
L'ELlTE SOCIAL DE BARCELONA AL COMEN~AMENT 
DE L'EPOCA MODERNA 

J- UII(¡ PAWS i PE~ARROY A 

Després de quasi mig seglede turbulimcies, els dwll~dans honrats de Barcelona van poder 
tomar a respirar tranquils quan a 1498 Ferran n feu públic el privilegi conegut com del 
Regiment, mitjam;ant el qual es regulava I'accés als principals carrecs del govem ciutada, 
que constituia un reconeixement explfcit de la seva hegemonla social a la capital de 
Catalunya. EIs darrers anys del segle XV, després de la sangrant guerra iniciada a 1462, 
foren temps de reorganització als distints estaments ciutadans. EIs artistes i menestra/s, 
establiren vies precises per a tots aquells que vulguessin incorporar-se a Ilurs cossos 
respectius. A 14~elsnu:r~~~establiren un sistema de 11IIItrCcw/Q mitjanQlnt el qual es 
pretenla de dur á termeun rigur6s c()ntrol éíe·t~tes-iesnovesil\rorporacions. 

Almenys des d'aquesta darrera data, el Consell de la ciutat insistla als dwtadans sobre la 

conveniencia de ~~g~!:"~élI\QIQ!na_S~la.rLlju!~!~~~~!~. No sembla pas que 
I'estament es preocupés massa per aquesta qüestió. Al cap de va 11 ells, els dwtadans honrats 
de Barcelona, eren suficientment coneguts perque ningú no pogués tenir dubtes pel que fa 
a la seva identita t. Pero ~~i_~t~lT\a~ de .de;; ~~~~_~ ~~ lroRlª !'~él. ntª 1498, precisament 
per la superioritat que els a torga va, va acabar complicant-i!ls-hi les coses. La condidó de 
dwtadQ,desprestigiada pels seus oponentsen les anteriors decades, es revalorava novament 
i I'allau de pretendents no es va fer esperar. Molts dwtadans pogueren comprovar, no sens 
sorprendre's, com en les Ilistes destinades a proveir els carrecs que els esta ven reservats, 

comenc;aven a apareixer indiy!g~.!.I~qu~ ni!lg¡1)l~~~~n.e~~ 52~_~me~bre.s del~s. 
Finalment, hagueren de retre'sdavantels fets, i a 1510,amb motiu de la concessiódel fur 

militar als ciwtadans de Barcelona, aquests!Q!J~sj~aren al monarc~ la redacció d'una matrí
~ deIs membres de la corporacio així com I'e;;b"ürr;ñid\.iñes nonnes enles que es 
fixessin els criteris per a les futures admisions(1). Amb aquesta mesura incorpora ven una 

pr;kti~.!!.~~~,!J?~J.~~~~~?_ims d'altre.s..po~!ado~.~_~es de molts anysabans (2)~ 
"'Ea matrícula elaborada a 1510 constava de 93 individus la qual identitat s'indicava 
.,.---.-.--,-_ ...... ,~ __ :·3.·_.'., .... '~' ... -,,,", __ •• ~_ ..... ., •• ,-"-..,'~ •• .".-,----.,. '-,,) 

expressament. Pero aquesta relació no era tan entenedora como cabía d'esperar (3). Hi 
havia bastants noms repetits i juntament a alguns d'aquets s'assenyalava que Ej.privilegi 
també afectava a Ilurs familiars més directes, fills, germans, nebots o nets, pero sen se 
indÍc-;;:defunna expiTcifaaeqüi;5 tTa"cU;va: L'ambient, tenint en compte la desagradable 
sorpresa que per a molts va ser el fet de no trobar-se a la llista, no aconsellava deixar caps 
per a lligar. Un coprealitzades les correcdons adients, la matrícula de ciwtadans de Bar-
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celona, resta concretada en )J3persones destinades a oonstituir l'elx axial del regim 
municipal durant els anys següents (4).' 

En primer lloc, el registre de 1510 suposa l'entrada d'un nombre important de nous 
membres: DeIs 113 matriculats, nomésS2, és a dir, menys de la meitat, n'havien format part 
anteriorment; els 61 restants eren de nova lncorporaci6 (5). La lntensitat del canvi es 
comprova millor ~n constatar que, almenys 34 individus que en la dl!cada anterior havien 
actuat en alguna ocasió com ciutadans eren, ara, refusats del cos. Aquest fet ens dóna una 
idea, tant de la oonfusi6 dominant en els anys del canvi de segle, oom de la voluntat, 
manifesta per altra banda, de realitzar una autentica operació de neteja. 

Amb tot, la característica més sobl'eéliidór.fde la nova matríCÜJ.a no esta en el nombre 
d' admesos i refusats, sinó en la condici6 domestica que se 1i imprimcix al registre i que va 
convertir el cos de ciutadans en una «qüesti6 de familia». Hem vistcom bastants deIs inscrits 
ho van fer grades a llur parentiu; a partir d' aquest moment s' establí qu(! tots els fHls deIs 
ja .~tricul!tst~l\ienfh:ct.a ostel'tarla mateixa condici6 deIs seus pare.,s, un cop ac~mpfida 
l' t>dat de vint anys (6). Amb aquesta mesura es va trencar una tradici6 de segIes per la que 
pares i fills podien pertanyer a diferents estaments. Amb més motiu que mai, podrom 
parlar a partir d' ara, de families ciutadane$. Aquest fou, scns dubte un deIs grans cxits per 
a l' élite barcclonina. L' oligarquia de ciutats de primera magnitud com Sardgossa, amb un 
estatut municipal similar al barcelon{, mai no assolí aquest privilegi, malgrat de perseguir
lo amb afany (7). 

A causa de la introducci6d'aquesta novetat, la matrícula de1510 va suposaruna notable 
reducci6 del nombre de clans ciutadllns, pel que va resultar una mesura remarcadament 
etilista: Els 113 matriculats s'agrupaven en un total de 66 families diferents. D'altra banda, 
la política de Ferran n a I'hora de seleccionar aquests homes, fou directament dirigida a 
primar aquelles nissagues més sOlidament implantades en la vida de la ciutat i d'elles 
sorgiren la immensa majoria de ciutl¡dIlns de nova creaci6. 

El fet que a 1510 es produeixi una concentrad6 del poder, no ens ha de moure a engany. 
Els I10US ciutadans de matrícula, dificilment podrien qualificar-se com un grup oompacte: 
una lleugera analisi de la trajectoria política d'aquestes famOies durant el període de la 
guerra civil, posa en relleu com bastantes d' elles havien lluitat en bandols contraris. El caire 
de venjanc;a personal que la lluita havia adquirit a Barcelona, faria que, malgratels quaranta 
anys transcorreguts, certes ferides romanguessin encara obertes sota la forma 
d' enfrontaments familiars. Per tot aixo, potser resulti excessivament arrlscat assignar a la 
nova classe de ciutadllns una oomunitatd'interessos ouna consciencia col.lectiva amb la que 
dificilment es podien identificar. La selecci6 de candidats per a formar la nomina del 
patriciat, posa obertament de manifest la voluntat reconcialiadora de Ferran n i un afany 
deddit de recomposar l' ordre social a l' élit barcelonina. Si una cosa sembla clara és que els 
noms no van ser, de cap manera, elegits a l'atzar. L'estudi prop de la militancia deIs 
afortunats, en els dos grans partits de mitjanc; del segle anterior -la Busca i la Biga- confirma 
plenament l'exquisit equilibri amb que va serelaborada la llista. Si el privilegide 1498 havia 
estat pensat per a contenir la lluita en l'accés al poder, la matricula de 1510 volgué ésserun 
intent per a contentar a les principals families en litigL En aquest sentit la selecci6 de noms 
s'inspira en dos criteris ben definits: Per una banda, el d'agrairels serveis prestats, tant als 
mercaders involucrats en la Busca com a la petita noblesa que va romandre fidel a la oorona 
durant la guerra i peraltra, el de mantenirelstatusquodelsectormés arrelatde l'aristocracia 
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ciutadana. 
Aquest darrer grup -el de les families més p0der08e8 sblldament lmplantades-, sed, sens 

dubte el que aportara el contingent més nombr6s d'hornes. En ells'h! troben quasl totes les 
que durant el primer quart del segle XIV es van fer els amos del govem de la dutat, des deis 
Gualbes als Llull, passant pels Sarrovlra, Santcliment, Dusay, Marquet o Flvaller. En 
confrontar la nomina de 1510 amb la relaci6 deis clans més poderosos a Barcelona, de la 
Bailca Edat Mitjana, no queda més remel que embaladlr-ee per la lloable capacitat de 
reslstl!ncia de que faran gala lotes aquestes families pera lee que, eIs canvls en el panorama 
poUtic no sembla sln6 d'altres tantes posslbllltats de relennar-ee al poder. 

El nucli format perlndlvidus procedents de la petita noblesa 1 e1s antlcs merCllders,és menys 
nombr6s, pero la seva presl!ncia constltueilc un deis tra~08 rnés slgnlficatius del nou registre 
del patriciat. Entre els primers, ens trobarem amb noma slgnlficatius com els d' Angel 1 
Tornas Despuig,Jeronim Descatllar, Miquel Ferrero Dionls lIaume Pau. Tots ells contaven 
entre llurs avantpassats amb homes que havien actuat de forma destacada com lloctlnents, 
militars o diplomatics sota les ordres de Joan Il. En el moment de redactar la nomina, quasl 
tots seguien tenint familiars al servei directe del rell la seva lnc1usl6 a l'estament era la 
fonna de recompensar a la branca familiar lnstallada a Barcelona (8). 

Donat que moltes families mantlngueren simul13neament membres entre els aUflld4l1S 
i els merCllders és dificil coneixer en qulna mesura el privilegi de 1510 suposA per a elles el 
deflnitiu aseens vers la ciutadania. El fet de que algunes, amb una sobreixent partlcipad6 
en la Busca, desapareixin ara percomplert del cos de merCllders, fa suposarque la matricula 
va significar un canvi Aquest seria el cas dels AguiJar, Gibert, Serra, Slrvent, Solzlna o 
Satorra. 

El ritme de matriculaci6 

A l'any 1512, un cop realitzats els corresponents reajustaments de la primera llista, tot 
estava preparat per a que els matriculats exerclssln llur control sobre l'estament i, en 
conseqül!ncia, sobre la part més important del govem de la ciutat. 

Les noves disposicions sobre la matricula, establien que, anualment, ~l primer dia del 
mes de maig, els auf¡¡d411Ses reunirien per a votar la proposta deis conseUers sobre els candidats 
a foriñár" part del cos.(9) Per a que l' assemblea pogués exercir els seus poders es precisava 
la presencia d'alrnenys, dos te~os deis matricuJats. Com ben aviat es posA de manifest, les 
possibles esperances sobre el fundonament d'aquest sistema electiu no passaven d'ésser 
una quimera sense fonament. Conscients de que quants més membres tlngués l'estament, 
més dificil seria l'accés als arrees de govem, els auflld4ns mostraren un interes nul per 
acceptar noves lncorporacions. Al.legant les dificultats per a reunir el quorum necessari, les 
reunions s'anaven postposant any rera any, tot deilcant la matricula en. un complet 
estancament. A 1519, Caries V llan~va la primera advertl!ncia, rebaixant a les tres quartes 
parts el nombre de autlld4ns requerit per a la validesa de la convocatoria. Com aquesta 
mesura tampoc va causar cap mena d'efecte en l'anim deis electors ·que seguien negant-se 
a reunir-se, el monarca va decidir passar als fets utilitzant la prerrogativa que tenia de 
nomenar autlld4ns per reial privilegi (lO). A la fi, aquesta segona amena~ assolí els efectes 
desitjats. Des de 1531, davant l'imminent rise de perdre el control sobre l'estament, els 
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dutlldilns emprengueren de fonna regular les reunions anuals per a la renovaci6 del coso 
La decisi6 de convocar reunions electlves, no slgnificava, de cap manera, que cada any 

es produís l'entrada de nous candidats. Alxo va ésser així perdistints motius. El primer és 
que les assemblees no sempre es reuniren amb la periodicitat prevista. En determinats 
moments, els dutlldilns van utilitzar aquestes sessions com mesures per a presionar la 
Corona, deixant-les de convocar en moments ben deterrninats. De manera significativa 
alxo esdevingué sempre que el rei venia al Princlpat per a reunir les Corts i, especialment, 
durant el temps d'imPllse que s'obria rera la seva clausura, a l'espera de l'acompliment 
d'algunes de les promeses del sobiri (11). En aquest sentit, el periode més conflictiu fou el 
que seguí a les Corts de 1585, quan un elevat nombre de dutlldilns nomenats directament 
per Felip lI, amena~ amb eclipsar seriosament l'hegemonia deis matriculats (12). Entre 
1587 i 1600 els anys en els que no es celebra l'assemblea foren constants. A la fi, amb la 
concordia de 1599 firmada entre la clutat i Felip m, s'assolia l'acord i les sessions tomen a 
11ur curs regular amb l'inici del nou segle. La revolta de 1640 obre una nova fase 
d'interrupci6; durant els vint anys transcorreguts entre 1640 i 1660, amb prou feines es 
celebren deu reunions en les que s'incorpora tan soIs a tretze persones. El progressiu 
descredit de la matricula a partir de 1660, contribuiri decissivament a espaiar encara més 
la celebraci6 d'assemblees. El sistema entra,llavors, en una llangorosa agonia que el dura 
a la mort definitiva a 1699. 

Per altra banda, el fet que es celebressin les reunions no garantia que s' anés a ampliar el 
nombre de matriculats. En realitat, soIs en 74 de les 111 assemblees celebrades es van 
produir noves incorporadons; les 37 restantants únicament van servir per a inscriure els 
fills deIs dutlldilns que havien acomplert l' edat de 20 anys. Per a justificar aquesta actitud, 
els dutlldilns al.legaren diverses raons. La primera i més frequintera la manca de ca ndidats 
amb condicions; aixo va ocorrer en 21 ocasions, un ten; de les quals es concentraren en la 
decada de 1535 a 1545. En segon l1oc, 14 reunions es clogueren sense que cap deIs aspirants 
assolís el núnim de vots requerits per a la seva incorporaci6. Sorprenentment els refusaments 
es concentren quasi per complet durant el segle XVI, mentre que, sois de fonna esporadica 
es produeixen durant el XVII. Alxodeixa entreveure l' afianQlment d' una practica mitjanQlnt 
la qua 1, l'acceptaci6de les distintes opcions es pactava abans d' entrara la sala, de tal manera 
que les candidatures que no comptaven amb un suport general ni tant soIs eren sotmeses 
al veredicte deis presents. En aquest sentit resulta especialment agitat el periode comprés 
entre 1561 i 1581, en el que quasi la meita t de les votacions es clogueren sense que ningú no 
assolís els dos ten;os exigits. Per últim, crida l'atenci6 el fet que, tenint en compte que 
aquesta ra6 fou el raonament damunt el que es recoIza la congelaci6 de la matricula durant 
els primer anys, els dutlldilns deixessin d'emprar, com argument per a suspendre les 
reunions, la manca de quurum. A partir de 1530, aixo succe! únicament en moments molt 
esporadics com a 1565 i 1572. 

Prenent les xifres en el seu conjunt, dilicilment pot qualificar-se com agil el ritme de la 
matricula després de 1531, ja que la mitjana de reunions efectives -él; a dir, aque11es en que 
es produeixen noves incorporacions- ni tant sois arriba a una de cada dues. Sense tenir en 
compte els fi11s deis ciloltlldilns, el nombre d'admissions fins 1699, és de 177, el que suposa 
una mitja de poc més d'una incorporació per any, o bé de 2,3 dutlJllIIns per a reuni6. La 
magnitud de les xifres és tant limitada que qualsevol comentari sobre els canvis de ritme 
en el procés de matricula estaria condemnat a ser una il.lusi6 amb escas fonament Les 
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:lblees en les que s'lnscriuen més de tres persones són l' excepdó que confirma la regla. 
:tent a 15901 1600 es trenca aquesta tendencia amb 12 121lnscrits, respectivament. Pero 
Ita «sortida de to» s'ha d'atribuir al compromfs reladonat amb l'admissló deis 
!.Gns de privilegi reial, 1, per tant, no implica cap mena de canvi slgnificatlu en l'actitud 
natriculats (13). 

permanencia a l' estament 

)Stracisme de la matrícula entre 1510 i 1531 va servir per a posar de manifest alguns 
,roblemes amb el que el sistema es va haverd' enfrontar flns la seva desaparició al final 
~gle XVll. El més greu de tots feia referencia a la Ineficacia del sistema electiu. 
ndre que els dutlldans afincats a l'estament mantinguessln una actitud oberta I recep
'ers tots aquells que espera ven ostentar els seus mateixos privilegis, era pressuposar 
s una obertura completament aliena a llurs esquemes mentals. Si prenemcom valida 
!Ciació d' Amelang, haurem de convenir que la xifra de 113 matriculats a 1510, resulta, 
nolt, la més elevada que va tenir l' estament la qual política s'adreQI permanentment 
itar, en el possible, el nombre deis seus components (14). 
parceLla de poder que els dutlldans tenien asslgnada resulta tant ample que aquesta 
resulta veritablement ajustada, tenint en compte que havfen d'ocupar de manera 
Wll entre 70 i 75 carrees en el govem de la ciutat; que aquests s'havíen d' anar renovant 
antment i que molts d'ells eren incompatlbles. Per a fer-se creditors del respecte 
lt l'opinió pública, els dutlldans havfen de demostrar, almenys, que eren capa~s 
lmlr llurs responsabilitats, i alxo exigia un alt grau de dedicació i disponibilitat a la 
Lla que tenien encomanada. 
mes va podercomprovardes del primermoment, molts dedutadans sen tiren un esperit 
¡ més aviat escas, el que els dugué a desentendre's de les qüestions munidpaIs cercant 
'a sort molt lluny de la clutat Els Albanell (15) 1 eIs Hosca (16), seguint la tradlció 
iar, decidiren provar sort al servei personal del monarca; eIs Marquet, que segulen 
nentliñpÍicatS en l'activitatcomercial, preferiren ocupareis consulatsen els prindpals 
mediterranis; alguns, com els Anglés, Hoteller, Descatllar, Franco Pastor, especialment 
onats amb families de la noblesa, ni tant sois residiren de forma habitual a Barcelona 
no arribaren a exercircap mena de arree al' Administraciólocal. Perúltim, una bona 
:iels dans amb major prosapia ciutadana, optaren molt aviat pel trasvassament 
ctiu a l' estament militar. Si a tot aixo li sumem la reduida taxa de procreació que van 
Istrar al tres famOies, comprendrem la relativa rapidesa amb que es va produir el 
embrament del grup de 1510 (17). De les 65 famílies matriculades llavors, 7 
,aregueren immediatament de l'ambit municipal, car llurs membres mai no arribaren 
reir cap responsabilitat. Altres 12, intervingueren durant els primers anys, pero no 
aren cap nou component. Cap a 1535, és a dir,quan la matrícula duia ja 25 anys 
:>nant, encara resta ven 48 de les famOies inicials. A 1550 aquestes families s'havfen 
t a 36 i a 1575, a 25. Si considerem que un grup determinat perd la seva fisonomia 
a quan s'han extingit més de la meitat deis seus membres, veurem que en el cas deis 
culats de 1510, alxo es complelx cap a 1553. Algunes de les famOies que van romandre 
cena, van demostrar una encorruastica capacitat de perpetua ció: 16 són capa~os 
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d'ultrapassar elllindar del canvi de segle, de les qua1s en resten 7 a 1625,4 a 1650 12 a 1675. 
A prlnclpis del segle xvm Pere Serra 1 Postlus realltzA un petlt estudi sobre la matricula 

deciubld/ms, prenentcoma referencia la situadódelmsa l'any 1655,ésa dIr,immediatament 
després de les modIficaclons Introduldes en acabar la rewlta. Segons els sellS alculs, 
l' estament constava en aquelx moment, de 571ntegrants agrupab en 29 familles clutadanes, 
essent les més nombroses la deis Monfar amb 5 membres, els Romeu 1 Flbregues amb 4 1 
els Grimosachs, BN, Quintana, Xlmenlsl Carreres amb 3. Ana1itzant l'any d'lncorporadó 
de cadascuna de les farnilles clutadanes que a 1665 formaven l'estament, acaba conclulnt 
que només en queda una, els Navel, procedent del privilegl de 1510. En l' ordre d' antlguitat, 
als Navel els segulen els Amelll Llobregat, de 1531, els Grau, de 1532, els Romeu 1 Codina 
de 1548, els Monfar, de 1579, els Grimosachs, de 1589, FAbregues de 1590 1 Safont, de 1591. 
En conjunt, 10 fanúlies assentaven les seves arrels clutadanes en el segle XVI mentre que 
les 19 restants eren, totes, originarles del segle XVII. (18). 

A la figura 1 es recullen els darren anys en que actuen com membres de l' estament els 
individus procedents de la matricula de 1510. Per a establlr la data, hem pres mm a 
referenda l'últim any en que algun membre de la família Intervé actlvament ocupant un 
arree al govem de la ciutat. En analitzar els noms deis clans més longeus, no resta altra 
possibilltat que concloure, que aquelles famílies amb major tradidó • l'activitat política 
munlclpalBÓn, a la vegada,les més capaces de projectar-se amb seguretat ven el futuro En 
l'elit barcelonlna, hl ha un grup de nlssagues que constituelxen el substrat permanent,BÓn 
les que aporten l'estabilitat, mentre que les recent vlngudes aparelxen mndemnades a una 
efemera existenda. No endebades, quasl tots els que entren amb peu ferm al segle XVII, 
pertanyen al grup ja instal.lat al poder abam de 1510 I les quals arrels en l'actlvitat política, 
s'enfomen fins els Inids de regim munlclpal barcelonL Ad BÓn, fent gala de la seva 
Incombustibilltat, els Romeu, Ferrer, Mlquel, Terre, Dusay, Roig, Desvalls o Flvaller. 
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Figura 1. F"",Qia IIUIfricuLldts 111510. p,oc:Js d' atinci6 dtl CDB dt ci"fIItlans 

FamIlias matrIculadas en 1510: proceso de extlncl6n del cuerpo 
de cIudadanos 
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Un sistema impo.ible 

Hi ha diverses raons per les que l'estudi de l'evolució de la nbmina de 1510 resulta de 
singular importancia. En primer lloc eUa és el germen a partir del qual es desenvolupa la 
matricula durant els dos seg1es posteriors, pero el que ée encara més important, ja des de 
les primeres passes: EIs seus membres hagueren d'enfrontar-se amb un cúmul de 
dificultats que, transcorregut el temps, suposaren unautentic lJast per al funcionament del 
sistema. 

De totes les nbmines elaborades pereIs distints estament. barce1onins, la deis cilltaMU 
era, amb diferencia, la que tenia una projecd6 polillca més immediata; al capdavall, 
l'exercicidel govem era la prerrogativa perexel.lencia deis seuscomponents. Ja des de 1510 
es posa de manifest que pretendre controlar l'accés al municlpi mitjanc;ant una llista 
tancada, era més complicat que agafar aigua amb les manso Les relacions sociaIs a l'elit de 
la ciutat, fundonaven per unes vies molt allunyades del plantejament excessivament 
ordenadsta que ara es pretenia imposar. Els barcelonins de les classes altes estaven molt 
més acostumats a fundonar per aliances puntuaIs que per un sistema normatiu facilment 
evadible. 

De bon prindpi, es pogué entreveureque, malgrat les prescripcions, no sempre resultava 
imprescindible estar matriculat per a entrar en el Con~ll th CePtt pel ros de cilltlJdsms. 
L'absenda de reunions impossibilita que els ftlls de matriculats podessin ésser inscrits al 
registre, pero en la practica, en complirels 20anys, aquests assumiren totes les prerrogatives 
ct~ Ul!!S pares igualment com-sféstessin mafrlculats. DÜrant els 21 anys d' estancament, 
aqueixa situació va afectar un núnim de setze persones. L'arrel deIs maIs procedia de la 
dificultat per a frenar el flux de pretendents disposat a saltar-se el mur Interposat per la 
matricula. Ja a 1512, dos individus, Guillem Comes I Francesc Pella, aS80Uren burlar la 
vigilancia, tot ocupant sengles escons en el Con~ll, malgrat no estar matriculats (19). El 
nombre d'infractors fou en augment durant eIs anys següents, I si bé durant la decada de 
1510, I'estament aconseguí mantenirun cert control sobre la situadó, a partir deis anys 20, 
aquest se'ls escapa per complet de les manso Certament, alguns d'aquests transgressors no 
eren completament aliens al cos, tota vegada que havien actuat com cilltlJdsms abans de la 
implantadó de la matricula. Pero aquest és el cas d'uns pocs; la majoria són completament 
nous. 

Resulta dificil pensar que l'elevat nombre d'infractors lora totalment alíe a la voluntat 
deis matriculats; el silenci mantingut sobre aquestes suposades ingerencies, contrasta 
poderosament amb la po1emica posterior a l'entom deIs cilltlldlJ"S nomenats per privilegi 
reial Totaixb fa pensaren una situadó de connivencia per part deIs matriculats, en la que 
els pactes extraoficials i l'intercanvi de favors loren, en l'escala de prioritats, moIt per 
davant de I'acompliment de les Ordenances. En comprovar el nombre d'lndividus que 
s' esmunyiren fins el Con~ll de CePtt sense necessitat de passar per la matricula ni assolir un 
privilegi del rei,és facil pensar que una hona xarxa d'influencies podia substituirperfectament 
a ambdós requisits, que, per altra banda, resulta ven sempre enotjosos. No es pot determi
nar fins quin punt la reactivació de la matricula a 1531, Intenta corregir els desajustaments. 
En les primeres reunions del nou periode, s'lnscriuen a varíes farnlIies comels Montmany, 
OUers, Puig de Pons o Salaverdenya que fins llavors havien estat intervenlnt comcilltlldIJ"S 
al marge del sistema. El cas és que les discordancies entre la nbmina i el Con~ll de Ce"t, 
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seguiren produint-se de manera cada cop més alarmant. 
Aquesta dlsparitat s'incrementA encara mésamb la intervendóded08 grupsde persones 

la qual presencia no entra va, en absolut, dins1es previsions de la matricula; aquests foren 
els cillbltUns nomenats dlrectament pel rell els gaudints, nom mltja~t el que eren coneguts 
els doctors en Dret i Medicina. . 

El fracas de la matricula 

A 1510, els patriás afavorits per la poHtica relal, pogueren somnlar una epoca daurada 
per a ells Illurs famílies. Pero la incapacitat mostrada des d'un principi per a controlar 
I'acres al municipl fou el primer aVÍ8 de que les coses no ana ven a ser tant facils com 
semblava. El temps s' encarrega de posar la resta, tot acabant de tirar per terra bona part de 
les seves esperances ja que un altre obstacle, encara més dificil de superar, s'interposa en 
els seus projectes. EIs Estatus Municipals de 1498 establien que cada quatre anys, durant 
la primera quinzena de novembre, una comlssió de representants del Consell de Cent, 
s'encarregués de renovar la borsa de candidats que podien optar per cada estament, als 
carrees municipals. En el cas deis cilltlltÜlnS, tots havien de sorglr d'entre els inscrits a la 
matrícula. Pero les Ordenances no obligaven necessariament a que tots els matriculats 
entressin a I'esmentada selecció. Aixo va permetre que, contra tota esperanQt, la matrícula 
no fos, ni molt menys, l' asseguranQt polftica en la que molts havien confiat. DeIs 113 inscrits 
ala primera matriculació,solament45assollrenl'objectiud'ocuparun llocenelsorganlsmes 
de govern. Aquesta situació no va rer sinó reafirmar-se en les decades posteriors; durant 
bastants anys, cap deis matriculats, qui sap després de quants esfo~os! pogueren 
materialitzar les seves il.lusions. Quan ja a les darreries del seg1e XVII, la matrícula fou 
definitivament revocada, el balan~ de la seva eficacia polftica, presenta va una panoramica 
certamentdesencoratjadora: deis 572 indlvidus que en total havien estat inscrits, únicament 
305, és a dir, el 53'4 % havien assollt satisrer en alguna ocasió, els seus anhels de poder I 
prlvilegi. Per als 267 restants tot havia passat per ésser un projecte frustrat. 

A la vista d'aquest panorama, molts barcelonins esta ven sobrats d'arguments per a 
pensar que la matrícula, prevista inicialment com la panacea del poder, s'havia transforma t 
en un reducte per a satisrer els anhels d'honor i conslderació, pero que, quan es tractava 
d'aconseguir els verltables objectius, hi havia d'altres metodes Olés efica~s. Una prova 
d' aixo era el ret, cada cop més freqüent, de que alguns individus fossin matriculats després 
de diversos anys d'ocupar carrees de responsabilitat. En aquets casos la inclusió a la 
nomina de cilltatÜlnS, lluny de ser el trampolf des del qual saltar al poder, no era Olés que 
la confirmaáó d'unes posicions assolides previament. En definitiva, I'aspecte social de la 
matrícula va acabar per desbancar a la seva primigenia funció poHtica. 

Una matrícula desvirtuada orerla poc atractiu pera unes famílies habituades a romandre 
en el poder de manera habitual. Per aquest motiu, a poc d'iniciar-se la nova singladura de 
1510, moltes d'aquestes nissagues, perdescomptatquasi totes les més poderoses,decidiren 
abandonar la nau i passar-se a terreny deIs miJitars. 
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Ouadre 1 
Sts6itmspoIIÚl7rlJltriculRci6deciwtlldtms:rumrsinscripcions. 

A -Fills deciwllltItms matriculats automlticament 
B - Malriculats per votació 
e Total d tricul ts - ema a 
D - Nombre de matriculats en aquest any que 
mal no intervingueren en el govern de la ciutat 

Anys A B e D 

1510 93 93 48 1573 1 · 1511 20 20 1574 3 2 
1512 1575 2 · 
1513 1576 
1514 1577 4 1 
1515 1578 2 · 
1516 1579 o 4 
1517 15110 1 1 
1518 1581 2 · 
1519 1582 o · 
1520 1583 12 2 , 
1521 1584 2 o 
1522 1585 
1523 1586 4 o 
1524 1587 
1525 1588 
1526 1589 
1527 1590 7 12 
1528 1591 2 3 
1529 1592 
1530 1593 
1531 6 5 11 4 1594 
1532 3 1 4 1595 
1533 1596 o 2 
1534 5 3 8 4 1597 
1535 2 o 2 1598 o 2 
1536 2 o 2 1 1599 
1537 2 o 2 1600 10 21 
1538 1601 7 1 
1539 1 O 1 1602 2 4 
1540 2 O 2 1603 4 2 
1541 1 O 1 1604 
1542 1 O 1 1605 2 O 
1543 1606 O 2 
1544 3 5 8 2 1607 1 · 
1545 4 · 4 2 1608 2 1 
1546 4 3 7 3 1609 
1547 2 O 2 1610 6 1 
1548 O 6 6 1 1611 1 · 
1549 1612 O 2 
1550 1613 4 2 
1551 2 O 2 1614 
1552 1 2 3 1 1615 4 1 
1553 1616 8 2 
1554 3 · 3 1617 O 1 
1555 2 O 2 1 1618 1 1 
1556 O 3 3 1619 
1557 1620 
1558 1621 3 O 
1559 4 2 6 2 1622 6 4 
1560 4 2 6 2 1623 1 O 
1561 1 · 1 1624 1 1 
1562 1 · 1 1625 1 2 
1563 2 1 3 1626 3 1 
1564 1 1 2 1627 3 1 
1565 2 - 2 16211 O 2 
1566 O 2 2 1 1629 O 2 
1567 1 · 1 1630 1 1 
1568 5 1 6 2 1631 3 1 
1569 2 1 3 1 1632 
1570 I · 1 1 1633 1 O 
1571 1 O 1 1 1634 1 1 
1572 3 3 1635 2 1 

1 
5 
2 

5 
2 
4 
2 
2 
o 
14 
2 

4 

19 
5 

2 

2 

31 
8 
6 
6 

2 
2 
1 
3 

7 
1 
2 
6 

5 
10 
1 
2 

3 
10 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
4 

1 
2 
3 

Oboavedono: 

3 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
o 
5 
1 

4 
1 

1 

15 
4 
1 
3 

2 

1 
2 

2 
1 
1 
4 

2 
5 
1 
1 

3 
5 

1 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
2 

1 
3 

Bn blaN:: No h1 v. hw ... 1"IW\I6 
O: No h1 ho plOpooUI de candidato 
• : Cap CJUldIdat ouoloix el mlnIm de ".,.. 
-: No tú ho "" ........ ouIIdont pe' -.r. 

1636 
1637 8 3 11 5 
1638 3 O 3 2 
1639 O 1 1 1 
1640 
1641 
1642 3 2 5 2 
1643 4 1 5 2 
1644 1 2 3 3 
1645 O 1 1 
1646 
1647 
1648 5 2 7 5 
1649 O 2 2 1 
1650 2 1 3 2 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 3 o 3 3 
1656 
1657 2 o 2 1 
1658 
1659 o 2 2 2 
1660 
1661 2 3 5 4 
1662 1 4 ~ 3 
1663 
1664 o 1 1 
1665 3 o 3 3 
1666 
1667 3 . 3 2 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 8 7 15 11 
1674 2 1 3 1 
1675 
1676 
1677 
1678 3 1 4 4 
1679 1 1 2 1 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 4 1 5 2 
16&5 2 1 3 3 
1686 2 1 3 1 
1687 
1688 5 1 6 5 
1689 2 2 4 1 
1690 
1691 2 1 3 3 
1692 2 3 S S 
1693 2 4 6 4 
1694 
1695 
1696 
1697 8 2 10 6 
1698 3 1 4 4 
1699 I 1 2 2 

~ 281 177 573 26 

(F..,t AHlra, ~d.~ .. w,. ~ y 1,.5': 
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Ouadre 2 CiwflltUns mIltriClllllts 11 1510. Anys DI 'lile infm1men DI el Consell de Cerdo 
Nombre AbaN de 1510 o...,-delSl0 

1 ~Jaml!aqua' l'iV 1SI3,21,lU7 
2 Albnl,GIIcam tm,~29 
3 Albnl,Gam , Albnl,Jaá*n lSll 
5 Arp,Rái WP 
6 BIIIeiIEr, RInm: 1SI3,2'1. iS.3t3& 
7. l!IIIIIid.,Jame m& 
8 l!IIIIIid.,J¡a\ l&\1!WII 151.1, l4, 17. 21. 
g Bastida. J¡a\MiIpi 
n '8a!mda" Mq..IIi 
11 ~am 15I.Ul 
12. Bad,&tnm 1SZ1 
n 1!aadI,&.n:mc m ~ 
H. I!aadl,Paedlli 
15. Bo6tk,PaeJaune 
16. lbatde5tws.&.n:mc 13JI.(I7 15I.1.14,1~ 
17. ~&.n:mc SIl ~ 
18 <;apIa, BematJam a:am 
19. c;ap1;\ BematSeo.v ~ lSZUí 
al. OPa. F.!B<e 15I.&2J.,2W,.'IJ 
21.. <;.apl;\&.n:mc 
22. <;.apl;\ MiIpi 
21 GubóSWEt, GaIamt 1S\2 
X QmOYim,Raiuot 3I\(V 1S\l1419,aJ 
79. Falm,Mq..IIi 
.n Fe:rw, &.n:mc 15I.l1419.a\22 
41. Fe:rw,Mq..IIi 1S\l14,lS 
C2. Rm!;Pad ~ lSl2.17 
.el Fmaa"Faip SIl 
4l Fmaa" J¡a\ de 1Sl1,29~,(l,48 
6 ñvaIIer,GalcEran m;.I1I 15I.l14, ~ ta~J5 
~ ~&.n:mc 
~. alut,llLis l'mIII lSI1.lSI419l\n2Vf\29~.3a79,4W 
4i alut,Vakní l'iV 1S\l17,n, :a; 
~. GílatVKIft 
.'Il. Qz¡p.Pae ~ 151 1.12.1'W'123 
51. <lIaIbes. BaItasar 13JI.(I7 1SJ9~ 
52. <lIaIbes. J¡a\ de as 1S11.12.1l17,19.a\24,27,3J.3'1.3( 
SI. J¡rda,JamClinm lSl1.~11UUt 
51. ~Mqa.B l3XlDl l'iZl 
$. LuD.Gakean lSI419~~.3l.lUl 
!n LuD.J¡a\ ~ 
51. LuD.Pae a:am lSIl21 72'S'" 
.'iI. LuD.Rantu 
31. Malla, PadMilpi Odre 
(fi MariJráI. &.n:mcde l3IlOW lSI1.14,17,zut 
61. MariJráI. Jrrdi &lit 13)) 

Q. Mmpt. &.n:mc ~ 
e. Mmpt.GaIamt 
lí4. Mnq.álIe¡. &.n:mc as 1S\l16 
(ñ Ma!&nt.}cm 
(6 Ma!&nt.Micpi 
61. MquB.Pae 1!DI,(Jl.ffi 1SI2,2J,24.27 
Q!. MljaviIa, }cm 1511.14,17,21.25,28 
~. NaYd,Jaune m 1S1&3Z • 
;Q <liYEr, &.n:mc 1'DI lSIl14,17,2I.22.2.'W;.JI 
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71. 
72. 
71 
:;tl 

í5 
J6. 
71. 
~ 
'i9. 
!Il 
81. 
82. 
lB. 
8l. 
lIi 
!tí 
!V. 
111. 
/P. 
!Do 
9L 
ll2. 
lB. 
91. 
S6. 
g;, 
91. 
S8. 
SP. 
1m. 
1!1. 
lC1!. 
1m 
10l 
llli 
10;. 

lCV. 
1(8. 
llP. 
110. 
111 
112 
111 

Notes 

ca-,Jaan 
l'Bf..IIi, Jaan 
PIa:UII, RIiaa 
Pár,jBá1im 
~1lmiI 

~Jame 
Pd,.JaanMq.B 
~Jaan 
~MaIw 
Qualt.Jnr.cs: 
Qual.MiIpi 
RagNlo:dat 
~Jame 
Rol, cm 

. Rol, Jaan BEnt 
RoI,llii 
RoI,Mq.B 
Rol, RaiI:rm 
~Iimat 
~GaIar.In 
s.lklimert, Jnr.cs:de 
Sri:limm!, llis de 
SalkinuC, Pa-e Jaan de 
san;...r. Jnr.cs: 
Slml.Jame 
Sdri,cm 
!iMn. Jriido 
500-, Q.ilkmRainU'lde 
500-,Mq.B 
Sdzim, &:r.m: 
Sa;,Mq.Bde 
&pri.Pa-e 
s.&.&:r.m: 
TaredeHcalque;. ~ 
Tme,a.p.
VaiIsool,limat 
VaiIsool, Jnr.cs: 
VaI8a,&:r.m:de 
VaiIsool,Mkpt 
VImig¡II. Jame 
VDnIdeSmfIrolat. Pa-e 
Viars, Pa-eJaan 
Vima,Jnr.cs: 

~ 

14lIJ,~ 

~ 
wv 
mi 
~ 
~ 

1SI.1,U 

1SI.1,17 

15M 

E6 

1SI.1,U17,2')' 

1SI.419~ 
15W.21 

1SI.1,Ul4,19,au2 

15\2 
1511 
1SI.9,n 
l5I5,18 
l5l3,1417,lB,2l,lt 
1SI.~~ 

1SI.1,15 

(V E text del privilegi. així com la primera matrícula a Vicens Vives, J., Fe",,,, 11 i '" ci"tJzt de BIlrcdorul, 
Barcelona, 1936-36. Apendix documental, doc.219. 

CI Es burgesos de Perpinya, ja utilitzaven el sistema de matrícula almenys des de 1346. A d'altres poblacions 
com Maruesa, Cervera. Vilafranca de Conflent, Puigcerda, Vilafranca del Penedes, Besa1ú, Rgueres o 
Granollers, la matrícula deci"ÚIlÚIrrs datava de 1449. No s'h;¡ deconfondre la implantació de la matrícula 
amb I'assoliment del privilegi militar. A Barcelona ambdós fenomens van aparellals pero a la majar part 
de les ciutats de Catalunya. els cí,,/QdQrrs que assoliren l' estatut militar no ho van fer fins les darreries del 
segle XVI o principis del XVII. Veure, Palacio i de Palacio, J.M «Contribución al estudio de los burgueses 
y ciudadanos honrados de Catalutl"" a HidAIgufll,5 (1957), 317. 

al Per a un tractamentmésdetallatdelesdades, veure: Pal08Pet\arroya.J.L., LA prtIdiClldtIgobitnID m OlW"ny« 
(s. XVI-XVII): lAIl Co115, III GmertÚitJzt y ti m "nicipio de BIlrcl!itmll, too doctoral inedita, cap.12, Universitad 
Autonoma de Barcelona, 1990. 

'" AHB, Uíbre de "UJ/rlCUÜl, L-56,13, 14 i 15. 
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11 Per a mesurar l' abast d' aquestes transformacions, prenc com punt de referincia la mació de components 
del Omstll de Cml entre 1499 i 1509 i considero coro virtua1a ciwÚldll ... eIs que durant aquells anys van 
actuar com a tals. 

111 Aixb significava que, quan es matriculava un individu ambfills en l' edat reglamentaria, aquelxos restaven 
insaits autowticament. Per a evitar les protestes que aquest Cet solia provocar, a 1638 es decidí que entre 
la matriculació del pare i la deis fills havia de transcorrer, almenys, un interval d'un any. AHB, W7,110. 

171 A Saragossa, ser fill de ciutadl, simplement Cacilitava un tracte de Cavor per a áser elegit, perb de cap 
manera suposava l' adsaipció automltica. Redondo y Veintemillas. G. tela censura política en el gobierno 
municipal de Zaragoza», a X CRCA, lH (1976), 481. 

el Batlle, C., ÚI crisis eam61f1ial y lIOCÍIIl de BtactloM tl1fIedüIdos lÜl siglo XV. So~ I Vida!, S. Y Sobrequés 
I Callicó, J. ÚI guur. cirril CIIIIiIImtI dtl sqle XV; i veus corresponents de la G,a EnciclorMdill 0IftUtnu¡. 

el Amelang, J.S. ÚI frmruu:i6n de 11M clII8t dirigenle: B",c:d0ftll149().1714, Barcelona, 1986, <l5 i ss. 
!le Ibitlem,45 
nu El paralJelisme entre els anys de celebració de Corta i la suspensió de les reunions de matricula gairebé 

no deixa lloc a d ubtes. 
No hl h.;¡ sessl6 

Corts de matricula 

1533 1533 
1537 1538 
1542 15-L3 
1547 1548 Y 49 
1552 1553 
1565 1565 
1585 1585, trl, 88 Y 89 
1599 1599 
1632 1632 

(DI Amelang, J.S., op. cil., 46 
(11) Amelang, J.S., op. cil. 46 
(M) lbidem, 48 
(15) Malgrat d' ésser una de les Canúlies millor situades a la matricula de 1510, i del paper crucial desenvolupat 

per Jerbnim en el canvi de reg¡m. eIs Albanell desaparegueren molt aviat de la panoramica municipal. La 
resta deis seus membres, aCincatSidól -Cort, es perd fins que a 1612 enIÍ trobem amb un d'ells, Galce-m, 
nomenat preceptor del futur Felip lV. 

(111 La figura del poeIaJoan Basca. fillde Beltran, matriculat a 1510, va estar sempremolt més relacionadaamb 
les campanyes militara de Caries V que amb els assumptes de Barcelona. 

(IIl En aquest punt, les nostres xiCres diCereixen una mica de les proporcionad es per Amelang que atribueix 
a les fanúlies matriculades a 1510una vida mol! més curta. Aixb és con&eqÜenda d' emprar dife!'eJ\ts Conts 
d'informadó. Mentre que ell treballa ambdades de la matricula de dutadans, adho hem Cet amb les 11istes 
d' elegits pel Consell decenl S'ha de tenir en compte que, a conseqüencia del col.lapsament de la matricula 
dUrant els primers vint anys, molts dels fills dels matriculats no hi figuren. perb, en canvi, actuen 
assíduament rom aitals ciutadans. Amelang, J.S., op. cil., 73. 

(10) AHB, Ms. A-25, Sena i Postius, P. 5eftII1 btI1ctlonis y ari4logo de lots 106 ptUtm¡ Y constllers ~1It {oren inslilllils 
fin¡; lo 1"150\1 my IUI lingul ¡" cillt/ll de &,c:d0ftll /lb ltIs noltls du/gurt116 COIIIIB emOFllbll5 ~1It DIlo gowm de algun 
de ti /s IUI pI!&SiII. 

(1~ Totes les dades sobre la partidpació en el governmunicipal procedeixende AHB, Regisl,ede DdiboaCÍ01l8, 
reladons d'individus exaculats anualment el dia de Sant Andreu. Per a major informadó, veure, Palos 
Pettarroya, J.L., op. cit, vol. II apéndix dorumental, lV. 
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