
CATALANS A L'ADMINISTRACIÓ CEl\TRAL AL SEGLE XVIII 

Pere Molas Ribalta 

La presencia de calalans en els organs d'adminislració de I'eslal espanyol ha eslallema 
d'inleres en molls momenls i segueix senl-ho en els noslres dics. Si Lraclem d'esbrinar la siluació 
en lemps de Caries III no sembla que hi hagués a la con un grup de calalans lanl ben organivals 
com els valcncians que va eSludiar AnlOnI Meslre (1). Tanmaleix sabem prou coses sobre 
magislrals catalans a I 'alla adminislració de govern i justícia, prescindint de I 'acluació de Joan 
Pau Canals, l' induslrial calala que va ocupar un carrec creal per lecnics de Caslella, el de direclor 
general dclLÍnl, i en va fer eSlablir un aILre a mida per ell, el de direclor general de la roja (2). 

El problema de la parLÍcipació deis caLalans en l'adminisLració cenLral de I'EstaL hauria de 
serplanLejaLen una perspectiva ampl ia (cosa que no puc fer aquí) que tingués en compLe la siwació 
sota la dinasLia deIs AusLries. La presencia d' un caLala al' importanLcarrec de secreLari del Consell 
d'EsLaL sota Felip III en la persona de I'igualadí Pere Franquesa no va ser gaire reexida (3). Més 
endavanl, el 1626, Francesc de Gilabert reclamava pels nobles catalans places a la con i alguns 
organismes central s de I'administració, tal com ho feren les cons d'Aragó (4). És poc destacat 
el [et de que els marquesos d' AiLona -per dubtós que fos el seu grau de catalanitat (5)- estigueren 
presents durant Lres generacions en el Consell d' ESLaL de la Monarquia (6). SOLa Caries II hi ha 
notícies de cavallers catalans en els Consells d' Hisenda i Gucrra, id' alguna sol.licitud d'ingrés 
a \' administració indiana (7). 

L- :vIES'lRE, Un grupo de valencianos en la (;Orle de Carlos 1/1. "E<tud,s" (Valencia), núm. 4 (1975), 213-230. 
2.- Sobre aquesls carrecs, MOLAS RIBALTA. fr:onomw i Socle/al a segle )(11/11. Barcelona, 1975, pp. 168-170. 
3.- Seria convenoent un estudi que reunís la infonnac,ó dispersa que es pOI trobar sobre aquest personatge. Vegi's per 

exemple Antoni CAR\ER. Dos calalan.~ a les Corls de Felip 11 ¡ !'elip 111. Barcelona, 1973. 
4.- 'VIOLAS RIBALT A, /jis/oria social de la adminis/ración española fstudios sobre los siglos XVII y XVIII Barcelona, 

1980,p.121,nota 
També Biblioteca Lniversitaria de Barcelona, :vIss. 1009 rol. 60. x elL a llistoria Social, ciL 21 i ss. 

5.- James S. A:vIELA:\G, Laformación de una clase dirigente Barcelona, 1490- 171 4. Barcelona, 1986, p. 184. 
6.- Feliclano BARRIOS, El Consejo de !:slado de la Monarquía española 1521-/8/2. Madrid, 1984, p. 351, Gastó de 

Moneada, 20n. marques d' Ailona, consellcr el 162 l. r. 365. hancesc de :vIoncada, 3eT. marques, conselIer el 162n; 
p. 379, Guillem Ramon de Moncada. 510. marques, mort el 1670. 

7.- Joan Esteve de BelIot, tinentgeneral. dega del conselI de guerra, cavallerde Sant Jaume, MORALES ROCA, Próceres 
habilitados en las Corles del Principado de Calaluña, Siglo XVII (/599-/713) :vIadrid, 1983,1,151 "Don Antón de 
Camporrells, caballero de Santiago. de nación catal¡Ín, del Consejo de Ilacienda". Citat per .Iosep de Monfar i Sorts 
a la B.U.B. :vIss. 1765. Sobre lafamília Camporrells, :vIORALFS ROCA, ciLI, 175, A.C.A. ConselI d' Aragó. LIg. 225/ 
73. Memorial de Josep :vIestre I Borras (1693). 
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Catalunya sota la Nova Planta 

El problema va canviar substancialmcnt amb la suprcssicí dd Conscll d' Aragó pcr Felip V 
i la incorporació deIs seus integrants en el Consell de Castella, que va mantenir el seu nom malgrat 
estendre les seves atribucions a la corona d' Aragó. A partir del 1707 va haver-hi catalans al 
Consell de Castella; (8) en primer lloc els anties membres del Consell d' Aragó que hi roren 
incorporats, després individus procedents d'altres organismes com Francesc Ametller que s'hi 
incorpora el 1714 procedent de Sicília i dd Consell d 'Italia (9). AIgun conseller d' Aragó va ser 
incorporata un altreconsell. Fclix de Marimon, marques de Cerdanyola, consellcr de capa i espasa 
del Consell d' Aragó, va ésser traslladat a les romanalles del Consell d'Italia (10). Arran del 1706 
rilipistes fugiLius de la corona d' Aragó roren ineorporats en organismes de l'administraeió de 
Castella, com ara la "Sala de Alcaldes de Casa y Corte" que adm inistrava justícia a Madrid i cls 
seu s voltants. Allí hi trobem el 1706 Melc ior Prous (11), el qual després va ser conseller d'hisenda 
(1713), i ellleidaLil Josep Llopis, catedratie de la Universitat, el qual havia estat diputat reial de 
la Generalitat de Catalunya (1698-1701) (12), i que rou posteriormentconsellerd'hisenda (1722) 
i de Castella (1726) (13). 

Pero la proporció de catalan s i en general d'''aragonesos'' en els quadres de I'administra
ció no va conservar els nivells assolits com a eonseqücncia de I 'admissió de filipistes durant la 
Guerra de Suceessió. Ja heestudiaten un altre lloe el ca rae ter minoritari deis naturalsde la Corona 
d' Aragó en les Audicncies deis seus propis regncs (14). Estudis realitzats sobre la "Chancillería" 
de Valladolid (15), sobre l' Audieneiade Galícia (16), sobre el Consell de Castella i sobre els 
intendents (17) ens mostren que la presencia de catalans a I 'administració estatal durant els 
regnats de Felip V i Ferran VI va ser baixa. 

Aquesta situaeió era criticada en la mesura del possible pels grans Ajuntaments, ates que 
la noblesa mitjana que els inLegrava veia perdre una possibiliLat de millora al servei de I'Estat. 
El 1731 I'Ajuntament de Saragossa proposa la creació en el Consell de Castella d'una sala 
específica per a la Corona d' Aragó, segurament amb la idea que se n'encarreguessin magistrats 
de la propia Corona. Aquesta proposta no rou seguida per \' Ajuntament de Barcelona. En canvi 

8.· Janine FA YARD, Les membres du Conseil de Castille ti f' epoque modeme 1621·1746. Paris·Geneve, 1979, p. 227. 
Traducció castellana, :v1adrid 1982. 

9.- A.G.S. G.J. Llig. 814. :v1emorial de 22 dejuny del 1715 al cardenal Giudice. Del1715 al1717 va ser conseller de guerra. 
10.- Felix de Marimon i Tord, marques de Cerdanyola des del 1690, havia estat rcgcnt de la Trcsoreria del Principat de 

Catalunya. El 1683 va sernomenat consellcr de capa i espasa del Consell d' Aragó. Va morira Madrid el 1721. Josep 
Pastors i Mora, aILre consellcr d' Aragó, va ser destinat al Comell d'Indies. Gildas BERNARD, Le Secrelarial elle 
Conseil Espagnol des Indes. 1700·1808. Paris-Geneve, 1971, p. 214. 

11.- Sobre aquesta família, :v10LAS RIBAL TA, Comer, i eSlruclura social a Calalunya i Valencia, als segles XVII i XVIII. 
Barcelona, 1977, p. 207. BaILasar Prous, que el 1720 va obtenir la dignitat de cavaller, va ser regidor de l' Ajuntament 
de Barcelona del1718 a11758. Els Prous tenicn familiars austracistes, com eljutgede l' Audiencia del' Arxiduc, Rafael 
L1ampilles i el notari Salvador Golorons i Prous. 

12.- Sobre el personatge en l'iimbit lIeidatii, Joscp LL.ADO~OSA, fli.flaria de Lleida, Tiirrega, 1972,11, passim. Vegi's 
també Archivo Histórico l'Iiacional. Consejos. Llig. 6.804, núm. 12R i 52. 

13.- Com a conseller de Castella, FA YARD, op. cit., p. 91, nota 9. De la 
mateixa autora, vegi's I'articlc publicat a la revista "HIdalguía", núm. 16R (1 (81), p. 368. També A.G.S. Gracia y 
Justicia. Llig. 136. 

14.- MOLAS RIBALTA, Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. "Estudis" (Valencia), núm. 5 (1976), pp. 
59·124; /listoria Social de la Administración, pp. 126 i ss. 

15.- MOLAS RIBALTA, La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunle sociológico. "Cuadernos de Investiga
ción Histórica" (Madrid), núm. 3 (1979), pp. 231-2:íS e /listorla Sor. ial, pp. 87·116. 

16.- FERNANDEZ VEGA, Laura, La Real Audiencia de Galicia, úrgano de go/nemo en e/Antiguo Régimen. 3 vol S., La 
Coruña, 1987. 

17.- D. OZANAM/F. ABAD: Para una /lisloria de los i/'ltendenles españoles en el siglo XVIl1. Actas IV Simposio de 
Historia de la AdministraCIón. Alcalá de llenares, 19K4, pp. 579 i ss. 
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el 1760, amb mOliu del juramenl de Caries II 1, c1s procuradors a COrLS de les capitals deis qualre 
regnes de la Corona d'Aragó manifestaren una opinió comuna en el document, que ha estat 
qualificat per Moreu Rey com el Memorial de Greuges (1 S). Segons ells a la xarxa de tribunals 
de la Corona de Castella i Navarra, sobre més de I (lO places de magistrats sois hi havia dos 
aragonesos i un valencia, mentre de 55 place s de la corona d' Aragó, 35 estaven ocupades per 
forasters. Pel que fa als consells entre 69 "ministros de justicia" només hi havia un valencia en 
el consell de Castella (era Monsoriu i Castellví) i un aragones en el d'Ordes (Ric i Ejea), així com 
dos alcaldes de COrL. Els diputats demanaven que fossin naturals de la Corona d' Aragó sis deis 
consellers de Castella i dos deis camaristes o membres de la "Cámara". El 17681 'advocat catala 
Roma Rosell es referia a la conveniencia d'acabar amb les discriminacions "nacionals", amb les 
"diferencies odioses" (les paraules són d'ell matcix). Calia tenir "especial cuidado de que todos 
participen en proporción en los empleos (19). 

Dos anys abans I'aristocrata i militar aragones comte d' Aranda, en prendre possessió de la 
presidencia del Consell de Castella com a conseqüencia deis avatars de la primavera del 1766, 
considerava necessari que en I'ampliació del Consell de Castella amb cinc noves places hi hagués 
un catala: havia de ser natural del Principat i no pas un magistrat de l' Audiencia (que podia ben 
facilment no ser-ho). Refermava el seu argument amb la conservació del Dret Civil catala 
respectat pel decret de Nova Planta: 

"Dos catalanes del tribunal de su provincia, porque siendo muchos, muy fundados y 
estudiosos los sugetos que aquel Principado produce, están tan desatendidos que son 
rarísimos los que hay en otros tribunales, y en el Consejo ninguno .. Hace falta un ministro 
instruído de aquella municipalidad y criado en ella, por no equivaler, por lo singular de 
sus leyes civiles conservadas, el haber estado como ministro forastero en aquel tribunal, 
y ser de ley que el Consejo abrace de todas las provincias" (20). 

En aquest article es comentaren alguns individus i lIinatges catalan s presents a l'adminis
tració central, durant el seglc XVIII. Encara que es pugui trobar en el regnatde Caries III alguna 
millora envers la situació criticada el 1760, els grups de la Corona d' Aragó ambaspiracions a 
prosperar en el servei del rei no es consideraven satisfets. A comen~aments del segle XIX els 
Ajuntaments de Valencia, Saragossa i Barcelona reivindicaren una vegada més la presencia de 
magistrats nacionals a les Audicncies deis respectius regnes (21). 1 en l'any crític del 1808 el 
mateix Ajuntament de Barcelonareclamava que les places del Consell de Castella haurien d' estar 
adjudicades proporcionalment a naturals deis diferents territoris de l'estat (22). 

Catalans al Consell de Castella . 

Els magistrats que ingressaren en el Consell de Castella durant la guerra de Successió 
fundaren nissagues de servidors de I'Estat, encara que no pas tots es mantingueren en el nivel! 
deIs seus pares. Ametl!er va obtenir el tÍtol de Noble del Principat de Catalunya el1716 (23). Un 

18.· Barcelona, 1968. 
19.- ROMA ROSSEl.L, Las señales de la felicidad de España. Madrid, 1768, columna, 2, IV. hS curiosa la comparan~a 

que estableix I'autor amb la inLegració d'lIongria dins la monarquia de \1aria Teresa. "La oposición entre úngaros 
y alemanes se consideró por siglos enteros irremediable, hasta que la Emperatriz Reyna, con el ayre de confianza con 
que presentó el Archiduque a los Estados vestido a la úngara... selló la unión perpetua de los ánimos". 

20.· A.G.S. G.J. Llg. 130. \10LAS; Historia, 131. 
21.· MOl.AS, 130 
22.· Emest Lluch, La Catalunya del segle XVIIJ i la IIuita contra /' absolullsme centralista. Recerques, núm. 1 (1970), p. 

38. 
23,· AH,N, Catálogo de Hidalguías, \1adrid, 1920, p, 10. 

183 



deis seus fills, Josep, va ser magistrat de l' Audiencia de Catalunya del 1723 al 1762. L'altre fill, 
Oleguer, va ser des del 1718 de l' Ajuntament de Barcelona. 

La família Portell consLitueix. un ex.emplc de servei a la monarquia que culmina amb el 
regnat de Felip V per decaure després. Francesc Portell pertanyia a una família de "burgesos 
honrats" de Mataró, fidels a Felip IV durant la guerra deis Segadors (24). Després d'haver estat 
catedratic de la Universitat de Barcelona, va ingressar el 1685 a la Reial Audiencia, on va 
intervenir en el casLig deis dirigents "gorretes" (25). El 1678 obtingué la condició de cavaller i 
el 1690 la de Noble (26). A les Corts del 1701, ensellls amb el marques de Cerdanyola es distingí 
per la defensa deis interessos reials (27) i a continuació fou nomenat fiscal del Consell d' Aragó. 
Ascendí a regent del mateix consell el 1706 i com a conseqüencia de. la supressió del consell el 
juliol del 1707 esdevingué conseller de Castella. Sembla que va realitzar una gestió en favor de 
Catalunya el 1713 (28). Encara el 1714, en virtut de les reformes de Macanaz va ser nomenat un 
deis nous presidents del Consell de Castella i va morir en r exercici d' aquest dmec a Madrid el 
marry del 1715 (29). 

Portell deixava quatre fills barons, dos deis quals eren eclesiastics: Jaume, abat a Orense, 
i Antoni, monjo a Ripoll. Jaume havia estal proposat el 1710 pel duc de Medinaceli (i Cardona) 
per l'abadia de Sant Vicenry d'aquesta població, carrec del qual va prendre possessió el 1716 i 
l'ocupa fins a la seva mort, el 1729 (30). 

Un tercer fill, Francesc Portcll i Font, va seguir la carrera del seu pare a l'administració 
central. Macanaz el va proposar per alcalde del crim de l' Audiencia de ValCncia (31). El 1714 
va ser nomenat Jutge d'Obres i Boscos, perb segurament per la mort del seu pare, o com a 
conseqüencia del fracas de les reformes de Macanaz, va romandre estancat en aquesta posició 
durant 16 anys. El 1730 va presentar un memorial sol.licitant la concessió d'una plarya en els 
consells d'lndies o d'Ordes militars (32). Ell 73 1 va ser nomenat alcalde de casa i cort, ell 734 
fiscal del Consell de Castella, i el 1737 conscller de pie drel. Morí solter el 1741 (33). 

Encara quedava un Portell, Joan Miquel, el qual serví també el monarca pero en un nivell 
inferior i fonamentalment dins el Principm. El 1735 era alcalde major de Vilafranca, i el 1742 
corregidor de Cervera, on va participar activament a les trirulques universitáries: després va ser 
corregidorde Terol. Ell 738 vaaspiraral carrecd'arxiverreialde la Coronad' Aragó(34). EI1741 
vaobteniruna plarya de regidor supernumcrari de l' Ajuntamcntde Barcelonaambcaracter vitalici 

24.- \10LAS, La nobleza del corregimiento de Mataró en 1830, a l' Anuario de Historia económica y social", III. Madrid, 
1975, p. 489. 

25.- Biblioteca :'\acional. \1adrid, Mss. 1927, rols. 131- 135. 
26.- MORALES ROCA, Próceres, 11,47. 
27.- FELlC OE LA PE:"IiYA,Analesde Catalunya. Barcelona, 1709, 1l1, 495-511. Sobre I 'etapa final del Consell d'Aragó. 

A.G.S. Estat, L1ibre 581. 
28.- SOLDEVILA, F.: Historia de Catalunya, Barcelona, 1962,11, 1124.SA'>j- PERE 1 MIQUEL, Fin de la nación 

catalana. Barcelona, 1905. 70-71, i aquest segons les "Narraciones) listóricas" de CastellvÍ. 
29.- FA YARO, "Hidalguía", núm. 165, p. 182. Portell era I'únicme¡nbre del Consell deCastella que tenia bones relacions 

amb \1acanaz. MARTE\ GArm. Macanaz, otru paciente de la Inquisición. Madrid, 1975, p. 161. 
30.- Francisco de ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Cataluña. Barcelona, 1973; pp. 134-135. 
31.- A.G.S. G.J. Llg. 133. \1uy buen letrado y quien lleva el trabajo del estudio de su padre". El 1710 Macanaz havia 

proposat que el pare Portell ros nomenat presidenL de I'aleshores Crins 1716) "Chancillería" de Valencia, en comptes 
del col.legial majar Pedro Colón de Larreátegui 

32.- A.G.S. G.J, Llg. 141. 
33.- J. FA VARO, "Hidalguía" núm. 168 (1981), pp. 879-X80. 
34.- A.C.A. Audiencia. Vol. 161, f. 210 v. Havia estudiat filosoria a Barcelona i lleis a Alca[i!. "Es hijo de D. Francisco 

Portell, que murió consejero de Castilla, dexando tantos créditos de gran vasallo y ministro de Vuestra Magestad, y 
llenando de honor y mérito a la familia. Su padre ejerció la plaza ... del Consejo de Aragón después de haver servido 
muchos años con el mayor crédito en la Real Audiencia de eSTe Principado, en los consejos de Cruzada y Real de 
Castilla". 
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per ell i el seu primogcnit. El 1742 esdevingu': regidor numerari i el 1743 nomena un tinent o 
substitut (35). EI1753 demana la confirmació dd privilcgi pcl seu fill, 10sep Francesc de PorteIl 
i Peyri (36). Aquest, que era des del 1756 membre de l' Academia de Bones L1etres de Barcelona, 
esdevingué el 1761tinentde regidor i el 1763 regidor vitalici de r Ajuntament. El 1777 va obtenir 
una ccdula de preeminencies per tal de no haver d' assistir al' AjunLUment i que pogués fer-ho el 
seu fill loan 10sep de PorteIl i de Cancer. Va fcr testament el 1774 disposantla seva sepultura en 
el convent del Carme de Barcelona "en lo vas propi de la casa Portell" (37). A aquestes alr.,:ades 
el cognom de Portell ja era considerat de "nooksa notoria" a I 'hora d' en lIar.,:ar amb famílies de 
cavallers de I 'Orde de Sant loan dc Jcrusalcm. 

La família Portell ens introdueix en una xarxa molt aLUpc"ida de relacions familiars entre 
magistrats. Francesc Portell era cunyat d 'Este\'c Sara i Vikta, cilltada honrat (1689) ¡doctor cn 
dret, el qual va ser sota Caries II consdlcr en cap de Barcelona (1695) i diputat reial de la 
Gencralitat (1692-1695), abans de ser un deis I (l administradors de la ciutat de Barcelona el1714 
i regidor del 1718 fins al 1732 (38). Serra Vilcw, que era fill del mercader L1eonart Serra, un deis 
ferrenys opositors a laPolítica reial el 1640, va ootenir el 17281a dignidad de Noble del Principat 
(39). 

Un deis fills d'Esteve Serra i de Maria Portell va ser Francesc Serra i Portell, abat de Sant 
Salvador de Breda i de Sant Cugat del Valles, i autor d'un "Tractatus de essentia et allributibus 
Dei" (40). El seu gcrma, Antoni Sel(;a i Portell, va ser ad\'ocat de la ciuLat de Barcelona (1718) 
i magistrat de l' Audiencia (1733-1760). En informar de la seva mort el 1760 al governador del 
Consell de Castella, el capita general marques de la Mina el qualificava de "ministro antiguo" 
y de los escogidos de esta Audiencia". El regent de l' Audiencia Isidro de la Hoz el descrivia, a 
més; com 

"ministro nacional togado deesta Audiencia, sujeto muy estimado por su justificación, 
literatura, juicio legal, conducta y demás prendas que a todos le hacían recomendable" 
(41). 

En un memorial presentat per S erra Portell s 'insistia en les relacions familiars: era fill d'un 
regidor, nebot del conseller Portell i gendre del conscIlcr d'hisenda Melcior Prous (42). La 
importancia de les vinculacions familiars se 'ns palcsa altra vega da en una família d 'alts 
magistrats relacionats amb els anteriors, que va servir la monarquia alllarg de tot el segle durant 
tres generacions: la deis GÜel1. 

35.- FLCVIA, Indice de cargos y empleos del antiguo Ayuntamiento de Barcelona. "Documentos y Estudios", XIII 
(1964), pp. 203 i 205. 

36.- A.C.A. Aud. Vol. 474. Consultes de 1753, fols. 172-173. 
37.- Testament a A.H.P.S., 19naci C1aramum; Gavarró. ler. [,libre de Testament Oben el25 desembre de 1780. 
38.- MERCADER RIBA, F elip Vi Catalunya. Barcelona, 1968, pp. 87-92.350-351. El Testament d'Esteve Serra Villeta 

a A.H.P.B. Josep Francesc Fontana, 2 agosl 1729. en Amon; Serra Vileta hav;a estat membre de l' Academia deIs 
Dcsconfiats. 

39.- A.H.:'\. Consejos. Llg. 18.671, núm. 24. 
40.- Biblioteca Cnivers;tin;a de Barcelona. Mss. 1631. 
41.- A.H.:'\. Consejos. LI. 18.515. A.G.S. G.J. L1. 590. "Lno de los abogados más antiguos y de más crédito". En canvi; 

a la correspondencia de FI:'\ESTRES l' afer es menciona en relació amb I'expectació deIs aspirants a ocupar el carrec. 
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Josep Güell i Soler, doclor en drels, era fill d'un burges honral de Vilafranca i eSlava casal 
amb la filia d'un ciutada honral i escriva de la ciulal de Barcelona. Güell va ser des del 1695 jUlge 
de l' Audiencia i un deIs perseguits -ensems amb Mekior Prous- en produir-se el triomf deIs 
austracisles (43). Felip VeI nomená conseller d'hisenda i com a lal morí a Burgos el 1706 duranl 
I 'ocupació auslracista de Madrid. El fill Josep Ventura Güell i Trelles,catedralic de la Universilal 
de Barcelona, seguí el pare a Caslella i iniciá una carrera al servei de I'estal. El 1710 va ser 
nomenal jUlge a la ciutal de L1eida (44), on més endavanl fou subdelegal de la Inlendencia. Del 
1716 al 1731 fou magislral de l' Audiencia (45) i va destacar en la repressió de les parLides 
austracisles de les muntanyes de Prades (1715) i en la morl del Ros de Ribaroja (1719). 
MenLreSlanL el seu germá, AnLoni de Güell i Trelles, que havia seguil la carrera mililar, 
s' incorpora va el1718 a l' AjUnLamenlde Barcelona com regidor en c1asse de nobles (el s germans 
Güell havien assolit aquesl particular lítol dins I 'estamenL mililar el 1712). Així s 'iniciava una 
presencia de cenLanys de la família Güell a l' Ajunlamenlde Barcelona. EI1741 Anloni de Güell 
i Trelles va oblenir I'herencia del carrec de regidor. El 1754 residia a Madrid i des d'allí va 
negociar, mitjanlfanl el seu parenL, el regidor Ballasar Prous, el seu malrimoni amb la filia de 
I'o"idor Serra i POrLel1. A la seva morlla regiduria va passar a la se va muller Teresa Serra i Prous 
(46). 

Venlura Güell presentava enLre els seus mcrits el d'haver lallall'oposició deIs eclesiastics 
al pagamenl del cadastre (47). Aquesl servei li va valer la designació de consel1er d'hisenda el 
1731. El 1733 va ser nomenat membre de la Junta general de comerlf i moneda. El 1735 era 
designal per ocupar un nou carrec creal expressament i que ti obria les portes del Consell de 
Castella, el de fiscal de la "Cámara" de Caslel1a, nomenal per desenvolupar una política regalisla 
(48). Duranllacrisi de la hisendadel1739 va ser nomenalgovernador inlerídel Consel1 d'Hisenda 
i secrelari d'Estal del mateix ram (49). 

A partir del 1740 Güell va formar parl de la "Cámara" de Castel1a fins a la seva morl el 28 
de generdell749. També va sermembredediversesjuntes,especialmenllcs relatives a la política 
fiscal com les de "Baldíos y Arbilrios", la de "medios", i I'encarregada d'establir el cadaslre a 
Caslel1a (50). També va tenir un paper imporLanL com a "proleclor" de la Universitat de Cervera 
del 1740 al 1748 (51). Venlura Güell fou possiblemenl un deis calalans que arriba a més enlairats 
dmecs de govern dins l'adminislració borbonica (51 b). 

42.- A.O.S. OJ. L1g. 1720. 
43.- A.C.A. Consell d' Aragó. L1g. 226, 49; A.O.S., OJ. Llg. ISO Memorial. 
44.- A.H.]'\;. Consejos. Leg. 6806. A. núm. 28. Reial decret de 2 de maig del 1770. 
45.- PEREZ SAMPER, a Historia Social, 237. 
46.- Armand de FLUVIA, Cil. passim. A.H.P.B. Antonio Comelles Major, Capitulacions Matrimonials, 44,12 maig 1754. 
47.- A.O.S. OJ. L1ig. 1 SO. "Logró poder embarazar las turba.:iones que se hubieran necesariamente seguido en la paga 

del catastro eclesiástico por el fomento que tenían. 
48.· ESCOLANO DE ARRIETA,Práctica del Consejo Real. Madrid, 1796,1,19-21. "Creación de la Fiscalía de la Cámara 

de Castilla para D. Juan Ventura Huel" (sic). "Cn fiscal que con plaza jurada desde luego en el Consejo y con el sueldo 
de los demás en él, tenga su asistencia en la Cámara y conozca y atienda ... en las materias y negocios ... de ... Real 
Patrimonio y derechos", 6 agostI735 .. AHN. Consejos. Llibre 736, fols. 152-156. A.O.S. OJ. L1g. 815; FA YARD, 
165. 

49.- A.H.N. Consejos. Libros de plazas, 736, [01. 245-247. J.A. ESCUDERO: Los orígenes del Consejo de Ministros en 
España, Madrid, 1979. 1, 107, núm. 24. 

50.- Reial Decretde 10 d 'octubre del 1749. CitatperCARRERAPUJAL,lIistoriade la economía española. Madrid,I943, 
I1I,319-320. 

51.- RUBIOI BORRAS, Historia de la RealyPontificia UniversidaddeCervera. Barcelona, 1915-1916,Cap. VII. També 
Miquel BA TLLORI, Galeria de personatges. Barcelona, 1975, p. 11, per la correspondencia amb Maians. 

S lb. Rafael OLAECHEA el cita com ensenadista i "anticarvajalista". Vid. les Actes del col.loqui. La época de Fernando 
VI. Oviedo, 1981, p. 201. 
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Ventura Güell es preocupa per la carrera deis seus fills. Manuel Güell i Serra va obtenir el 
1745 un benefici eclesiastic a Malaga. Del 174(-, al 177X fou un deIs funcionaris del tribunal de 
la Inquisició a Barcelona. Va ser també tresorcr del capítol de la catedral fins a la seva mort el 
17X6 (52). El seu germa, Josep Gücll i Serra, seguí la carrera del seu pare, amb un hit relatiu. 
Estudia a Salamanca, va obtenir el grau de batx iller en Ilci.s a Gandia (1737) i el1739 va ingressar 
en el col.legi major de Sant IIdefons d' Alcalá d' Henares. El seu pare va intentar que se li concedÍs 
la provisió futura de la primera plae,:a de la Sala del Crim que hi hagués vacant al' Audiencia de 
Catalunya. Encara que el cardenal Molina, governador del Consell de Castella, era oposat a la 
concessió de "f utures" va fer una excepci6 en favor de Güell i Serra (53). Aq uest va ser nomenat 
el 1743 fiscal de l' Audiencia de Barcelona, el 1749 oidor de la "Chancillería" de Valladolid, el 
1752 alcalde de casa i cort i el 1767 conseller d' hisenda, COIn el seu pare, essent aquest el maxim 
carrec que va obtenir. El 1789, ja a la fi de la seva vida, va ser nomenat conseller de Castella 
honorario A més des del 1774 fins al 1791 va ser ministre togat de la Junta de comere,: i moneda, 
carrec que també havia tingut el seu pare (54). 

Güell i Serra representa el model de funcionari d'origen catala que desenvolupa la vida 
pública social i familiar fora de Catalunya. El 1749, als 31 anys d'edat va casar-se amb Juana 
Maria de la Encina, filia d'un co1.lega del seu pare, Juan de la Encina, membre deIs Consells 
d' Hisenda i de Castella i de la Junta general de comen,: (55). Fill d' aquest matrimoni va ser Juan 
Ignacio de Güell y de la Encina, nata Madrid el 1757,que va ser membre de laComptaduria Major 
d' Hisenda. El 1790 va esdevenir cavaller de l' orde de Caries III (56). Entre els seus testimonis 
figuraven tres consellers d' Hisenda i dos de Castella. També va ser cavaller de I 'orde de Caries 
III el fill de Güell i de la Encina, José de Güell i Ferrari de la Cerda y tCiva (1817) (57). 

Si bé e1s descendents de Güell i Serra s'cstabliren a Madrid i enllac;aren amb famílies de 
funcionaris procedents de di verses regions, conservaren la plac;a de regidors de l' Ajuntament de 
Barcelona. Josep Güell i Serra la va obten ir el 1770 per renúncia de la seva tia Maria Teresa Prous, 
i la va fer servir per un tinent. La regiduria va passar a Juan Ignacio Güell i de la Encina el 1792 
i a José Güell i de la Encina el 1792 i a José Güell i Ferrari el 1817 (58). 

Un cas especial és el de Josep Francesc d' A16s, magistrat de l' Audiencia de Catalunya, que 
del 1741 al 1742 va ser alcalde de "casa y corte". El 1742 va ser nomenat regent de l' Audiencia 
de Catalunya, pero de fet va romandre molt de temps a Madrid, encarregat de comissions 
especials. El 1746 va rebre el títol de marques de Puertonuevo. El 1749 fou nomenat membre de 
la Junta de la contribuci6 única a Castella, ensems amb Ventura Güell i el president de Castella, 
que era aleshores el mateix bisbe de Barcelona, Díaz Santos Bullón. Al mateix temps va rebre 
Puertonuevo la dignitat honoraria de conseller de Castella. Seguía a Madrid el 1754; en produir
se la caiguda d 'Ensenada, Finestres va comentar que am b el canvi de govern Puertonuevo tornaria 

52.- FA Y ARD, 330. A.H.N. Catálogo de las informaciones genealógicas de pretendientes a cargos del Santo Oficio. 
Valladolid, 1928, p. 164. Sobre el bencfici a Miilaga, A.G.S. G.J. Lib. 298. Per la seva mort vegi 's el Cala ix de Sastre 
del baró de Malda, 1, Barcelona, 1987, p. 159. 

53.- A.G.S. G.J. Llg. 149. Ventura Güell denunciava davant una sol.licilud similar "los graves perjuicios que ocasionaron 
las futuras". 

54.- A.H."'. Consejos. Llibre de places, 739, fol. 334. 
55.- Sobre Juan Ignacio de la Encina, FA YARD, "Hidalguía", núm. 168 (1981), p. 887, FA YARD, 1979,377-378, sobre 

el matrimoni Güell/de la Encina. CADE'\AS VICE'\T, V., Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIJI. T.III, 
Madrid, 1978, núm. 787, cavaller de I'orde de Santiago. 1735, ensems amb el seu fill Vicen<r. Era fill de Juan Alfonso 
de la Encina, regidor perpelu de Huele. 

56.- CADENAS VICE;-..'T, Caballeros de Carlos 1/1, VI, \1adrid, 1984,23-24. A.IIS ESla!. Caries I1I, expd!. 428. 
57.- A.H.N. Carlos III. núm. 1297. Güell y ... (7) ... havia naSCUI el 1785. 
58.- FLUVIA, Indices, 235-236, 260. 
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a Barcelona, ja que possiblement es deixaria de banda el projecte del cadastre. Sabem que no ser 
així i Puertonuevo va morir a Madrid el 1757. Se'l venia a considerar com si fos eonseller de 
Castella (58b). 

Els consellers de CarIes III 
Fins aquí hem parlat deIs descendents deIs catalans consellers de Felip V. Ara considerem 

els eonsellers de Castella nomenats per Caries 111. En les crítiques circumsumcies del 1766 dos 
deis magistrats catalans de l' Audiencia foren avaluats pel seu aseen s directe al Consell de 
Castella. L'opinió del fiscal del Consell, Campomanes, fou desfavorable a I'o'idor Ramon de 
Ferran, possiblement per la seva inclinaeió a la Companyia de Jesús (59). L'elegit per 
Campomanes fou un altre magistrat de l' Audiencia, proposat en segon 1I0c: Jacint Tudó. 

L' evolució social de la família Tudó alllarg de més d' unacentúriaés sumament il.lustrativa. 
En 1684 Jacint Tudó era un botiguerde <traps, fill d'un pages de Montmaneu,que haviad'establir 
una concordia amb els seus creditors. Durant la guerra de Successió fou partidari de Felip V i 
posteriorment va rebre el dmec de consol mercader de la LIotja (1724-1736) (60). El seu fill Joan 
Tudó i Romanya fou doctor en dret i el 174X obtingué -ja amb caracter postum- un títol decavaller 
(61). 

Jacint Tudó i Alemany, fill de 1 'anterior, ofcreix una trajectoria educativaja alIunyada deIs 
nivells de la petita burgesia originaris de la família. Ya estudiar tres anys al col.legi de Cordelles 
a Barcelona i sis de lIeis a Cervera on va obtenir els graus de llieenciat i doctor en dret (1741). 
Durant nou anys, va exercir d'advocat. Ya entrar cn la carrera pública amb l'important 
nomenament d'alcalde major criminal de la ciulat de Barcelona el 1750. Passat el trienni 
preceptiu li fou prorrogat el nomenament dues vcgades, comptant amb l'aprovació de les 
autoritats militars (62). El 1758 fou ascendit a alcalde major civil, i en el mateix any fou inclos 
en una consulta, béque en tercer lIoc, peruna placya dejutgedel crim de l' Audiencia (63). El 1760 
va sol.licitar els honors del mateix tribunal. El 1762 va assolir el nomenament d 'alcalde del crim 
i el mateix any ja era ascendit a o"idor. Només quatre anys després era nomenat pel Consell de 
Castella. Era el primer catala que es nomenava en molts anys. No va poder disfrutar gaire del 
carrec, ja que va morir repentinament el 1773. 

58b. PEREZ SAMPER. La familia Alós. Una dinastia calalana al servicio del eslado a "Cuadernos de Investigación 
Histófrica" nº6 (1985), pp. 195-240. A.Il.K Consejos. Llibre 737. fo!. 199. Conseller de Castella honorario 

59.· Ramon de Ferran i Biosca va ser membre de l'Audiencia del 1749 al 1768. A.G.S., G.J. L1g. 149. El 1746 havia 
obl.ingut la dignitat de "Noble". AN.N. Consejos. L!g. 18.671 núm. 2. El seu fill Bonaventra de Ferran, academic de 
Bones L1etres (1751) i Catedratic de Cervera (1752), va ser magistrat de l' Audiencia de Mallorca del 1761 a1768 i 
deCatalunya del 1768 al 1806. Sobre la incorporaciópossible de Ferran al Consell de Castella, vegi's AG.S. G.J. Llig. 
159. Campomanes a Roda, 3 d 'agost del 1766. Campomanes desquali ficava Ferran per ser massa gran i tenir algunes 
"connexionis de partit". 

60.- MOLAS, Comen; i eslruclura social.... 227·228. 
61.- A.H.N. Consejos. Llg. 18.661 núm. 12. loan Tudó figura com a senyor de Vilardida, població on la casa Tudó era 

coneguda com el caste1!. El memorial a!.lega els merits polítics de .Iacint Tudó durant la guerra de Successió. El 
testament de loan Tudó i Romanya a A.H.P.B. Fclix Campllonch. ler., Librum Test. 63-66, 21 maig 1746. 

62.- A.G.S. G.J., 820 "Relación de méritos, servicios y actos lilerarios del doclor don lacinto Tudó" (1757). Parlava de 
l'escUl d'armes de la família, silenciant-nc, pero, la dala reccnt de concessió. 

63.- ¡bid 156. Consultes de 22 de febrer i 10 dejuny del 1758. Tudó anava proposal en primer lloc per alcalde major de 
la ciulal de Barcelona, pero només en tercer lloc per alcalde del crim de l' Audiencia. Inforrnava en favor seu el 
conseller Pedro Colón de Larreátegui, que havla estal magistrat de l' Audiencia de Cata1unya: "persona bien nacida, 
de prendas cabales, sus créditos y literatura eran aprc-:iables como también su porte". 
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També en el cas de Tudó trobem una bona xarxa familiar. El seu fill Francesc Antoni Tudó 
figura entre 1767 i 1773 com estudiant de la Univcrsitat d' Alcala (63b). Tant bon punt va morir 
el conseller Tudó, la seva vídua Teresa de Peaguda va escriure al comte d' Aranda, president del 
Consell de Castella i al ministre de gracia i justícia, Manuel de Roda, demanant pel seu fill el 
nomenament de magistrat supernumcrari de l' Audiencia de Catalunya o quelcom de similar (64). 
Encara que el rei va ordenar quc se'l tingués present, no va ser nomenat fins al 1785 magistrat 
de l' Audiencia de Catalunya. Va ser un personatge controvertit, moltcriticat i a la fi deposat (65) 
durant la guerra del frances (65). Pero també va ser mcmbre de l'Academia de Bones Lletres 
(1792) on va pronunciar, en castella, un discurs de lloanc;a de la llcngua catalana (66). Encara una 
altra branca de la família Tudó tingué la seva influencia en els cercles polítics de la monarquía. 
Antoni de Tudó i Alcmany, germa del conscller de Castella, va seguir la carrera de les armes i 
va arribar a ser governador del "Real Sitio" del Buen Retiro. Va ser el pare de la famosa Pepita 
Tudó, I'amant de Godoy, convertida el 1807 en la comtessa de Castillofiel. 

Durant el regnat de Caries III només es va nomenar un altre catala conseller de Castella. 
Pertanyia també a una família de catedratics i magistrats. Josep Martínez, doctor en drets (67), 
era catedratic de la Universitat de Barcelona i va ser un dcls primers de la Universitat de Cervera. 
Del 1725 al 1735 va ser fiscal de l' Audiencia de Mallorca i del 1735 fins a la seva mort el 1742, 
oIdor de la "Chancillería" de Valladolid (67). Un deIs seus fills, Antoni Martínez Pons és conegut 
per haver estat rector del col.legi de Sant Climent de Bolonia (68). L'altre, Josep, va estudiar i 
ensenyar a Cervera on va mantenir una bona amistat amb Finestres, llevat d'un incident el 1745 
(69). Josep Martínez de Pons va iniciar la carrera de magistrat com assessor togat de l' illa 
d 'Eivissa. El 1751 fou nomenat alcalde del crim de l' Audiencia de Barcelona i el 1760 ascendí 
a oIdor (70). El 1763 va enviar a Compomanes un tractat en !latí sobre el tema de la contribució 

63b. RUJULA,Indice colegiales San I/defonsoAlcalá, Madrid, 1946, pp. 836-837. A.H.~. Universitats, L1g. 70-129. Per 
la informació genealogica veiem que el conseller Tudó havia enllayat amb famílies de la noblesa de Castella i entre 
d'altres amb els Encina de Huete, parents deis GüelL 

64.- AGS. GJ Llg. 161. El memorial acaba amb una nota manuscrita d'escriptura irregular de la propia vídua Tudó. 
S'acompanya un impres amb els "Títulos de Letras y actos positivos del bachiller don Francisco Tudó, natural de 
Barcelona, profesor de la facultat de cimones de esta Universidad (Alcalá) en la que tiene el grado de bachiller". El 
1775 fou inclos en tercer lIoc en una consulta, amb menció deis merits patems "Es hijo de D. Jacinto Tudó, ministro 
que fue del Consejo, y asesor del de guerra, y tuvo muchas comisiones del Real Servicio". 

65.- A.H.N. Arxiu \IImisteri de Justícia. Lg. 4714 núm. 6681. PEREZ SAMPER, La Real Audiencia de Cataluña durante 
la Guerra de la Independencia. "Pedralbes. Revista d'Historia Moderna", núm. 2 (1982), p. 195. 

66.- Antoni COMAS, Historia de la Literatura Catalana Volurn 4, Barcelona, 1964, p. 103. 
67.- A.H.P.B. Notari Josep Brossa, Capitulacions \1atrimonials, 15 febrer 1710. Josep Martínez Doctor en Drets, amb 

Magdalena Pons i Guarro El nuvi era fill d' Agustí Martínez. Vid. :VIOLAS, Comery, 246-247. La núvia era filia del 
notari Pere Pons i de Mariangels Guarro, pertanycnt aquesta darrcra a una família de negociants de Mataró.67b. F 
VILLA, Reseña histórica ... de la Universitat de Cervera, 1923, pp. 25,38 i 105. 

68.- Manuel PELAEZ, Antonio Martíllez Pons y el Colegio de España a "El Cardenal Albornoz y el Colegio de España", 
Bolonia, 1979,595; Antonio PEREZ MARTI'i, Proles Aegidiana, Balonia, 1979, lll, núm. 1255. A Bolonia estudia 
també un cosí de \1artínez Pons, Pere Martí Pons i Massana, que a vegades és citat com aPere Martínez. Ibidem pp. 
1651-1654. També havia estudiat a Cervera i el 1776 fou magistrat de l' Audiencia de Barcelona. És citat a l' Epistolari 
de Finestres. 

69.- Suplement a I'Epistolari de Finestres a cura de \1iquel BA TLLORI, Barcelona, 1969, document 1289. Finestres el 
considera responsable de la seva detenció pel canceller Alós. Pero Martínez Pons és ben citat en la correspondencia 
Finestres, per durant gairebé 50 anys. 

70.- A.H.!\'. Consejos. L1g. 6.838/23. A.G.S. G.J. L1g. 152. Infonne del marques de Puertonuevo. G.J. L1ig. 157.4 febrer 
1760. El bisbe de Barcelona infonna: "literatura más que mediana, buen Juicio, aplicado, aunque lento y de buena 
conducta". La felieitació de Finestres a fpistolari 11, 694. "Mejor estará cn Sala civil que criminal porque es algo 
fogoso". 
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única (71). El 1770 fou designal regenl de l' Audiencia de Sevilla (72). L 'any segücnl va passar 
a Valladolid com presidenl de la "'Chancillería" (el primer i únic calala que va ocupar aquesl 
carrec). Allí, ellO de maig del 1772 se li van imposar les insignics de I 'arde de CarIes III que li 
havien eslal concedides (73). El 1774 va ser nomenal conseller de Caslella (74). Posleriormcnl 
se li van concedir els honors i el sou de membre de la "Cámara". 

Duranl el regnal de CarIes IV va arribar al Consell dc Caslella el vigata Domenec Codina, 
descendenl d'una família noble de Vic, que a desgral deIs anlecedenls austracisles va oblenir el 
1781 el privilcgi de Noble. Codina va opositar a caledres i canongies dins i fora de Calalunya. 
El 1774 va oblenir un carrec a la Nuncialura. EI1791 va ser nomenal alcalde de Casa i Corl. L 'any 
segücnl fou I'encarregal de procedir a la delcnció del comle de Floridablanca. TOl seguil enlra 
en el Consell de Caslella en lIoc de Maria Colón de Larreálegui, partidari del ministre caigul. El 
1799 ocupa el carrec de fiscal de la Cámara i inlervingué en la política desamortiLzadora. A 
principis del segle XIX fou jubilat amb honors. El 1793 havia obtingut la dignitat de cavaller de 
I'orde de CarIes IlI, la cual fou conferida també en el 1797 al seu germa Narcís que havia seguit 
la carrera d'enginyer militar. Després de la caiguda de Godoy el 1808, Codina va recuperar el 
carrec de conseller de Castella, bé que el descapdellament de la guerra li va impedir traslladar
sea Madrid. Fouelegitel181Odiputatsuplenla lesCortsdeCadis, pero el capita general Q'Donell 
l'empresona, acusant-Io d'haver indui"t el seu germa a rendir la pla«a de L1eida (75). 

A més deIs consellers de Castella trobem calalans en consells i altres organismes de 
l' administració central. Un exemplc d' arrclament a la burocracia de la cort ve representat per la 
descendencia del mercader Josep Aparici (76). EI174 7 el seu fill Francesc Aparici va aconseguir 
un títol postum de cavaller "en cabeza de su difunlo padre" (77). Francesc Aparici va ser oidor 
de l' Audiencia de Catalunya del 1752 al 1762. El seu germa Josep Ignasi, nascut a Barcelona el 
1694, es va integrar en la burocracia castellana. Va ser oficial segon de la Casa de Contractació 
de Sevilla i després comptador general de la hisenda de I'infanl D. L1uís, alcshores cardenal de 
Toledo. Va ser autar d 'una obra titulada "Norte fijo y prontuario seguro ... del valor de las monedas 
de España". Va viure i morir a Madrid (1778). Seria fill seu L1uís Antoni Aparici Alvarez de 
Miranda, autor d'una obra miscel.1anea de geografia i historia escrita el 1770 (78). Un germa 
d'aquest, Pere Aparici i Alvarez, nascutjaa Madridell739, va ser oficial de la secretariad'Indies 
i va tenirun paperimportanlcom Dircctard 'Hisenda de IcsÍndies(1794). Vapertanyeral Consell, 
primer en concepte d'honorari (1790) i després d'cfectiu (1794) (79). El 1783 va ser nomenat 

71.- Archivo Campomanes. 31-2. li envia I'esquema de I'obra. 
72.- A.G.S. G.J. Consulta de 23 d'abril del 1770. Proposat en primer lloc pel comte d'Aranda, AGUIlAR PIÑAL, a 

Historia de Sevilla. SIglo XVIII. Sevilla. 1982, p. 67, el cita com Martínez Pérez. 
73.- MARTIN POSTIGO, Los Presidentes de la Real Chancillería de Valladolid. Valladolid, 1983, pp. 191-192. 
74.- A.G.S. G.J. Consulta de 6 dejuny del 1774. FINES'[l{ES, F.pistolari. Barcelona, 1933, documents 1119-1121. 
75.- La família Codina havia format part sota els Austrics de I'estament militar. MORALES ROCA,Próceres, 1. 199. El 

1781 els Codina aconseguiren la revalidacío o nova concessió de la condició de cavallers que l' Arxiduc havia 
concedit al seu avi el 1706. A.H.N. Consejos. L1g. 18.674 núm. 15. El seu memorial de serveís a Ibídem 19. 13.353/ 
núm. 2. Sobre el procés de Floridablanca, ORTEGA COSTA i GARCIA OSMA, Relatos de jueces y escribanos, 
Madrid, 1971, p. 70 i C. ALCAZAR, España en 1792 a "Revista de Estudios Políticos", 1953, p. 117- 118. El 
nomenament de conseller a A.H.N. Consejos, Llibre 740, f. 148. OlAECHEA, Relaciones hispanoromnnas, 
Zaragoza, 1965,11, 565,CADENAS VICENT, Caballeros Carlos 111, T. IIl, os. 563-564. Sobre I'enginyer NarcÍs 
Codina, CAPEl, Los ingenieros militares del siglo XVIII. Barcelona, 1983, 114-115. Francesc Codina í Al vall va 
ser representant de Víc a la Junta Corregimental del 1794. El memorial de Codina el 1811 'a B.C. Follets Bonsoms, 
núm. 1559. 

76.- Sobre Aparici, MERCADER RIBA, Felip Vi Catalunya, Barcelona, 1868, passim. 
77.- A.H.N. Consejos Llig. 18.679/17. 
78.- B.N. Mss. 2302. "Elementos de erudición en que se da una breve y cabal noticia de geografía, hidrografía, globos, 

blasón, chronologia, historia y sus tres tratados de fortificación marina y phísica experimental". 
79.- BERNARD, Le Secretariat, p. 224, núm. 189; p. 233 núm. 37. 
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cavaller de I'orde de Carie,,; 111 (:iO). El seu fill José Manuel Aparici i Prado també fou oficial de 
la secretaria d'Índies ¡el 1790 va ingressar a I'orde de Caries 111. Des del 1757 c1s Aparici eren 
considcrats melllhres de I'estat nohle de la vila de Madrid i el I ~Hl5 van obtenir una declaració 
d'hidalguia a la "Chancillería" de Valladolid. Encara durant una generació va continuar la 
vinculació nohiliaria deis Aparici de Madrid. José Aparici i Prado va ser el gendre de don 
Pantaleón de Berarnendi, conseller ti· H isemla 1 Illemhre de la J unta general de comen;. El 1 R33 
rebcren ¡'orde d e Caries 111 doscosins, Francisco Javier Aparici y Beramendi (81), i Pedro Aparici 
y Cia -aquest darrcr nascut a AranjuCl-. El primer d' ells era administrador de correus a Sanlúcar 
de Barrameda i el segon "cahallero de campo" del rei. Els carrecs i dignitats deis Aparici 
madrilenys foren invocats pel seu lIunya parent harceloní Maria Alegre i Aparici quan va 
sol.licitar el 1796 eltítol de baró de Castellet (X2). 

Encara que no sigui eatala en sentit estricte hem de mencionar el valencia de Castelló 
Manuel de Sisternes i Feliu, fiscal de l' Audiencia de Catalunya del 1776 al 1779.1 ho fem per 
diverses raons. En primer lIoc per la seva vinculació amb la família Feliu de la Penya de Mataró, 
com a maritde la pubill.i'Ma. Teresa Feliu de la Penya (~n). En segon 1I0e, per valor deis dictamens 
que va emetrc durant els 13 anys que va ocupar la fisealia de l' Audiencia (84). Sislernes va seguir 
una bonacarrera burocratica, que passant pcr la Sala d' Alcaldes de Casa i Cort (1779), el va portar 
a ocupar els importants carrecs de fiscal del Consell (17R6) i de la Cambra de Castella (1788) (85). 
Aleshores va publicar l'obra Idea de una ley agraria española (R6). Els fills de Sisternes van estar 
presents adiferents nivells de 1 'administració. Vicent va ser regidorde l' Ajuntamentde Barcelona 
(R7). Joaquín va ser a principis del seglc XIX, o'ldor de les Audiencies de Mallorca i de Galícia 
(R8). Després de la Guerra del Frances va ser alcalde de Casa i Cort (1814) i mémbre del Consell 
de l' Almiranlall (1815). TolS dos van ser eavallers de l' orde de Caries III (89). 

L'administració territorial 
A més delsjuristes calalans que van arribar als eonsells de l'administració en podem citar 

d'altres, que no van acabar la seva carrera en un tribunal superior, sinó en una Audiencia o 
"Chancillería". La majoria d'aquests casos se situen en el regnal de Caries IlI. Un d'ells va ser 
el catala Joan Casamajor i Josa, advocat deIs ducs de Medinaceli i Alba i fiscal de la cúria 
ec!esiasLÍca de Barcelona. Segons Finestres, Casamajor era un inlel.leclual que havia estudiat 
filosofia i teologia directament en e1s autors, affeccional a la poesia i a la hisloria. Sota el nom 
de Casimiro Sanauja" va escriure el 1756 l' Homerus dormitans, un a!.legal en favor de la 
jurisdicció episcopal enfront de la del monestir de SI. Pere de les Puel.les. El 1758 va ingressar 
a l' Academia de Bones L1etres i va escriure una composició poetica a la nova fortalesa de Sant 
Ferran de Figueres. El 1759 va redactar la Relación obsequiosa de la rebuda de CarIes III a 

80.- A.H."'. Estado. Carlos 111, exp. 158. CADE\'AS VICE;-';T, Cahalleros Carlos 111, 1,1979,165-169. 
8\.· A.H.N. CarIes 111, ns. 2176 i 424. 
82.· A.H.N. Consejos. Llg. 20.073/130. 
83.- MOLAS RIBALTA, Sacielal i poder palílic a Malaró. 1718-1808. Barcelona, 1973, p. 52-53, i 186, 
84.- LLUCH, Emest, La praclica económica de la Il.luslració. El valencia Manuel Sislernes i Feliu i els dic/amens com 

a fiscal de ['Audiencia de Calalunya, a "Primer Congrés d'Hisloria dd País Valencia", III Edat Moderna, Valencia, 
1976, pp. 695-706. 

85.- Sobre la fiscalía del Consell, ESCOLAl\O DE ARRIETA, 20. A.H.N. Consejos Llibre 739, fol. 300. 
86.- Sobre la Idea de Ley agraria, PASTOR FLS11'R, Bihlioteca Valenciana, Valencia, 1830,11, 123. 
87.- Fl.CVIA, Indice, 245. 
88.- A.H.N. Consejos. Llg. 13.36Ifnúm. 78. Relació de mcrils, 
89.- A,H.N, Estado. Carlos I1I, núm, 1889 (Viccny), núm. ,671 (Joaquim). El 1795 i el 1816 respcctivamcnl. 

191 



Barcelona (90). En els anys següents va gestionar a Madrid, per compte deIs gremis barcelonesos 
('abolició de J'impost de la bolla. 

A la capital es va relacionar amb Call1pomanes, al qual va fer arribar un "Discurso sobre 
la Amortización y su práctica en el Principado de CaLalunya" (91). El 1766 va ser nomenat fiscal 
de l' Audiencia de VaICncia on es va fcr amie de Maians (92). Aquest va comentar un "Informe 
sobre el derecho de asilo en los templos" redactat per Casamajor en les seves fucions de fiscal 
(93). El 1772 va ser asccndit a o'i<lor i va morir en aquest c¡lfrec 10 anys després. 

Pels anys en que el fill del conseller Tud6 cstudiava a Alcalá, entre 1769 i 1772, es trobava 
a la mateixa universitat el catala Josep Antoni Lafarga, fill d'un metge de cambra de Caries III. 
Lafarga va ser un dds testimonis addu'its pcr Tudó a les seves informacions genealagiques (94). 
Després va ingressar en el col.legi d'advocats de Madrid i a la Societat Economica. El 1777 va 
dedicar a Campomanes la traducció d 'una obra italiana sobre viticultura. El 1784 va ser nomenat 
"alcalde de hijosdalgo" a Valladolid i el 1789 va ser ascendit a o·idor. El marc¡: de11788 s'havia 
distingit amb mOLÍu del desbordament del riu Esgueva. Serví a Valladolid fins a la jubilació, el 
18m (95). 

Jordi Puig de Modolell va exercir duranl anys f uncions d 'alcalde major a diferents ciutats 
catalanes. El I 767-68el trobem ambel matcix cimeca Valencia. Vaser magistratde l' Audiencia 
de Barcelona del 1770 al 1783, i regent de l' Audiencia de Mallorca des del 1783 al 1790. Altres 
catalan s van exercir com alcaldes majors dins i fora del PrincipaL. Alguns d'ells van arribar a ser 
magistrats de l' Audiencia de Catalunya. Epifani de Fortuny, després de 20 anys d' alcalde major 
a diferents ciutats catalanes, va ser corregidor a Villena (1775) i alcalde major a Puerto de Santa 
María (1779) i Buj lance, abans d'assolir un lIoc a J' Audiencia de Catalunya el 1784 (97). El 
targarí Gaspar Jover i Terés després d'ocupar a Catalunya quatre alcaldies majors (Agramunt, 
1761; Camprodon, 1766; Mamesa, 1770; Lleida, 1775) va tenir el mateix carrec a Osca (1780) 
i Xativa (1784). En 1788 erade tornada a Barcelonacom alcalde majorde laciutalambelshonors 
de J' Audiencia (98). 

Joan Pau de Salvador i d' Aspra era un regidor de Vilafranca amb una bona tendencia per 
I 'enlairemenlen lajerarquia nobiliaria. EI1753 va obten ir la dignitatde Noble i el 1768 va aspirar 
allílol de barÓ. Durant el regnat de Caries III va ocupar adiferents poblacions de Caslella el carrec 
de corregidor de capa i espasa (Hellín, 1764; Alcalá la Real, 1772). A Salamanca va intervenir 
en la reforma deis coI.legis majors. Posteriorment va ser corregidor de Valencia (1782) i de 
Múrcia. Sembla parent seu Manuel Aspra i Janer, nascut al Puerto de Santa María, cansul 
d'Espanya a Nantes i cavaller de l'orde de Caries III (1788) (98 b). 

9l.· MOLAS RIBALTA, Tres textos economlcs sobre la Catalunya U.lustrada, a "Pedralbes. Revista d'Historia 
Moderna", núm. 7 (1987). 

92.- FINESTRES, Epistolari, Docs. 951,1031, i 1036 i 1052. Casamajor va escriure un epígrama preliminar a la "Defensa 
de Witiza", de Maians, amb el pseudonim de Janus Faventinus. 

93.- Biblioteca l)niversitiHia, Valencia. Mss. 717,262, pags.; comemat per MESTRE Ilustración y reforma de ICf Iglesia, 
Valencia, 1968, pp. 26 i 279. 

94.- RUJULA, 408, on és ciLat com natural d'lgualada. En canvl a les proves de Tudó i a la relació de merits (Consejos 
Llig. 13.381/30) apareix com natural de Tarrega. Sobre el seu pare, Guadalupe ALBI, El Protomedicato en la España 
Ilustrada. Valladolid, 1982, passim. 

95.- A.G.S. G.J. L1ig. 8-2. Informe sobre la "Chancillería" de Valladolid (1787). Per la inundació del 1788. Diario 
Pinciano. Edició facsímil, Valladolid, 1978,1 de mar\, i 8 de mar\, del 1788. 

96.- A.G.S. G.J. 161. Havia eSlat alcalde major de Girona i Balaguer. 
97.- A.G.S. G.J. L1g. 161 i 163. PEREZ SAMPER, a "Pedralhes", núm. 2, cil. supra, p. 180. 
98.- A.G.S. G.J. L1. 164. Relació de merits. L1g. 823. Informes reservats. 
98b. A.C.A. Aud. vol. 474, fol. 220. Els Aspra eren cavallers des del 1665 i els Salvador des del 1702. Vol. 808, fol. 149. 

Sol.licitud deltítol de baró de Salvador. A.G.S. G.J. Lg. 161 i 820. SALA BALUS T, Visitas y reformas de los Colegios 
Mayores de Salamanca en tiempos de Carlos 1//. V."!l1adolid, 1958. SIMO SA!IITONJA, Valencia en la época de los 
corregidores. Valencia, 1975, p. 40. CADE!IIAS V1LF"iT Caballeros de Carlos 111,1,240-242. 
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La major part d'aquests catalans van ocupar el dmec d'alcaldes majors a ciutats de la 
Coronad' Aragó i d' Andalusia. Un d'aquesL<; va ser I'igualadí (99) Josep Riera i Roger, quea més 
de la seva vila natal (1768) va ser alcalde major a Morella (1772), Tortosa (1775), Almería (1782) 
i Mallorca (1782-1786). Durant la scva estada a I'illa va ser objecte de crítiques. El regent de 
l' Audiencia -queerael cataU1Jordi de Puig- i el bisbeel defensaven, mentrel 'intendent(Jáudenes) 
el titllava de poc preparat, codiciós i amistan(,:at (100). El 1792 era a Logronyo i el 1794 aspirava 
a la vara d'alcalde major de Valencia. El 1798 va obten ir aquesta pla(,:a i I'any següent se li van 
concedir c1s honors d'alcalde del crim de l' Audiencia. El 1801 es va veure implicat en I'avalot 
contra les milícies. Davant I'oposició popular va sospendre el sorteig. Aixo li va valer -segons 
una satira popular- unajubilació sobtada. 

"Al alcalde que manatIa supressió del sorteo per estar alborotat/li varen llevar la vara 
y per fi lo han chubilat/este es don Chusep Riera un molt famós catala" (101). 

Magistrats catalans a America· 

No van ser gaires els magistrats catalans que foren nomenats a les Audiencies americanes 
(102), bé que alguns varen ocupar f uncions importants. El primer de tots -com diria Emest L1uch
va ser Frances Roma i Rosell (102 b), el defensor deIs gremisde Barcelona, el propugnadord'un 
Advocat General del Públic, I 'autor de "Las señales de la felicidad de España". El 1769 va ser 
nomenat a proposta del comte d' Aranda, alcalde de la Sala d'hijosdalgo de la Chancillería de 
Valladolid. El president del tribunal, que era el cataUl Martínez Pons, en feia un informe al 
ministre Roda. Segons aquest informe Roma era un bon criminalista, intel.ligent, estudiós, amb 
coneixements d'Historia, pero també ambiciós (103). 

Aquest defensor de Catalunya contra I'absolutisme centralista, com se I'ha anomenat,va 
ser un deis dos magistrats, triats per CarIes III per ocupar els nous cauccs de regent de les 
Audiencies americanes, creats arrel d' una reforma que volia assegurar el predomini deIs europeus 
sobre els criollos a les Audiencies d'ultramar. Com a regent de l' Audiencia de Mexic, Roma va 
exercir interinament de capita general el 1779. El 1782 va ser jubilat amb la meitat del salari i 
els honors del Consell d'Índies. Va romandre a Mexic fins a la seva mort el 1784 (104). 

També va culminar a Mexic la carrera del barceloní Pere Catany, nomenat el 1778 OIdor 
de l' Audiencia de Santa Fe de Bogota. Allí va destacar en la lIuita contra I'al(,:ament deIs 
Comuneros del 1781. El 1783 va ser destinat a Santo Domingo; allí va arribar a ser dega i capita 
general interÍ. El 1803 passa al' Audiencia de Guadalajara com a regent i el 1806 va ocupar el 

99.- TORRAS RIBE, Els Municipis catalansde /'Antic Regim. Barcelona 1983, pp. 176,306 i 312. A.H.N. Consejos. Llig. 
13.361/núms. 26 i 77. 

100.- A.G.S. G.J. Llig. 823. 
101.- A.H.N. Consejos. Lligs. 20.074/50. Arxiu Regne Valencia. Reial Acord. 1798, fol. 1121; ISOI, fols. 362,688, 1319, 

B.N. Mss. 3905. 
102.- BURKHOLDER, M.A. i CHANDLER, D.S. De la impotencia a la autoridad. La corona española y las Audiencias 

en América. México, 1984; Biogra- phical Dictionary ofthe Audiencia Ministers in lhe Americas.1687-1821. West 
Port, 1984. 

102b. Roma Rossell era fill d'un apotecari. La seva tia Eulalia Roma Ji va deixar en el seu testament 200 Iliures per ajudar
lo en els seu s estudis. A.H.P.B. Notari Josep Francesc Fontana, 3er. Llibre de Testaments, fol. 19. 

103.- A.G.S. G.J. Llig. 818. Les consultes denomenament a Llg. 160 (18 gener 1769) i 161 (25 de gener del 1775). 
104.- BURKHOLDER, Dictionary, 299-300; SOBERANES FERNANDEZ, El estatuto del regente en la Audiencia de 

México, a "Anuario de Estudios Americanos", vol. 32 (1975),415-59; CALDERON QUUANO, Los virreyes de 
Nueva España en el reinado de Carlos 111, Sevill<:, 1967,1,410; 11,23 i ss. 305. 

105.- BURKHOLDER, Ibid., 81. 
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mateix dmec a l' Audiencia de Mexic. Com a tal va haver de fer front a les primeres dificultaLS 
de l'administració colonial. El 1809 va tenir la presidencia del Comité de Seguretat Pública. El 
1810 va deixar el dmec (105). 

Al' America del Sud hi trobem una família de Cervera, molt vinculadaamb el servei reial: 
la família Moixó. EIs Moixó eren membres de I 'estament militar en el segle XVII i havien assolit 
el 1652 la dignitat de Noble (106). Maria de Moixó i Maranyosa , regidor de Cervera "en clase 
de noble" (el seu pare tambéhaviaestat regidor des dcl1719) va serel1760 procuradora les CorLS 
de Madrid i va rebreen recompensa el títol de baró de Juras Reales (107). La família Moixó estigué 
present en la vida de la Universitat de Cervera. Fill del primer baró de Juras Reales va ser ... (?) 
... Maria Moixó de Francolí, catedratic a Cervera, monjo a Sant Cugat del Valles, historiador 
eclesiastic, academic de Bones L1etres, que pronuncia una al.locució amb moti u de la visita de 
CarIes IV. El 1804 va ser nomenat arquebisbe de Charcas, a l'alt Perú, on va dur a terme una 
notable tasca de publicista i etn6graf, amb l'obra titulada Carlas mexicanas (108). Si ens hem 
entretingut una mica en la figura d'aquest prelat és perque no fou l'únic Moixó al' America del 
Sud. El seu germa Antoni Josep, Catcdratic de Cervera, va ser nomenat el 1803 fiscal de 
l' Audiencia de Xile, dmec en el qual va romandre fins a la seva mort el 1810. El fill d'aquest 
L1uís Maria de Moixó (y López Fuertes), doctor per Cervera, va seguir el seu pare a Xile, i fou 
nomenat pel seu oncle vicari general de l'arquebisbe de Charcas. El 1810 va succeir el seu pare 
(practica irregular) en la pla¡;a de fiscal de l' Audiencia de Xile i el1811 fou pres pels insurgenLS 
(109). Tomat a Espanya seguí la carrera de magistrat i milita en el carlisme. Fou el tercer baró 
de Juras Reales. El 1828 va publicar a Barcelona l'obra del seu oncle amb el títol de 
"Entretenimientos de un prisionero en las provincias del Río de la Plata". 

També va viure la Huita de l'Emancipació Joan Bastús i Faya, nascut a Tremp el 1773, 
llicenciat per Cervera cl1798, advocat a Madrid el 1802, nomenat corregidor a Nueva Granada 

. cl1807, ordor de l' Audiencia de Quito el e 1816 i de Caracas el 1820. El 1823 va tomar a Barcelona 
i va ser magistrat a les Audiencies de Catalunya i Valencia (110). 

Conclusions 
De tots els casos exposaLS sembla desprendre's la idea que els catalans no estigueren gaire 

presents a I 'administració central durant el regnat de Caries III; menys encara que en el de Felip 
V (110 bis). La posició política del cOll1te d' Aranda i la mateixa actitud, en principi positiva del 
monarca envers Catalunya, no va tenir una traducció gaire practica en aquest terreny. Una vegada 
més, el reformisme de CarIes III sembla limitat en la seva aplicació concreta. De 80 consellers 
de Castella nomenats durant el regnat només dos eren catalans (111). En algun moment O sota 
algun aspecte la presencia catalana en els organismes del govem central pot semblar més intensa; 
sota Felip V amb la presencia (no simultania) d'algun catala en el Consell d'Hisenda (Güell i 

106.- MORALES ROCA, Proceres, 1, 329-330. 
107.- MOLAS, LAs Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII, a "Congreso Cortes Castilla y León". Edad Moderna. 

Salamanca, 1987, en premsa. 
108.- TORRES AMAT, Diccionario escritores catalanes. Barcelona, 1836; reedició, 1973, p. 436. 
109.- BURKHOLDER, 217, 218, A.H.N. Consejos. Llg. 13.361 núm. 74; 13.370núm. 62. 
110.- BURKHOLDER, 36. MOLAS, L' Audiencia de Valencia durant el regnat de Ferran VII. "Afers" (Valencia), 2 

(1985), p. 333. 
I10b. EI1717 Felip V havia nomenat Inquisidor General un eclesiastic barceloní. Josep Molines, que residia a Roma com 

auditor. Tanmateix Molines no va arribar a exercirel seu carrec ja que en tornar a Espanya fou pres a Mila pels austriacs 
i allí morí. 

111.- 1. FA YARD, Los ministros del Consejo de Castilla 1746-1788 a "Cuadernos de Investigación Histórica", núm. 6 
(1982), pp. 116-117. Amb dos consellers també es u0baven Galícia, Extremadura i Canaries, i amb tres Valencia i 
País Basc. 
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Soll'r, Prous, L1opis, Güell i Trelles) o amb la circumsl~ncia de ser calalans, alllarg del segle, 
tres deis fiscals de la Cambra de Caslella (Güell i Trelles, Sislernes i Codina). Caldra aprofundir 
en l'estudi de la presencia calalana enlre corregiclors i alcaldes majors, i en els mililars calalans 
que exerciren canecs polítics com cls maLeixos Alós, els SemmenaL (112) i aItres. 

En la majc)[ pan deIs exemples eSLudiaLs veiem que el servei del rei eSlava acompanyaL per 
un procésd 'ennoblimenL, que no era aULomillic, que a vegadcs era previo Es manLenia la Lendencia 
que el magisLraL fos noble, fer-Io si ja no ho era o considerar-lo com si fos. L'adminisLració era 
un camí excel.lenL per assolir la noblcsa o pcr ascendir a la jerarquia nobiliaria. Entre c1s casos 
eSLudiaLs no hern LrobaL cavallers deIs Ordes MIlILars de CasLella, pero sí del nou orde de Caries 
III. Els magisLraLs solien eSlar relacionaLs amh els regidors deIs municipis, si no ho eren ells 
maLeixos. També era impOrLanL la vinculacicí familiar. La família era sovim un insLrumem 
impOrlanL del poder i un facLor d' inLegració deIs f uncionaris, sigui amb la societaL del propi país, 
sigui amb la burocracia estatal. 

112.- Enrique GIME:-.iEZ LOPEZ, Los corregidores de Alicante. Perfil sociológico y político de una élite militar, a "Revista 
de Historia Moderna. Anales de la Cniversidad de Alicante",núms. 6-7 (1986-1987), pp. 67- 85. Van ser govemadors 
militars o polítics (o sigui corregidors) de la ciutat el prime: marques d' Alós (1746-1760) i el segon marques d' Alós 
(1797-1798) i el mariscal de camp Josep de Scn,,-,,',nat (1798- 1804). El primer marques, Antoni d' Alós i Rius, va 
culminar la seva carrera com capita general de Mallo,ca del J 764 al 1780. PEREZ SAMPER, La familia Alós, 206 i 
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