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Ens sentim legitimats per proposar aquesta visió comparativa arran d’haver estudiat 

els processos de diferents Corts catalanes (sobretot 1585, 1599 i 1626-32, en menor mesura 

les de 1701-02 i 1705-06), abundants fonts de la Diputació del General i també les activitats i 

els plets i negociacions jurídico-polítiques de diversos municipis catalans (principalment al 

segle XVII). 

Com és sabut, en molts espais polítics de l’Europa moderna, bona part de l’activitat 

ordinària d’institucions i/o òrgans deliberatius es fa a través de comissions sectorials. 

Catalunya n’és un magnífic exemple, on això succeeix tant en l’àmbit parlamentari –

‘constitucioners’, ‘aplegadors de greuges’, ‘combinadors’, ‘comissió del balanç del General’, 

‘comissió del redreç del General’, etc.– com als poderosos móns municipals, amb les cèlebres 

adjuncions, sovint conegudes amb el número de persones que les conformen i la seva 

especialització –vuitena de morbo, dotzena de Corts, etc.  

Tot analitzant diversos episodis històrics entre el darrer quart del segle XVI i la primera 

dècada del segle XVIII, detectem punts de confluència entre unes i altres comissions, però 

també allunyaments. Quins factors contribueixen a explicar-los? En detectem de temporals, 

tècnics i temàtics, fortament interelacionats, àdhuc susceptibles de confusió: a) Temporals, 

atenent a la durada de les legislatures i dels governs municipals, també als 

dies/setmanes/mesos necessaris perquè la comissió compleixi la missió encomanada; b) 

Tècnics, dificultat de la tasca o necessitat de coneixements particulars; c) Temàtics, en funció 

de si la matèria és una problemàtica puntual o periòdica o endèmica i comporta l’afectació 

d’uns interessos o altres. 

Així, tindran diferent pes i atractiu les comissions instituïdes al principi d’unes Corts 

que es preveuen llargues o curtes, o una ajunció municipal per afrontar una epidèmia de pesta 

que afecti interessos comercials amb immediatesa i una altra erigida per fer el seguiment d’un 

problema monetari durable, i ja no diguem una adjunció per supervisar la conducció d’uns 



plets públics –ací la veu cantant la duran advocats i procuradors revestits d’una aura de 

sacralitat tècnica–… 

 

 


