la despesa de
l’ajuda. La institució va ser dotada amb aquestes finalitat fiscals d’immunitat
respecte la resta de jurisdiccions preexistents que esdevenien «meres executo-
res»19, atesa la manca de potestat executiva de la Deputació. El tret més signifi-
catiu seria l’assoliment d’un Erari de naturalesa estamental pública paral·lel i
autònom del Fisc reial, amb l’objectiu de complir els preceptes continguts en
les ordinacions de l’ajuda20.
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16 Probablement aquesta doctrina va ser establerta en ambients eclesiàstics arrel de la percepció
dels bovatges del darrer quart de la tretzena centúria i es degué estendre com a raonament a la
resta de prestacions que no estaven fixades consuetudinàriament. Vegeu SOLDEVILA. Pere el
Gran... Pàg. 117 i seg. i, especialment, pàg. 145, document núm. 18. 

17 Aquest raonament es dedueix de les conseqüències i actitud globals, però no s’expressa explici-
tament.

18 Sobre la institució en aquest període que s’estén fins 1413 vegeu els següents estudis: TORRE.
Orígenes de la Deputació...; FERRER. Els primers diputats...; FERRER. Origen i evolució...;
MONTAGUT. Les institucions fiscalitzadores... i ESTRADA RIUS. La iurisdictio atribuída a la
Deputació...

19 Aquesta és la terminologia que s’utilitza amb reiteració al referir-se, per exemple, al paper del
rei i els seus oficials. Vegeu, en aquest sentit, en la compilació redactada vers 1493 per Antoni
Lombard, escrivà major de la Deputació, la provisió de 27 de juny de 1362 que recull. Vegeu
ACA, G-161, f.58r. i f. 62r.

20 Vegeu ESTRADA RIUS. Anotacions a l’entorn de la jurisdicció...



La institució, com a delegada del General de Catalunya, va recollir i va
assumir les representativitats de les quals era dipositari aquell. Vegem-ne un
breu desenvolupament sintètic:

1. En primer lloc, la institució desenvolupava una representativitat estamen-
tal. En aquest sentit els oficis directius es repartirien paritàriament entre els tres
braços. D’acord a aquesta representativitat els procuradors estamentals governa-
ven la institució de forma col·legiada o consistorial amb un mandat genèric de
representativitat dels interessos universals de la comunitat general de Catalunya.
No insistirem en aquest aspecte que defuig l’objecte del nostre estudi.

2. En segon lloc, la institució assumia una representativitat territorial genè-
rica i unitària de Catalunya, en tant en quan aquesta realitat territorial era la
base física de la comunitat de catalans o General de Catalunya. Es tractava
d’una representativitat formal globalitzadora de la comunitat política determi-
nada pel territori que ocupava. Una representativitat que es veia reforçada pel
paper assumit, en aquest sentit, per la Cort General i, sobretot, per les com-
petències atribuïdes a la Deputació del General. De forma genèrica, l’adminis-
tració de l’ajuda amb una jurisdicció unitària i exclusiva que es projectava a 
través de tots els naturals del territori21 damunt tot el territori de Catalunya que
ocupaven aquells i que per tant s’identificava com a català. Tot plegat amb una
potestat de naturalesa especial que es valia, a efectes executius, de les jurisdic-
cions ordinàries. De forma particular, la vinculació amb el territori del Principat
es produïa per diverses vies. Així, l’ajuda estamental s’atorgava per la defensa
de Catalunya i es supeditava a aquest fi. Els deputats, per exemple, eren els
competents per autoritzar la sortida de les tropes estipendiades per la institució
fora dels límits de Catalunya22. 

La vinculació es produïa, primordialment, a través de la percepció tributà-
ria —fos aquesta per arrendament a particular, collida directament o a través de
les jurisdiccions ordinàries. A més, tota la representativitat de la Cort era assu-
mida per la Deputació, que gaudia de permanència de fet a partir de 1365. La
institució era la projecció nata d’una comunitat general de base territorial que
aplegava els catalans, més enllà del paper del monarca com a cap de la mateixa,
atès que el rei era, a més, cap d’altres comunitats generals, també organitzades
corporativament de forma anàloga. El resultat s’evidencia en la formula que
apareix sovint en els documents d’aplicació del dret emesos per institucions
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21 Vegeu MONTAGUT. El territori...
22 Vegeu CD-1359 del braç reial, cap. 9 i CD-1359 dels braços eclesiàstic i militar, cap. 8. Citem

aquestes i les altres referències normatives dels capítols del donatiu, per l’edició de SÁNCHEZ;
ORTÍ. Corts, parlaments... La cita es fa afegint a l’abreviatura de capítols del donatiu (CD) l’any
de promulgació i el capítol corresponent.



alienes a la Deputació del General i a la qual anomenen Deputació de
Catalunya23. En aquest sentit, no oblidem que tant la Cort General com el
General o la seva Deputació es denominaven «de Catalunya» i no per exemple
«dels catalans». Aquests darrers restaven inclosos, naturalment, dins la denomi-
nació territorial.

3. Una tercera representativitat que identifiquem enfront a les anteriors
seria la que podem qualificar de mixta (territorial local/estamental especial). Es
tracta d’un tipus de representativitat mixta de naturalesa informal i especial o
parcial, com anirem desenvolupant a continuació. Les magistratures o oficis de
la institució implicaven una doble característica. La més destacada era, certa-
ment, l’estamental ja esmentada, que comportava el repartiment dels oficis
entre els tres braços. Aquests membres, a més, tenien com a segona característi-
ca un origen que els vinculava geogràficament a unes realitats socials i locals
concretes, cosa que en el procés polític quotidià tenia un pes informal, però real
i efectiu, gens menyspreable. Aquest canal de representativitat també es donava
de forma esvaïda, en els braços eclesiàstic i militar, però es manifestava de
forma més transcendental en el braç de les ciutats, viles i llocs reials com trac-
tarem d’explicar tot seguit. 

El braç reial assumia una intensa i clara manifestació territorial a efectes
representatius, atesa la naturalesa més participativa de la comunitat municipal a
través dels organismes municipals. Per això, ens ha semblat adient remarcar la
transcendència del repartiment entre els seus components dels oficis del
General que tenia assignat aquest braç. Es tractava d’una representació territo-
rial que comportava la manifestació del pes, el poder i la influència política
d’uns àmbits concrets del territori i que es feia present en la preeminència
d’unes universitats per damunt de les altres. Mostrava, també, la correlació de
forces dins el braç i la representació major o menor de determinats territoris
municipals dins del context del solar de reialenc de Catalunya. Tot plegat, a tra-
vés del control de determinats oficis del General. Aquests darrers, oscil·laven
en categoria i nombre: deputats del General de Catalunya i oïdors de comptes
residents a Barcelona, deputats per a les mostres i estimes i consellers adjunts,
entre d’altres. 

La cobertura de les places ens assenyala, com hem remarcat, la preeminèn-
cia, la força i la influència de les diverses universitats integrants del braç reial.
La manifestació d’aquesta correlació de forces tenia lloc al llarg de la Cort
General i la documentem, per exemple, en l’assignació de les places limitades
de les comissions tractadores de l’ajuda, dels greuges, en la procedència dels
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23 Vegeu per exemple, Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa, AHCM/AM-I.161, s/n, correspo-
nent al 6 d’abril de 1391.



síndics encarregats de contestar les proposicions reials, i en d’altres situacions o
casos similars. Aquest procedir polític de la Cort General es traslladava o pro-
longava, també, a la Deputació del General. 

El tema no és en absolut superficial o anecdòtic, com podria semblar a pri-
mer cop d’ull, atesa l’ampla, encara que puntual, jurisdicció de la que disposa-
ven els magistrats de la institució, així com la rellevància de les competències
atribuïdes, que col·locaven al monarca en una situació desavantatjosa davant la
institució. Un reflex de la importància del tema el trobem en la curosa regulació
al respecte que documentem en alguns moments. 

Només a tall d’exemple, en la Cort General de Montsó de 1362-1363 sor-
giren dissensions dins del braç reial respecte la conveniència de canalitzar els
donatius a través de fogatges. Un grup de ciutats encapçalat per Lleida —que
agrupava rera seu les viles reials— s’hi oposaven, mentre que una altra facció,
encapçalada per Barcelona —seguida en aquesta posició per Perpinyà,
Puigcerdà i Vilafranca del Conflent— ho consideraven adient. Les desqualifi-
cacions mútues degueren ser tant fortes que traspassaren a l’ordinació de
l’ajuda24. 

El fet resultant fou que a l’hora de fer el repartiment d’oficis de la
Deputació es va procedir a una regulació precisa per evitar problemes. Els cinc
deputats s’assignaren atorgant la primera plaça a Barcelona; la segona a Lleida;
es va repartir la tercera entre les dues ciutats anteriors, de manera que la prime-
ra l’ocuparia el primer semestre i la segona el segon semestre; la quarta a
Girona i la cinquena s’atorgà a Perpinyà25. La resta d’oficis també es va repartir
procurant la presència de ciutats i viles com Manresa, Cervera i Vilafranca del
Penedès26. En aquesta ocasió, atesa la conflictivitat, es va procedir a una regula-
ció més precisa que l’usual. Les previsions ens permeten veure el que, segura-
ment de forma més pacífica, tenia lloc a cada a Cort General arribat el moment
de concordar la provisió d’oficis assignats al braç reial. 

El procés que hem descrit tenia major transcendència en el braç reial que
en la resta de braços, atès que per aquests darrers sempre es va establir un pro-
cediment de cooptació, que s’obria en cas de destitució o vacant de la plaça i
que es resolia dins el mateix consistori de la institució, donant, de fet, una clara
autonomia a la Deputació. Aquest procediment no es contemplava en relació al
braç reial ja que es reservava a la universitat originària la designació del substi-
tut, establint a aquest fi un termini. El resultat era una limitació de l’autonomia,
a aquests efectes electius, del consistori de la Deputació del General. 
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24 Vegeu CD-1363, cap. 49, 52, 54 i 53. 
25 Ibídem, cap. 14.
26 Ibídem, cap. 12.



La conseqüència més clara del procediment de provisió dels oficis era una
dependència directe del magistrat reial respecte la seva universitat, i en segon
grau del braç reial, mentre que la dependència dels seus col·legues dels altres
braços no venia mediatitzada per cap altra instància de poder. La vinculació es
refermava, a més, per mecanismes sociològics informals de grups i xarxes de
poder que es detecten en una anàlisi de tipus prosopogràfica. És aleshores quan
veiem com els designats eren, usualment, els síndics enviats per les universitats
a la Cort General i a la vegada membres de l’òrgan directiu municipal.

Tot el que hem exposat té incidència alhora de valorar la hipòtesi que
defensem de vinculació estreta entre la institució i les universitats reials.
Barcelona, en aquest període i fins a 1413 tenia una plaça segura en totes les
places a repartir i, els representants que nomenarà, eren persones del Consell o
vinculades molt estretament a l’organisme municipal. El resseguiment de la
resta de magistrats ens permetria establir les relacions d’influència de les uni-
versitats, les oscil·lacions i l’establiment comparatiu amb la prelació de les
mateixes d’acord als indicadors socio-econòmics generals. Una tasca, que esca-
pa a l’àmbit reflexiu d’aquest treball.

3. DECISIÓ POLÍTICO-TERRITORIAL I UBICACIÓ GEOGRAFICA
DE LA INSTANCIA DIRECTIVA DE LA DEPUTACIÓ 
DEL GENERAL DE CATALUNYA

La Cort General de Catalunya no tingué mai una ubicació geogràfica, ni
una seu, ni un espai concret fix de celebració de la mateixa27. L’hagués pogut
tenir i no haguessin mancat argumentacions a favor d’una localització o altra, ja
que l’argument de la seva temporalitat no tenia, al nostre entendre, prou entitat
com per barrar una decisió política d’aquest tipus, en cas d’haver existit una
voluntat en aquest sentit. 

Les comissions estamentals gestores de l’ajuda, primer, i la Deputació del
General de Catalunya, després, van ser objecte d’un curiós procés de llarga
durada en un sentit divergent respecte el que hem comentat de l’òrgan parla-
mentari que, per la seva incidència territorial, comentarem a continuació. En
abstracció i, d’acord al Dret, van ser organismes temporals i extraordinaris 
creats ad hoc fins a l’ordinació de 141328. Això no va ser obstacle per a què les
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27 Els únics requisits que semblen haver-se exigit és que es celebrés dins del territori de Catalunya.
Encara que aquesta pertinença fos nominal, com era el cas de Montsó. També que es celebrés en
una població major de dos-cents focs segons recorda Jaume Callís. L’elecció del lloc concret
requeia en l’arbitri reial. Vegeu en aquest sentit CALLÍS. Extragravatorium... Cap. 5. 

28 Vegeu l’edició de MONTAGUT. Les institucions fiscalitzadores... Pàg. 186 i seg. 



successives Corts Generals que nomenaren les subsegüents comissions esta-
mentals gestores de l’ajuda o les deputacions del General de Catalunya regu-
lessin la ubicació territorial de l’organisme. 

Respecte la cisa concedida amb una vigència triennal l’any 128829 es va
establir una simetria entre les ciutats de Lleida i Barcelona. Simetria que fou
servada a les ordinacions de la cisa, també triennal, de 1289 i a la de 1292. El
129230 s’establia que la casa del templers a Gardeny, per a la primera ciutat, i la
casa dels hospitalers, per a la segona, serien els hostatges que es destinaven per
a la custòdia en sengles arques dels diners i, per tant, els llocs d’administració
central on respectivament s’havien d’elegir els magistrats, rebre la moneda
semestralment i fer el retiment de comptes dues vegades l’any. La divisió
geogràfica responia a la circulació del numerari: moneda jaquesa o barcelonesa
de tern. 

En la Cort de Barcelona de 132331 es va mantenir el criteri anterior, ubicant
l’hostatge als convents dominicans que existien en ambdues ciutats, i en canvi,
es va traslladar el lloc on s’hauria de retre comptes a la ciutat de Manresa, que
restava a mig camí d’ambdues poblacions. 

La situació evolucionà a favor de Barcelona a partir dels donatius de les
Corts Generals de 1333 i es consolidà a les de 1340 i 1344, respecte de les
quals la parquedat en aquest tema no va fer més que reafirmar el retiment de
comptes a Barcelona. Aquest statu quo va assolir una permanència definitiva a
partir de la Cort de Cervera de 1359. En les sengles ordinacions de l’ajuda
corresponents a la institució geminada32 que en va sortir i que funcionava opera-
tivament en dues comissions estamentals, una pel braç reial, i una altra pels
braços eclesiàstic i militar, es fixà Barcelona com a seu institucional, assignant
respectivament com hostatges, els convents dels dominics i dels franciscans.
Simultàniament es va prohibir al rei que cridés els deputats fora de la ciutat o
del lloc on estiguessin aquells a fi de no pertorbar-los en la seva tasca33.

El pas donat el 1359 esdevingué definitiu a la Cort General de Montsó de
1362-1363. Cort General en la qual es va centralitzar el donatiu a Barcelona. En
aquesta darrera ciutat es rebria la moneda, que es guardaria en una arca amb
tres panys, es verificaria el retiment de comptes dues vegades l’any i hi residi-
rien obligatòriament els tres deputats corresponents a Catalunya, que afegirien
a la seva titulació la fórmula residents a Barcelona, que no feia més que fer
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29 Vegeu C. Cisa-1288, cap. 11, 12, 13 i 15.
30 Vegeu C. Cisa-1292, cap. 20-26.
31 Vegeu CD-1323, cap. 23, 24 i 32.
32 Vegeu ESTRADA RIUS. Anotacions a l’entorn...
33 Vegeu CD-1359 del braç reial, cap. 23 i CD-1359 dels braços eclesiàstic i militar, cap. 41. 



patent el triomf de la universitat barcelonina alhora que reafirmar la seva posi-
ció de cap de Catalunya34. La població de Gandesa s’establia com a seu del reti-
ment dels comptes generals de tots el regnes, sent escollida per la seva peculiar
posició geogràfica equidistant de tots els regnes. 

La immediatament posterior Cort General de Barcelona-Lleida-Tortosa de
1364-1365, que va assumir el llegat de Montsó tot reduint-lo i adaptant-lo a la
realitat del territori de Catalunya, va assumir la normativa anterior consolidant
la titulació ja exposada i prohibint de nou al monarca que cridés fora de la ciu-
tat els deputats. A partir d’aleshores la vinculació de la instància central de la
Deputació del General a Barcelona seria un fet permanent i indiscutible. No
ens consta que existissin protestes en aquest sentit, com, d’altra banda, si hi que
hi van ser en altres aspectes relatius a la planta de la institució o a les creixents
despeses de la mateixa.

Barcelona i el seu influent Consell acabaven de reforçar el paper de la ciu-
tat dins la política general del Principat i reafirmaven, també, la seva posició
preeminent i central dins la concepció teòrico-política del territori de
Catalunya. Les raons eren de pes i per això, segurament, no es discutiren fór-
mules polítiques transaccionals alternatives. La preeminència de la ciutat dins
el braç reial, el que els monarques hi residissin sovint, la posició costanera de la
ciutat i l’existència de les drassanes reials35, així com la facilitat d’acudir a
mecanismes de crèdit privat, atesa la vocació mercantil de la ciutat, juntament
amb la voluntat del Consell, degueren ser raons determinants i difícilment dis-
cutibles. 

En certa manera, intuïm una tutela informal dels consellers de Barcelona
sobre els deputats del General de Catalunya residents a Barcelona que reforça
la hipòtesi que anem apuntant al llarg de la present comunicació de la trans-
cendència del braç reial, en general, i de Barcelona, en particular, sobre la insti-
tució, per damunt de la incidència dels restants estaments. Una influència que
passa per la presència constant de membres vinculats al Consell de Barcelona
en el consistori de la Deputació i, fins i tot, en la proximitat física, compartint
hostatge amb els consellers en el convent de Santa Caterina fins almenys l’any

85

LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA Y EL TERRITORI DEL PRINCIPAT:…

34 Vegeu CD-1363, cap. 12 i 14.
35 Aquest darrer aspecte és significatiu ateses les atribucions militars de la Deputació i la potestat

que tenia d’armar un estol de galeres. De fet, la drassana reial de Barcelona va ser compartida i
cofinançada per la Corona, la Universitat i la Deputació del General. Aquesta darrera hi guarda-
va les seves galeres i hi tenia una botiga o magatzem, que estava a càrrec d’un oficial específic
per aquesta funció, el drassaner del General. En aquest sentit, el 1367 la Deputació recompensa
al convent de framenors per l’ajuda prestada pels seus monjos en l’extinció d’un incendi en la
veïna Drassana, vegeu en aquest sentit ACA, G., N-613, f. 4r. El 1408 també documentem la
botiga del General a la Drassana, vegeu ACA, G., N-632, f. 200r.



136736. Aquesta preeminència tenia, fins i tot, manifestacions protocol·làries
clares —certament importants i significatives a l’època— que perdurarien en el
temps i que documentem en el segle XV heretades d’aquests moments inicials37.

4. LA CONTRIBUCIÓ DE LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL 
DE CATALUNYA EN LA CONSOLIDACIÓ DE LES FRONTERES
DEL PRINCIPAT

El General de Catalunya, en qualitat de corporació de composició esta-
mental, reposava, com ja hem vist, damunt una base territorial que coincidia
amb el territori del Principat. En aquest sentit, el feix competencial que la
Deputació del General tenia atribuïda trobava un dels seus límits en les fites de
l’espai geogràfic sobre el qual era competent. Essent aquest territori el de
Catalunya ja podem imaginar la importància de la fixació dels límits d’actuació
competencial de la Deputació del General com element decisiu per a la limita-
ció territorial de Catalunya, en un període en que les franges fronteres eren
oscil·lants o encara no estaven ben delimitades. Per això, volem reflexionar en
aquest epígraf sobre la incidència de la Deputació del General en la delimitació
externa o, almenys, en el paper gens menyspreable jugat per la institució com a
catalitzadora de la fixació d’uns límits o fronteres. No hem d’entrar en la con-
formació progressiva de Catalunya a partir d’uns comtat inicials, en el quals el
de Barcelona, a través del seu comte i especialment a partir d’Alfons el troba-
dor, rei d’Aragó, tingué una funció i voluntat decididament aglutinadora38.

Al llarg de l’Edat Mitjana les afrontacions entre uns regnes sotmesos a una
mateixa corona restaren flexibles i l’assignació dels territoris variable, especial-
ment, en el sector dels confins aragonesos. Les oscil·lacions restaren subjectes a
peculiaritats monetàries o jurídiques que vinculaven els territoris fronterers a un
o altre territori fins al segle XIV39. Un dels factors importants en la cristal·litza-
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36 Recordem que els consellers no l’abandonaren fins 1369 quan decidiren bastir un edifici propi
que començà a ser operatiu a partir de 1373. No seria gens estrany que els deputats els seguissin
al traslladar-se al convent dels framenors abans d’ocupar una casa pròpia. Vegeu ESTRADA RIUS.
Una casa per al General de Catalunya...

37 En aquest sentit, l’escrivà major de la Deputació Antoni Llombard explica en el seu compendi
sobre la institució com a Barcelona els deputats havien de cedir la preeminència en els actes
públics als consellers de la ciutat quan aquests actes tenien lloc dins el terme de la ciutat. Vegeu
en aquest sentit la còpia siscentista del ms. de Llombart a ACA, G., 161.

38 Vegeu SABATÉ. El territori... Pàg. 485 i seg.
39 Vegeu MASIÀ DE ROS. La cuestión de los límites..., FERRO. El Dret públic... Pàg. 16 i seg.

MONTAGUT. El territori... Pàg. 160 i seg. i SERRANO. El conflicte catalanoaragonès...



ció territorial va ser la noció de comunitat general a la qual es pertanyia per
damunt de les particularitats jurisdiccionals i feudo-vassallàtiques. Aquesta per-
tinença, amb derivacions identitàries, comportava com obligació especial la
contribució tributària per raó de diversos títols justificatiu. És, dins d’aquesta
especificitat, que la Deputació del General tingué un paper important a l’ocu-
par-se de la recaptació i de l’administració de les ajudes, de la mateixa manera
que ho havien fet les seves predecessores o comissions estamentals gestores del
donatiu.

El fenomen es fa més evident atès que, a més dels tributs exigits (fogatge,
drets de la bolla de plom i del segell de cera i imposicions diverses, que seguien
la tònica dels bovatges i de les cises anteriors) es va instituir un nou tribut amb
el nom de dret d’entrades i d’eixides. Es va establir a la Cort General de
Montsó de 1362-1363 integrant-se dins el feix tributari que, amb el nom de
generalitats, s’atorgà a la institució en qualitat de tributs d’exacció privativa. Es
tractava d’un tribut que com el seu nom indica gravava la importació i l’expor-
tació de certs productes que venien determinats en llargs i detallats llistats. En
les ordinacions de l’ajuda de 1362-63, a més, es va traçar una frontera fiscal
que integrava els generals dels tres regnes i només fixava la frontera respecte
les terres alienes a la Corona40. 

A la següent Cort General de 1364-1365 l’assumpció del llegat de l’ante-
rior Cort va ser ple, llevat del fet que es reduí la seva aplicació a la dimensió
estricte del Principat. Fou llavors que es va delimitar una nova frontera fiscal
que, ara sí, havia de limitar la base territorial integrant del General de
Catalunya de la dels generals dels regnes veïns sota senyoria del casal d’Aragó.
Es tractava d’una frontera duanera i, com a tal, prenia com a fites punts poblats
del camí a on s’establien taules a càrrec de guardes davant els quals s’havia de
formalitzar l’obligació tributària, concretada en una sèrie d’actes establerts en
les ordinacions de l’ajuda: manifestació de les mercaderies, segellat de les
mateixes, expedició dels albarans i pagament de les sumes degudes. 

Moltes de les reivindicacions o protestes territorials comunitàries, així com
la formació de la consciència de ser membre o no de Catalunya —i per tant,
català— en aquestes comarques fronteres van ser mogudes pel tema tributari.
La contribució amb el General del Principat era un dels arguments claus en la
determinació de la pertinença de certs territoris a Catalunya. Especialment inte-
ressants són els casos de regions ambigües com ara bé les valls d’Aran,
d’Andorra i els territoris de la Franja41. Les peculiaritats de la primera són prou
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40 Vegeu les representacions gràfiques no coincidents d’aquesta frontera fiscal de MUÑOZ POMER.
Orígenes de la Generalidad... Pàg. 68 i DE SESMA. La fijación de fronteras... Pàg. 164.

41 La limitació d’espai no ens permet més que mostrar a continuació uns exemples isolats i testi-
monials.



conegudes i, per això, només assenyalarem que s’integrà a Catalunya42 i que
aquest procés culminà amb el nomenament d’un deputat local privatiu el
141043. Respecte les valls andorranes no hi ha dubte sobre la seva contribució
amb el General Catalunya, i en conseqüència, la seva pertinença al mateix44. Pel
que fa a les poblacions de la Franja, tal com Fraga, Tamarit i Montsó, la
balança s’inclinà favorablement en la segona meitat del tres-cents per la seva
vinculació al General d’Aragó45.

5. COMISSIONS, COL·LECTES I DEPUTATS LOCALS 
DEL GENERAL DE CATALUNYA: LA VERTEBRACIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL TERRITORI 

El tema sobre el qual ens proposem reflexionar a continuació és comple-
mentari a la fixació dels límits de Catalunya i a la tria d’un punt de la seva geo-
grafia per establir la seu administrativa i representativa de la Deputació del
General. Ens referim a l’estructuració del Principat en unitats territorials o dis-
trictes per tal d’exercir l’administració perifèrica de les competències atribuïdes
a la institució. És un aspecte que hem tractat amb caràcter monogràfic en tre-
balls anteriors46 i sobre el que tenim treballs en preparació47, de manera que
seguint el plantejament de la present exposició, ens ocuparem de manera gene-
ral d’aquesta figura que, fins al moment present, ha estat malauradament igno-
rada per part de la historiografia. 

Tant les comissions estamentals gestores de l’ajuda com la Deputació del
General van ser institucions dissenyades pels braços de la Cort General amb
una certa voluntat de saltar la temporalitat i les limitacions parlamentàries, tot
establint una delegació de la qual estaven exclosos tant el monarca com els seus
oficials. Aquesta comissió, restava limitada en el temps i sotmesa a la condició
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42 Pere III es va comprometre el 1381 a no separar-la de Catalunya. Vegeu una visió de conjunt de
les vicissituds històriques de la Vall a REGLÀ. Francia, la Corona de Aragón... i a LLADONOSA.
Invasions i intents... i una visió més centrada en el territori a SABATÉ. El territori... Pàg. 305 i
seg. Respecte el compromís de no separació vegeu VALLS. Privilegis i ordinacions... Doc. núm.
XXX.

43 Vegeu ACA, G., N-633, f. 139r.
44 En aquest sentit, el 1373 forma part de la comissió del deputat local assignat al Pallars, terres

dels Erill, vescomtat de Castellbò i valls d’Andorra. Vegeu ACA, G., N-618, f. 115v.
45 Vegeu en aquest sentit el greuge que presenten a la Cort de Tamarit de 1375 negant-se a contri-

buir amb Catalunya. Vegeu SABATÉ. El territori... Pàg. 303.
46 Vegeu ESTRADA RIUS. Diputat local del General... i ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi dels

deputats locals...
47 Aquest oficial i la demarcació sobre la qual era competent són objecte d’un estudi detallat a la

memòria doctoral que l’autor està redactant.



resolutòria de compliment de les funcions encomanades. Aquesta certa projec-
ció i la desconfiança mútua entre els estaments, organitzats corporativament en
braços, va fixar la representativitat estamental paritària de la institució a través
d’un col·legi o consistori de deputats i consellers-oïdors, conjuntament o en
combinacions separades, depenent el període concret. 

Ara bé, si els braços establien, amb l’acord del rei, la planta de la institu-
ció, van donar una flexibilitat àmplia a la concreció del personal auxiliar subor-
dinat. Amb aquesta finalitat donaren poders als magistrats dirigents per tal que,
en cas de creure-ho convenient, poguessin usar a través de l’institut jurídic de la
comissió per a establir i extingir oficials diversos i nomenar i revocar, segons el
seu arbitri, els titulars pertinents. Es tractava, en els orígens, d’una atribució
potestativa. La Cort General de Cervera de 1359, per exemple, va preveure, en
aquest sentit, la possibilitat que les dues comissions nomenessin uns collidors
per cap de vegueria48.

La figura estava inspirada, probablement, en l’estructuració piramidal que
era usual en la recaptació tributària coetània a tres nivells: col·lector local,
col·lectors d’una demarcació més àmplia i, finalment, instància centralitzadora.
Un exemple similar el trobaríem en la recaptació del fogatge de 1358 per part
de l’administració reial49. El model era, a més, similar a l’establert als États del
Languedoïl que el 1356 atorgaren al rei Joan de França una ajuda que havia de
ser gestionada per una comissió estamental de nou membres —tres per braç—
anomenats géneraux-superintendants i una instància local, que prenia per
demarcació la diòcesi i que era dirigida per un élu50.

Les previsions que trobem a Cervera es repeteixen a Montsó l’any 1363.
Aquest cop es portaren a terme efectivament, ja que hem documentat l’actuació
el gener de 1364 del comissari dels deputats del General de Catalunya i
Mallorca a les vegueries del Bages i Bergadà51. A partir d’aleshores, la institu-
ció de l’oficial arrencà amb la denominació de comissari amb potestat sobre un
districte o comissió sobre el qual era competent. 

Pel que fa a la demarcació, tot i no existir una denominació precisa coetà-
nia documentem els noms de comissió52 i de col·lecta53. La funció de la demar-
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48 Vegeu CD-1359 del braç reial, cap. 7 i CD. dels braços eclesiàstic i militar, cap. 12.
49 Vegeu PONS GURI. Un fogatjament... Pàg. 410 i seg., doc. II.
50 Vegeu PERROY. La guerra... Pàg. 101 i LOT; FAWTIER. Histoire des institutions... Pàg. 246.

L’autor està treballant en la comparació entre ambdues institucions que sorgeixen en el caliu del
dret comú.

51 Vegeu ACA, C., reg. 1404, f. 3v. Document comentat a ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi
dels deputats locals... Pàg. 709.

52 Vegeu, en aquest sentit, el fogatjament. RAH. Cortes... Vol. 2. Pàg. 77.
53 Vegeu ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi... Pàg. 717 i seg., especialment pàg. 719.



cació era tributària i es composava d’una capital, lloc de residència del comis-
sari i deputat local, i un territori annex. Per aquest darrer, s’aprofitaren distric-
tes anteriors ben definits i consolidats, com ara bé els bisbats o les vegueries.
Aquests districtes preexistents eren presos com a punts de partença i no hem de
caure de cap manera en la simplificació errònia de reduir les comissions o
col·lectes únicament a aquestes unitats. Pel contrari, cada comissió o col·lecta
era l’agrupació54 o la separació55 —totalment flexible56— d’unitats preexistents,
que d’aquesta forma i pel que fa a la competència exclusiva en matèria subjecte
a la Deputació del General es configuraven en uns districtes originals. 

Les comissions, col·lectes o deputacions locals eren el marc de desenvolu-
pament de l’administració perifèrica de la Deputació del General sota la direc-
ció dels deputats locals. Aquests darrers actuaven en qualitat de delegats dels
deputats residents a Barcelona, dels quals depenien totalment, tot i que la juris-
dicció delegada de la que gaudien els permetia actuar autònomament en les vies
de justícia, governativa i graciosa, sempre respectant la unitat de caixa o de
centralitat de l’administració de l’Erari del General a Barcelona. Aquests trets
els convertien fins a cert punt en miralls dels deputats residents a Barcelona i
per això, a partir de 1375, es produeix la consolidació de la doble nomenclatura
(residents/locals) de titulacions dels deputats: els magistrats principals o supe-
riors residents a Barcelona i els locals de les diverses demarcacions subordinats
als primers.

La perspectiva global ens permet veure com el procés de consolidació de
l’ofici i de la comissió, col·lecta o deputació local és ple i porta vers una pro-
gressiva multiplicació de districtes57. La preponderància del braç reial és evi-
dent, un cop més, si ens adonem que les capitalitats es situaven en ciutats i viles
reials, usualment cap de vegueria, el que facilitava la col·laboració deputat
local/veguer reial de la mateixa manera que a nivell superior s’establia la rela-
ció anàloga deputats residents/governadors generals. A més, l’ofici era quasi
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54 En aquest sentit una comissió o col·lecta consolidada era la que comprenia la ciutat i la vegueria
de Tortosa i la castellania d’Amposta. 

55 En aquest sentit l’any 1373 es crea un comissari privatiu per a la terra de Pallars, que fins ales-
hores havia estat sotmesa a la jurisdicció dels comissaris i deputats locals de Lleida. Vegeu
ACA, G., 618, f. 115v. Un altre exemple el trobem quan l’any 1365 la vegueria de Barcelona-
Vallès, entre altres territoris es divideixen en dues comissions que prenen com a límit divisor o
separador el riu Llobregat i que estableixen com a capitals respectives Barcelona i Sant Celoni.
Vegeu ACA, G., N-607. 

56 En aquest sentit, en un moment determinat es decideix no cobrir la vacant de la comissió de
Cervera al considerar que ja no es necessària. Vegeu el procés a ESTRADA RIUS. Apunts per a
l’estudi... Pàg. 729.

57 Vegeu de forma orientativa la taula i el mapa que s’adjunten a ESTRADA RIUS. Apunts per a
l’estudi... Pàg. 744 i 745.



sempre monopolitzat de manera informal i indirecte per les respectives univer-
sitats-caps de vegueria i coberts amb persones molt properes als respectius
òrgans de govern municipal.

6. CONCLUSIONS

La voluntat de reflexió ha primat en la present comunicació, que hem estruc-
turat a l’entorn de quatre eixos, immersos en dos grans blocs temàtics, que hem
pretès que mostressin de manera genèrica les relacions, condicionants i incidèn-
cies mútues que ens semblen més rellevants entre la institució i el territori.

I. En el primer bloc s’ha volgut presentar des de diverses perspectives la
contribució de la institució en la consolidació territorial i en l’articulació admi-
nistrativa del mateix. Això és: 

1. La delimitació a través de la fiscalitat general de la pertinença a la
comunitat general i, correlativament, la fixació geogràfica d’un territori que tro-
bava uns límits o fronteres de naturalesa física. 

2. L’establiment geogràfic d’un centre de poder de caire polític i adminis-
tratiu a Barcelona, una vegada s’optà per una institució dissenyada d’acord amb
els principis de jerarquia i centralitat. 

3. La percepció i l’estructuració interna d’un espai sobre el qual s’exercí
una jurisdicció coincident territorialment amb el Principat. Una organització
amb una finalitat eminentment fiscal i tributària que va dividir el territori en
comissions o col·lectes que partiren d’unitats preexistents i que constituïren una
administració perifèrica assentada en una xarxa de capitals vicarials al front de
les quals es situaven els comissaris o deputats locals.

II. En un segon bloc teòric s’ha volgut reflexionar sobre el territori i la
representativitat social i política de l’institució, més enllà de la evident repre-
sentativitat estamental. Un objectiu que hem presentat en dos aspectes comple-
mentaris: 

4. a. En primer lloc hem insistit en la representativitat de tot el territori de
Catalunya assumida per la Deputació, en tant en quan el territori era la base
física de la corporació que, amb el nom de General de Catalunya, representava
la comunitat general. Un caràcter que li venia atorgada com a projecció o deri-
vació específica de la Cort General. 

4. b. Un segon aspecte, immanent al llarg de l’exposició, que hem volgut
mostrar ha estat el rol i la influència determinant del braç reial en la nostra ins-
titució. Un braç integrat per universitats municipals de reialenc amb una base
territorial i geogràfica concretes. Així, la influència de Barcelona que aconseguí
establir la seu de la institució dins la ciutat i que situà dins de la institució, de
forma permanent, personatges vinculats al Consell. 
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També, el paper de les altres ciutats i viles reials que negociaren el reparti-
ment dels oficis de les magistratures centrals. Uns oficis que cal recordar que
escapaven al procediment de cooptació establert per a la resta d’estaments, per
ser reservats en cas de vacant a la provisió per part de la mateixa universitat que
tenia assignada la plaça. Unes ciutats i unes viles reials que a més assolien un
control —igualment indirecte o informal— de les comissions i deputacions
locals que tenien la respectiva seu central en els seus termes municipals de reia-
lenc i en els quals feien prevaler la seva influència per situar homes vinculats
als òrgans de govern municipal del lloc. 

En el rerafons de tot plegat rau el paper transcendental del braç reial en
reeixir en la construcció de la Deputació del General, tenint en compte la per-
cepció global de Catalunya que els venia facilitada a nivell conceptual o teòric
per la senyoria del rei. Aquest darrer, única persona que tenia la legitimitat,
voluntat i possibilitat efectiva de vehicular una Catalunya unitària per tal com
n’era el senyor natural, comú i superior d’acord a la doctrina del ius commune.
El rol jugat pel braç reial no hagués estat possible, per altra banda, sense la con-
currència dels restants braços que, atesa la seva posició centrífuga enfront el
sentit unitari que imposava el monarca, facilitaren l’exclusió reial en la institu-
ció58. El resultat inicial seria la construcció d’una percepció i d’una realitat 
globals del Principat autònomes a la del rei: la del General de Catalunya mani-
festada operativament en la Deputació del General.

7. BIBLIOGRAFIA

CALLÍS. J. Extragravatorium Curiarum. Barcelona: Apud Iohannem Gordiolam, 1556.
CARRERAS CANDI, F. «Divisions administratives de Catalunya en èpoques passades».

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 65. Barcelona: 1917.
Pàg. 33-40 i 116-123.

EIXIMENIS, F. Dotzè llibre del crestià. 2 vol. Girona: Col·legi Universitari de
Girona/Diputació de Girona, 1986-1987.

ESTRADA RIUS, A. «Diputat local del General de Catalunya». Diccionari Jurídic Català.
Barcelona: Fundació Jaume Callís/Edicions 62. [En premsa].

ESTRADA RIUS, A. «Apunts per a l’estudi dels deputats locals del General de Catalunya
(dels primers testimonis a la Cort de Barcelona de 1413)». El territori i les seves
institucions històriques. Barcelona: Fundació Noguera, 1999. Pàg. 703-745.

92

ALBERT ESTRADA I RIUS

58 El braç reial per sí sol no podia enfrontar-se i fer prevaler la seva voluntat enfront el rei. En
aquest sentit en el Parlament de 1366 es va establir un òrgan anàleg a la Deputació però de com-
posició paritària d’oficials reials i delegats municipals. Vegeu CD-1366, cap. 3.



ESTRADA RIUS, A. «La iurisdictio atribuída a la Deputació del General de Catalunya y
su ejercicio». Rudimentos legales. Revista de Historia del Derecho. 1. Jaén:
Universidad de Jaén, 1999. Pàg. 131-164.

ESTRADA RIUS, A. «Anotacions a l’entorn de la jurisdicció d’una institució geminada: les
comissions estamentals gestores de l’ajuda nomenades a la Cort General de
Cervera de 1359» Jornada d’estudi sobre l’autonomia judicial i financera a
Catalunya. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. [en premsa]

ESTRADA RIUS, A. Una casa per al General de Catalunya. A propòsit del VI centenari de
l’adquisició de la primitiva casa de la Deputació del General de Catalunya a
Barcelona, avui Palau de la Generalitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2000.

FERRER, M. T. «Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya (1359-1412)»
Homenatge a Miquel Coll i Alentorn. Barcelona: Fundació Jaume I, 1985. Pàg.
222-269.

FERRER, M. T. «Origen i evolució de la Diputació del General de Catalunya» Les Corts a
Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, 1991. Pàg. 152-159.

FERRO, V. El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta. Vic: Eumo, 1987.

LOT, F.; FAWTIER, R. Histoire des institutions françaises au Moyen Age. Vol. II. París:
Presses Universitaires de France, 1957.

LLADONOSA, J. Invasions i intents d’integració de la Vall d’Aran a França. Barcelona:
Rafael Dalmau Editor, 1967.

MASIÀ DE ROS, A. «La cuestión de los límites entre Aragón y Cataluña (Ribagorza y
Fraga en tiempos de Jaime II). Boletín de la Real Academia de Buenas Letras.
XXII. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1949.

MONTAGUT, T. DE. Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (Des
dels seus orígens fins a la reforma de 1413). Barcelona: Sindicatura de Comptes de
Catalunya, 1996.

MONTAGUT, T. DE. «El territori de Catalunya. EAC 2». Comentaris sobre l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Vol 1. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics,
1988. Pàg. 155-167.

MONTAGUT, T. DE. «La justicia en la Corona de Aragón». La Administración de Justicia
en la Historia de España. Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
Investigación en Archivos. Guadalajara: Junta de Comunidades Castilla-La
Mancha, 1999. Pàg. 649-685.

MONTAGUT, T. DE (coord.). Història del Dret espanyol. Barcelona: Edicions de la
Universitat Oberta de Catalunya, 1997.

MUÑOZ POMER, M. R. Orígenes de la Generalidad Valenciana. València: Generalitat
Valenciana, 1987.

PERROY, E. La Guerra de los Cien Años. Barcelona: Ed. Akal, 1982.
PONS GURI, J. M. «Un fogatjament desconegut de l’any 1358». Recull d’estudis d’histò-

ria jurídica catalana. vol. 1. Barcelona: Fundació Noguera, 1989. Pàg. 255-449.
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y

principado de Cataluña. 26 vol. Madrid: Real Academia de la Historia, 1896-1922.
REGLÀ, J. Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. Madrid: CSIC, 1951.

93

LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA Y EL TERRITORI DEL PRINCIPAT:…



ROMANO, D. «La ordenación de 1281 de las veguerías catalanas» Homenaje al Dr. D.
Juan Reglà Campistol. vol. 2. Valencia: Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valencia, 1975. Pàg. 111-123.

RUBIÓ I CAMBRONERO, I. La Deputació del General de Catalunya en los siglos XV y XVI.
2 vol. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona, 1950.

SABATÉ, F. El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territo-
rial al llarg de l’Edat Mitjana. Barcelona: Fundació Salvador Vives
Casajuana/Rafael Dalmau Editor, 1997.

SÁNCHEZ, M.; ORTÍ, P. Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya. Els capítols del donatiu
(1288-1384). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1997.

SERRANO, J. El conflicte catalanoaragonès pel territori de La Ribera d’Ebre i de la
Terra Alta, en els segles XIII i XIV. Ascó: Ajuntament d’Ascó, 1997.

SESMA, J. A. «La fijación de fronteras económicas entre los estados de la Corona de
Aragón». Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad. V.
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1983. Pàg. 141-163.

SOLDEVILA, F. Pere el Gran. Segona Part: El regnat fins a l’any 1282. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 1995.

TORRE, A. DE LA. «Orígenes de la Deputació del General de Catalunya». A: Discursos
leídos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la solemne recep-
ción pública de don —, el día 18 de noviembre de 1923. Barcelona: Reial
Acadèmia de les Bones Lletres, 1923.

VALLS I TABERNER. F. Privilegis i ordinacions de la Vall d’Aran. Barcelona:
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1987.

94

ALBERT ESTRADA I RIUS


