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Les Comissions del Consell de Cent de Barcelona. Un exemple: la “Comissió secreta” de 1640 

Núria Florensa i Soler 

 

El tema que exposarem serà el mecanisme de creació, organització i funcionament de 

les Comissions del govern de la ciutat de Barcelona. Inicialment presentarem a grans trets la 

institució sobre la que versarem, el Consell de Cent, que tenia un àmbit de poder i d’actuació 

molt superior a la d’un govern municipal. Com a “cap i casal” era la seu de les principals 

institucions de Catalunya i, a més, era on s’emmirallava el país i on es recollien les aspiracions i 

queixes de la resta de Catalunya. Les accions de la Ciutat Comtal tenien tal magnitud que 

serveixen per fer palès com la representació de la ciutat en la  Comissió parlamentària a les 

Corts Generals de 1632 va impedir prosseguir aquestes accions a causa del dissentiment que va 

presentar a tots els actes de gràcia i justícia. 

A continuació hem escollit, a tall d’exemple, dues de les moltes Comissions que es 

formaven, que ens han semblat importants: la primera i la més cabdal pel propi sistema 

d’organització municipal era el procés per formar la “Comissió de la Insaculació” (que va tenir 

modificacions substancials); en segon lloc una de més “discreta” que ens mostrarà la 

connivència innegable des de bon començament dels consellers – i també dels diputats – per 

formar un terç militar en la guerra de Separació de la monarquia i que va ser la “Comissió 

secreta” de 1640. La seva evolució serà un dels nuclis per a la formació de l’exèrcit català 

contra les tropes reials hispàniques.  

Arribat aquest punt ja podrem introduir algunes reflexions sobre la importància, el 

funcionament, l’elecció, la permanència i les funcions de les Comissions esmentades, formades 

com a suport necessari per l’acció de govern i com cadascuna d’elles tenia unes tasques ben 

definides. 

 

 


