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Qui s’apropa a l’estudi de la documentació institucional catalana d’època moderna 

troba, dins els inventaris i catàlegs, escasses referències directes a les comissions que 

constitueixen l’objecte d’estudi d’aquest seminari. Tanmateix, qualsevol qui es capbussa en 

l’estudi acurat de la documentació institucional dels grans arxius del nostre país, no triga 

massa temps a esbrinar l’existència d’un llarg fil roig de continuïtat en el protagonisme de les 

comissions a les institucions de la Catalunya moderna. L’objectiu d’aquesta intervenció és el de 

posar de relleu la seva importància com a protagonistes de la dinàmica política en el dia a dia, 

però també molt especialment, en aquells escenaris en els quals, per la importància 

constitucional (les grans cites de la producció legislativa) o per la cruïlla política, podem parlar 

de moments republicans. 

Es tracta de posar de relleu l’extraordinària aportació de les comissions a la dinàmica 

política del país: en l’exercici de la sobirania política esdevingueren un engranatge fonamental, 

clau en el moviment de tota la maquinària institucional de la Catalunya moderna, però també, 

ben sovint, encarnaren la iniciativa del país (tal i com assenyala el títol d’aquesta intervenció 

d’avui), actuaren com a vàlvula d’escapament d’unes energies que les institucions 

necessitaven vehicular per camins representatius. El marc d’aquestes reflexions sobre les 

comissions serà, doncs, d'àmbit general català. Les comissions, més o menys controlades pel 

sistema insaculatori, van jugar també un paper essencial en el govern dels municipis catalans, 

que he de deixar necessàriament a banda per raons de temps i per la problemàtica específica 

que presenta l’organització del món local. I en aquest escenari comú a tota la comunitat 

política, les comissions van jugar un paper fonamental al si de la Cort general i de la seva 

delegació permanent, la Diputació del General de Catalunya.  

La Cort general, constituïda per la comunió del rei i els braços de la terra, va veure 

progressar i consolidar-se al llarg de l’edat moderna un bon grapat de comissions de treball on 

s’elaboraven algunes de les propostes fonamentals. Foren les veritables cuines de l’acord 

general que representava la Cort. Fou a les comissions on s’elaborà l’esborrany legislatiu que 



posteriorment era objecte d’aprovació als tres estaments i de negociació i combinació amb el 

monarca en successives rondes. Era en comissió com s’aprovava també la normativa específica 

sobre el funcionament de la Diputació del General i en comissió on es procedia a l’anomenada 

obertura del balanç, per estudiar-ne la gestió i la disponibilitat financera de la institució. Era en 

comissió on es rebien les queixes generals i particulars, on es preparaven les demandes de 

compensació pels excessos de la monarquia al llarg de la darrera legislatura i on és jutjaven, 

una vegada tancada la Cort.  

Però la Cort general fou, per voluntat dels monarques hispànics, cada vegada més 

absent de l’escenari polític català. En relleu, la seva delegació permanent, la Diputació del 

General, vetllà pel dia a dia de la gestió de la fiscalitat i per la defensa de l’ordre jurídic 

paccionat. I les comissions hi jugaren novament un paper fonamental. Les Juntes de Braços 

convocades pels diputats i oïdors al llarg dels segles XVI i XVII aplegaven centenars de 

membres de les classes dirigents. I de la seva convocatòria (o directament del designi del 

consistori reduït) van néixer centenars de comissions no estables (les anomenades 

habitualment divuitenes), encarregades del seguiment dels principals afers de govern. Sense la 

seva existència, la Diputació del General difícilment podia ser un instrument eficaç al servei de 

les classes dirigents, tal i com el control polític de la institució a partir de 1652 va posar de 

relleu. 

Però més enllà de la Cort general i de la Diputació del General, institucions 

permanents, les comissions ocuparen un paper fonamental també en els grans moments 

d’exercici de la sobirania política: naturalment, parlem de la Guerra dels Segadors i de la 

Guerra de Successió. Perquè les comissions gaudien d’una flexibilitat i un valor representatiu 

que les féu imprescindibles. De la gran Junta de Braços de 1640 van néixer les comissions 

encarregades de gestionar el govern republicà dels primers mesos de combat contra la 

Monarquia hispànica. I què fou sinó una nova comissió, la Conferència dels Tres Comuns, la 

que articulà les posició comuna de les institucions catalanes al servei de la causa de l’arxiduc 

primer i de la supervivència de l’arquitectura institucional de la comunitat política finalment. 

Fos en el funcionament reglat de les institucions, fos en els moments de major excepcionalitat 

política, les comissions destacaren sobretot per la seva capacitat a l’hora de vehicular 

iniciatives i d’ampliar la representació al si de les institucions. 


