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Amb aquesta comunicicació es pretén, en primer lloc fer una mirada general a les comissions 

del Redreç de la Diputació del General durant les Corts dels segles moderns, mirada general 

feta sobre la base d’alguns exemples concrets (1547, 1585, 1626 i 1702). Amb aquesta mirada 

general es vol entrar en el debat historiogràfic sobre la relació entre Redreç i Balanç de la 

Diputació del General i entre el Balanç de la Diputació del General i el Donatiu de Corts i es 

pretén situar el sentit polític de les resistències al donatiu i/o al seu volum. Feta aquesta 

mirada, la comunicació vol entrar en el paper de la Comissió del Redreç en el cas concret de 

1705-1706, és a dir en la darrera vegada que els catalans van poder celebrar Cort General i es 

vol analitzar no sols la composició de la Comissió sinó també els greus problemes amb els 

quals aquesta es va trobar: encavalcament de donatius, dèficit públic, i endeutement general, 

entre d’altres. Això ens hauria de conduir cap a l’anàlisi dels mecanismes que van ser estudiats 

o les formes de resolució que es van proposar, sempre en dialèctica amb la Cort General, per a 

eixugar el dèficit, així com ens hauria de menar a situar la relació existent entre els 

mecanismes de liquidació del dèficit i la naturalesa social de l’impost. Tot plegat indicaria la 

relació entre el Balanç del General i el pressupost institucional i ens obligaria també a 

preguntar-nos que se’n va fer de l’endeutament general de la institució i els seus creditors un 

cop liquidada aquesta manu militari. Fins a quint punt els creditors van poder seguir exigint el 

crèdit concedit a una institució políticament desapareguda i això fer-ho, a ser possible, amb el 

seguiment d’algun exemple.  


