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Origen i evolució del Consolat del Pont 

El Consolat del Pont era un tribunal tecnic de la indústria de la llana 
que va funcionar a Barcelona des de les acaballes del segle XIII fins a 
les segle XVIII. Institucions similars, bé que més tardanes, les podem 
trobar en altres ciutats peninsulars arran de 1500, A Cuenca va fun
cionar a les darreries del segle XV una "Casa Veeduría de paños", A 
Segovia hi havia un important gremi de mercaders "que fabrican por 
mano ajena", tintarers i "hacedores de paños", els mateixos grups 
interesats en el Consolat barceloní. A principis del segle XVIII es crea 
una "diputación" per a supervisar la qualitat deIs teixitsY) A Murcia, 
que no era ciutat drapera sino sedera, existía a principis del segle XVI 

1. Per Cuenca, IRADIEL, Paulino : Evolución de la industria textil castellana en los siglos XlII-XVI. 
Salamanca, 1974. 
Per Segov ia, LOZOY A, Marqués de: Historia de las corporaciones de menestrales de Segovia,Segovia, 
1921, p 43 i ss. GARCIA SANZ. Angel: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. 
Economía y Sociedad en Tierras de Segovia. Madrid, 1978. pp 401-408. 
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un "juez de tintas y sedas".(2) Pel que fa a ciutats catalanes coneixem 
la creació el 1509 a Girona d'un carrec de "prohom mercader per a 
visurar els draps",és a dir els teixits de llana, i a Tortosa una organi
zació similar, en la que participaven mercaders, paraires i teixidors.(3) 

Les primeres mencions que coneixem de la institució a Barcelona 
corresponen a les ordenances que va rebre la industria de llana durant 
el decenni de 1380. Les ordenances deIs paraires i tintorers de 1383 ja 
establien el sistema que romandria vigent fins la fi de l'autonomia 
municipal. Cada any s' elegirien tres prohoms, deIs grups interesats en 
la fabricació textil: 

90 és, un mercader que sia acostumat 
de fer draps ... un parayre et ... un teixidor (4) 

A les ordenances concedides per Joan 1 el 1387 s'indicava que per 
questions relatives al tint o "art de tintoria", els tres prohoms havien de 
demanar assesorament als consols o dirigents deIs gremis. (5) Les 
mateixes ordenances feient esment de la localització d' aquest tribunal 
textil, "en lo pont d'en Campdera, en la casa que hi és as signada per 
regonexer los dits draps".(6) Un document posterior- del segle XVIII
indicava que el municipi havia fet construir en una placeta davant el 
convent de Sant Agustí, al costat de la Sequia o Rec Comtal, 

2. OWENS,John : Rebeli6n, Monarquía y Oligarquía murciana en la época de Carlos V. Murcia, 1980. 
p39; el carrec era ocupal per un regidor. 

3. R. ALBERCH i allres: Gremis i oficis a Girona, Girona, 1984, p83. "El 1509 els jurals defininiren, 
mÍljan~anl ordinaci6,Ia figura del prohom mercader o membre del gremi deis paraires que excercia les 
alles funcions de conlrol, supervisi6 i concessi6 de llicencies en lOlS els afers referÍls allráfic draper. 
aquesles desenvolupa~es i precisades, eslablien les penyores i sancions necessaries" a fi que hage la 
aUlorilal e poleSlal e veneraci6 que le lo prom mercader de la ciulal de Barcelona o de la Vila de 
Perpinya". MERCADER RIBA. Joan: Felip Vi Calalunya. Barcelona, 1968, p.395 i 403. 

4. COLECCION DE DOCUMENTOS 1l\'ED!TOS DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. 
Barcelona, 1870. Tomo 40. Gremios y Cofradías de la Antigua Corona de Arag6n. Documenl 53, 
pp.266-268. Inspecci6 "deis draps per consell de mercaders, de perayres el de leixidors el de linlorers 
que facen draps." 

5. Ibid. n 57., anicles 43 i 68.CARRERAS CAND!, La CiUlal de Barcelona, 385. 
6. C.O.D.O.I.N. A.C.A. Cilal, an 43, p.306.Sobre la localiuaci6 del Ponl de Campdera, Viclor 

BALAGUER, Las calles de Barcelona, 1865,1, p.32. CARRERAS CAND!, La CiUlal de Barcelona sI 
a, 349 i 385. VENTALLO VINTRO: Hisloria de la Induslria lanera calalana, Terrasa, 1904, p. 62, 
nOla 1. 
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la casa del juicio o examen de los paños 
que vulgarmente se disse lo pont den Canderá.m 

Durant el segle XV(8) ens apareix la instituci6 amb les caracteris
tiques que van arribar fins 1714. Un document del segle XVIII ens 
resumeix for~a bé les funcions del consolat ~l pont 

Censurar y reconocer la ropa fabricada 
y hacer observar la ordenanza de los 
tejidos de lana y tintes, para prohibir 
la venta de las que fuesen defectuosas 
y quemar lasfalsificadas.(9) 

En poques paraules trobem sintetitzades les funcions del conso
lat: 1) La inspecci6 deIs teixits de llana i d'una manera especial del tint, 
2) aplicaci6 de la normativa municipal i corporativa, per mitja d'un 
sistema de controls i segells, 3) condemna del teixit defectu6s <> 
"falsament fabricat", El teixit o pe~a defectuosa era escap¡;at i penjat 
en el sostre de la casa del consolat o del judici; en els casos mes greus 
era esquarterat (10), i els seus trossos cremats a quatre llocs de la ciutat 
de gran significaci6, el mateix pont de Campdera, la pla~a de sant 
J aume, la Llotja y la Pla¡;a del Blat. Elllibre d' ordenances deIs gremis 
de paraires, teixidors i tintorers inclou l'any 1505, un dibuix d'un foc 
cremant uns barrets "tots de fals tint",(ll) Dos segles més tard les 
sentencies s'executaven amb tota solemnitat com podem veure en la 
condemna de dos trossos del teixit anomenat baieta el 18 de novembre 
de 1705" 

7. A.C.A. Audiencia. Vol 135 fols 14 i ss. 
8. CARRERE Claude: Barcelona 1380-1462. Un centre economic en l'epoca de crisi. Barcelona, 1977, 

1,539. BONNASSIE, Pierre La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV. Barcelona, 
1975, p.148 i ss."La casa del Pont de Campderil. ... 

9. LARRUGA,Eugenio de: Historia de la Real Junta de Comercio y Moneda. Mss a la Biblioteca del 
ministeri d'Hisenda, 11, n 251. També CAPMANY Memorias Históricas .... edició de 1961, J. 520: "De 
tiempo antiguo estaba establecida en la casa común del peso una junta de tres peritos llamados cónsules 
... para pesar y medir los paños y reconocer su ley en el tell.ido, aparejo y tinte y ponerle el sello y plomo 
de la ciudad." 

lO. CAPMA:\Y 1,518. A C A. Audiencia, yo1.135,fol. 16 yQ"Se le conan los cabos,y sefixa en los techos 
de dicha casa y según el caso se puede passar y se passa a la quema de dicha ropa". 

11. Biblioteca de Catalunya (B C) Ms 1991. ElI.ecució de la sentencia de 12 de desembre de 1505. Sobre 
la crema de peces també CAPMANY 1,521. 
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que de dits trossos de bayeta .... sie llevat 
lo cap y aq/l.ell penjat en lo sostre de dita 
estancia del judici, y que del restant sian fets 
trossos, y aquells cremats per las plassa públi
cas com eés costum.(12) 

I aixís és va fer en presencia deIs consals i dirigents del gremi de 
paraires, actuant de botxí un menestral que portava una "cota blava ab 
las armas de esta cofradía". La crema deIs teixits contraris a les 
ordenances havia estat confirmada per la legislació durant els segles 
XVI i XVII. 

El consolat del Pont exercia unes funcions judicials i punitives, mit
jan~ant les fase~ succesives de "aprehensió" del teixit, judici i execució 
de la sentencia. Pero tambe duia a terme una tasca d'inspecció i de 
certificació deIs teixits que considerava correctes. Els seus instruments 
eren els patrons o models de teixit o de tint, i el segelI amb el qual es 
marcaven els bons teixits, segons les seves qualitats. Tots aquests 
instruments es guardaven zelosament sota dau. Carreres Candí tran
scriu un document de 1710 en el que s' esmenta "la caixa ahont estan 
recondits los celIos o escunys per picar los draps, lo segelI de ferro per 
segelIar los draps, los anelIs ab las armas de la ciutat y los patrons per 
lo tint"En 1705 hom espanya" la caixa que dit senyor cansol de Pont 
te en dita estancia deljudici mudant-hi los patrons que y tenia". (13) Els 
teixits eren senyalats amb una marca de plom, la "marca del cansol de 
pont", diferent segons la qualitat deIs teixits. EIs ploms porta ven 
imatges de la Mare de Deu, d'algun sant i les armes de la ciutat. (13bis) 

12. Arxiu Historie de Protocols de Barcelona. Notari Rafael Albill. Llibre de consells de la cofraria de 
Paraires, 18 nov 1705. 
MOLAS RIBAL TA: Los gremios barceloneses del siglo XVIII. Madrid 1970, p 374 i 409. 

13. BONNASSIE, op. cit, 149 patrons; 152 segells. Vagi's nombroses referencies a MOLAS, op. cit., 373 
i ss. CARRERAS CAND!, op. cil. 642 nota 1676. 

13 bis. A.C.A. Audiencia, Vol 135 : "Una señal con una efigie de la Virgen de la Concepción y con las 
annas de la ciudad ... otra señal con la imagen de Santa Eulalia ... y tres barras con el nombre de Barcelona 
(foI16). Peltints s'utilizava "un plom que de una parte tenía la cruz de Sta Eulalia ya la otra las armas 
de la ciudad" (foI17) .. "En una arca tenían guardados pedazos de paño de todas cualidades, fabricados 
y teñidos con toda perfección que se llaman patrones" (ibidem 17). 
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A les darreries del segle XV el sistema de vigilancia de la indústria 
de la llana estava ben desenvolupat, encap~alat pel con sol mercader o 
prohom'regonexedor deIs draps (14), amb la col.laboració d'un consol 
paraire i un altre teixidor i eventualment el deIs tintorers (l'organ
ització d'aquest gremi va tenir lloc a final s del segle XV) (15). Va 
fracassar una provatura de substituir el consolat per un nou carrec 
municipal del canar e rajar los draps (1491); l' oposició de mercaders 
i paraires el va fer suprimir el 1497.(16) El consolat del pont va ser 
confirmat els anys 1510 i 1519 mentres el1517 es promulgaven noves 
ordenances del tinto (17) No faltaren tant en el segle XVI com el XVII, OS) 

tensions i rivalitats en la vida de la institució sobre tot amb els paraires 
o fabricants d'altres poblacions(19). En 1599 els oficis de la draperia 
reberen noves ordenances(20) i les corts legislaren sobre "la forma y 
modo que se han de fabricar les robes"(2l). 

En el darrer ter~ del segle XVII la preocupació s'havia traslladat a 
l'operació del tinto El 1674 foren publicades noves ordenances sobre 
la fabricació i tint deIs teixits de llana. El 1689 el consol del Pont, els 
paraires i tintorers, mantingueren discusions sobre la validesa de les 
ordinacions i noves modalitats tecniques i el mateix succeí el 1694. 
L'any seguent el consol del Pont promulga ensems amb els de Llotja 
unes noves ordinacions. (22) 

14. BONNAssm, Pierre: La organización del trabajo en Barcelona, Barcelona 1975, pp 148-150. 
15. Sobre la fonnació del gremi de tintorers, CARRERE, 482-501. 

BONNASSIE, 154, VENTALLO, 173,422. 
16. BONNASSIE, 158. CAPMANY, 1,521. 
17. CARRERA PUJAL, Jaime: Historia de .. Catalunya. Barcelona, 1947, n, 150. 
18. Rubriques de BRUNIQUER, IV, CAPITOL LI, p. 13: "a 4 de maig de 1637; deliberación deIs 

consellers acerca la jurisdicci6n del consol del Pont sobre judici de draps". 
19. CARRERA PUJAL, cit p. 157: queixes deis paraires de Girona contra el consolat (1571); pp. 161 170. 

Biblioteca de Catalunya (B C)Fullets Bonsoms ns 9992-9993 "Los paraires for~neos contra con soIs de 
Pont i leixidors de llana". 

20. Sobre les ordenan ces de 1599, I M H, Gremis, 29. 1 i 2, i B.C. Ms. 1991. Ordenacions de pliraires, 
teixidors i timorers. 

21. Constitucions de Catalunya, edici6 de 1704,312-313, capitol14 de les corts de 1599. 
22. CARRERA PUJAL, 192,212,226,338,345. B.C. Follets Bonsoms, nQ 4485: "Veritat ac1arida per 

Magf Mercader, menor, ronsol del Pom". , 
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El consol del Pont era elegit el dia de sant Marc (25 d'abril). Jurava 
el seu canec un cop ho havien fet aquells, (23) veritables dirigents de 
l' estament mercantívol. Disposem d 'una llista de consols del Pont des 
de 1585 a 1670 durant els darrers anys del regim autonom (vegeu 
Apendix)(24). El carrec de con sol del Pont va ser exercit per un nombre 
ampli de mercaders; nomes set con soIs van exercir el canec dues 
vegades al llarg de noranta anys. La major part deIs consols no 
portaven molt de temps a la matrícula. Tambe fou esdls el nombre de 
con soIs del Pont que foren en altre avinantesa consols de la Llotja 
(dotze casos, que sovintejen en els últims anys) o de Consellers de la 
ciutat (set casos).En els primers anys del segle XVIII fou frequent que 
el canec de consol del Pont fos ocupat pel mate ix conseller quart de la 
ciutat, pertenyent al mateix estament de mercaders, com succeí en 
1706,1708,1711,1712, i 1713.(25) Malgrat el cadlcter relativament 
obert del dlrrec, l'endogamia existent a l'estament de la Llotja 
portava, per exemple a que l'any 1706 fos con sol del Pont Josep 
Albaret, fill de Josep Albaret, consol de Pont el 1672 i net de Jeroni 
Feu, tambe consol del Pont el 1649. (26) 

A principis del segle XVIII, les actuacions del consolat del Pont se 
centraven en la inspecció deIs tints. EIs tintorers havien suplantat els 
teixidors a la prohomenia. El consolat s'havia convertit en la "prohome-

23. Es poden seguir els nomenaments de manera irregular en el Manual de Novells Ardits o Dietari de 
l' Antich Consel1 barceloní per exemple I'anys 1534. "Festa de Sant March. En aquest dia ... se feren les 
extractions deIs officis seguents : consols de la Llotja ... consol o prohom del ponto vol IV (1895) p 12. 

24. BC. Mss 1991, Hem confrontat aquesta l1ista amb les de la matrícula de mercaders, publicada per loan 
F. CABESTANY, A "Documentos y Estudios", XIV, 1964, amb lade consols de Llotja, publicada per 
CAPMANY a les seves Memorias Historicas n, 830 i ss, i les de consellers quarts publicada pel mateix 
CAPMANY, 11,1041-1045, i a les Rubriques de BRUNIQUER. La coincidencia entre cOn sois del Pont, 
de la Llotja, i consellers quarts és més gran pels casos coneguts del 1500 al 1580, que sois representen 
el 31 % del total 

25. Arxiu HistoricdeProtocols. Notari Rafel Albiil: "Llibre deIs consel1s dela confraria de paraires "1703-
1714."Francesc Antoni Vidal, consel1er en orde quart i consol del pont "(1706). "Miquel Colomer, 
consel1er quart en 110ch del consol del Pont (1708). "Gabriel Font, lo present any conseller quart i en 
dit nom, excercint I'ofici de cxonsol del pont", la mateixa denominaci6 es repeteix el 1712 per loan 
Colomer. 

26. A.H.P.B. Notari Francesc Llauder, ler Llibre deCapitulacions Matrimonials,fols 230-236. Matrimoni 
de losep Albaret i María Feu. 10sep Albert i Feu apareix com a mercader pobre en el Cadastre de 1724. 
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nia de paraires i tintorers",integrada pels con soIs d'aquest dos gremis 
sota la presidencia del consol mercader. (27) El con sol deIs teixidors soIs 
era convocat quan es planteja'!en -no gaire sovint- qüestions que 
afecctessin el seu gremio El consol del Pont defensava les seves 
prerrogatives envers els consols deIs gremis sobre el control deIs 
patrons que es conservaven tancats dins una caixa a l'estancia del 
judici. Vegem alguns casos d'actuació de la prohomenia.(28) El18 de 

. novembre de 1705 capturaren uns teixits, concretament unes baietes 
que "no foren tenyides en deguda forma y ab los requisits de que es 
necesita", segon les ordenaces de tintorers de 1517 i l615 que 
explica ven: 

"que la roba tenyidafalsa es mereixedora 
de ser cremada" . 

El18 de desembre de 1709 es confisca a la botiga de teixits d 'Esteve 
Canals 

"quatre trosos de panyno negre .. per quant 
los aparegue ... que estavenfalsament tenyits" 
trobava plom algú de passat per lo pont i 
tintats" . 

El judici acabant amb l' esquarterament ritual deIs teixits: 
"tallats quatre trossos d' un palm quiscun 
trossos son estat tallats per lo llom de 
mitx a mitx de un cap al altre" .(29) 

27. A.H.P.B. Rafael Albia, cit, 18 nov 1705 "Consol del Pont, Consol Tintorer, Consol de Parayres .... als 
quals. per disposici6 de diferents privilegis y ordinacions ... toca la coneixen~a de la fábrica de tota son 
de robas de llanas y tintas de aquellas". 

28. Hem realitzat l'estudi de l'actuaci6 del consolat durant la guerra de Succesi6 a traves de I'esmentat 
Ilibre de consells. MOLAS RIBAL TA Los gremios barceloneses del ':iglo XVIII Madrid 1970, pp 373-
374,377 .378,383,384,412. Del mateix autor. Economia i Societat al ssegle XVIII. Barcelona, 1975, pp 
170-172. 

29. Curiosarncnt Esteve Canal s fou el pare de Joan Pau Canals, l'Inspector General de tints i baro de 
Vallroja. MOLAS Economia i Societat, 168-70. 

145 



El consolat de Pont i la Nova Planta 

Degut al' estreta vinculació del consolat del Pont amb el govem 
municipal, i sobre tot elcaracter d'extracció anual que tenIa el dUTec 
de cansol mercader, la institucia va patir un parentesi amb la fi del 
Consell de Cent, encara que sembla que els cansols paraires i tintorers 
continuaren les seves tasques d 'inspecció. (30) Pera el 1718 es va crear 
un carrec depenent del nou Ajuntament borbónic per a la inspecció de 
teixits de llana. La institució responia perfectament a les directrius del 
nou sistema político En lloc de tres magistrats representants de llurs 
respectius col.1ectius i renovats anualment, un sol personatge designat 
pel rei i amb durada indefinida. Fins i tot se li canviava el nom; l' antic 
i secular cansol mercader del Pont de Campdera s'havia convertit en 
el Vehedor de las Fábricas de ropas de llanas y tintes(3!), conservant les 
facultats de l' anterior "usando de las facultades que el tiempo de la 
antigua ciudad tenía el llamado cansol, arregladas a las ordenanzas 
establecidas por los gremios de pelaires y tintoreros, dispositivas de las 
calidades, modo y circunstancias con que debían govemarse en las 
maniobras de las fábricas de ropas de lana y sus tintes, y sujetarse a los 
exámenes o visorios que siempre se han confiado al juicio de los 
prohombres de ambos gremios"(32). 

L' Audiencia recordava que la Nova Planta havia conservat els 
prohoms deIs gremis, pero quehi mancava el can sol mercader i afegía 
"este es el que ... Su Magestad manda establecer con el nombre de 
Veedor"(33). Durant cinc anys el carrec romangue vacant. El 1720, 
quan es cobriren les noves places municipal s no hi hagué aspirants. 

30. Arx.iu de la Corona d'Arag6. Vol nO 135 fo118: "Después de las últimas turbaciones dej6 de actuar 
el Consol del Pont, y aunque las visuras se practicaban en presencia de maestros pelaires y tintoreros 
no se hacían con la viveza y rigor de antes". 

31. MERCADER RISA, Joan : Fclip V i CataJW1ya Barcelona. 1968,325. 
32. IMH. Gremis. Docwnentaci6 Ylunicipal. Paraires. 
33. A.C.A. Aud. 135, fol.15. 

146 



Existiren problemes institucionals entre l' Audiencia i l' Ajuntament.(34). 
Per fi en 1723 es produí una sol.licitud per a cobrir el carrec i 
l' Audiencia recoman a que es fes, atenent a la utilitat pública i les 
consultes fetes amb els dirigents deIs gremis, els mercaders de teixits 
de llana i els "homes d'afers", equivalents als antics mercaders de 
llotja. (35). En conseqüencia el rei va nomenar pel nou carrec de Veedor 
el botiguer de tall o de draps Miquel Alegre(36). 

El nou inspector era un personatge important, com s' observa pel 
meticulós estudi que deIs seus complexos afers va fer Pierre Vilar. Era 
fill d'un teixidor d'Esparraguera i ell mateix no va passar socialment 
de la condició de botiguer de tall o mercader de teixits de llana. (37). 
L'any 1707 havia tingut relació amb el consolat del Ponto L'any 1723 
l' Audiencia el descrivia amb les següents paraules : 

un mercader que tiene una tienda 
de paños muy grande, y de los más 
acomodados de esta ciudad.(38). 

A la fi de la seva vida, Miquel Alegre va ser membre de la Junta de 
Comer<t Terrestre i Marítim creada el 1735 com a intent de reconstruir 
la institució de la Llotja. (39). Alegre va protagonitzar també una curiosa 
jugada institucional relativa al seu carrec. La Junta, escassa d'atribucions 
i de fons, desitjava incorporar els dos consolats del Pont i de Llotja (el 
qual també havia sofert les conseqüencies de la Nova Planta). La Junta 
es proposava que el carrec d'inspector de robes i tint fos servit pels 
vocals de la mateixa, amb durada anual o bianual. El18 de mar~ de 

34. Biblioleca Universitaria de Barcelona Mss. 1971, f. 156. Informe de Francesc Arnelller "sobre 
elección de cónsules y ordenanzas de peraires y linloreros ... y visurar los paños". . 

35. ACA Aud. 135, fols 14-19. Comenlal per CARRERA PUJAL, La Barcelona del segle XVIII. 
Barcelona, 1951, II, 376-378 i Hisloria de Calalunya, IV,75. 

36. I.H H Despachos, n, fol 79 (1724).El rei nornena M.Alegre "por el tiempo de mi voluntad". 
37. VILAR, Pierre : Calalunya dins l'Espanya Moderna, IV. Barcelona, 1968 MOLAS RIBALTA : 

Comer", i eslructura social a Calalunya i Valencia als segles XVII i XVIlI. Barcelona, 1977,253-254. 
38. A.C.A. Aud 135, fol. 19 v" : 
39. MOLAS: Comer"" p. 253; Economia i Socielal, 170,172. 
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1738 la Junta obtenía una real cédula que disposava 
- que en vacando el empleo de cónsul 
del Pont o Vehedor de Fábricas de 
lanas y tintes, ... se agregue a la 
Junta de Comercio Marítimo y Terrestre. (40). 

L'anexibde la pla~a haviade tenirlloc després de la mortdel titular. 
Pero ja feia dos anys que Alegre havia obtingut de poder cedir el dUTec 
al seu gendre, el comerciant Agustí Gibert i Xurich (1736), el qual en 
prengué possesió. Alegre al.legava com era costum la seva avan~ada 
edat i malalties, punts que l' Audiencia va confirmar en la seva 
consulta de 11 de juliol de 1736 ("grave y habitual enfermedad que le 
imposibilitaba hacer las visitas en las fábricas de lanas y tintes"). 

La mateixa Audiencia presentava la capacitat personal de Gibert 
("muy inteligente en dichas fábricas y tintes") segons l'opinió de 
diversos fabricants.(41). L'autoritat de la Junta General de Comer~ de 
Madrid, Je la que depenia la de Barcelona, va resultar inferior a la del 
Consell de Castella i l' Audiencia. Gibert va quedar consolidat en el 
seu carrec amb l'argument de que ja havia succei't al seu sogre quan el 
consolat va ser agregat a la Junta. Calia esperar a que la pla~a torné s a 
estar vacant per procedir-ne a la incorporació. EIs arguments de 

40. A C A, Aud 215, fols 173-176 "Real Zédula en que S,M,manda que vacando el empleo de c6nsul del 
Pont o veheuor de lana y tintes de Barcelona que posee Miguel Alegre, se agregue a la Junta de Comercio 
Marítimo y Terrestre de esta ciudad "(la cedula inclou el memorial de la Junta de Barcelona de 14 de 
juliol de 1736 i la consulta de la Junta general de comer~ de 2 de septembre de 1736. A.C.A. Aud, 160, 
fols 81-82 "Real Zédula expedida en favor de la Junta de Comercio Marftimo y Terrestre de esta ciudad, 
en que manda S M se agregue a ella el oficio de Cónsul nombrado del Pont o Vehedor de Fábricas de 
ropas de lanas y tintes, luego que vacase por muerte de Miguel Alegre que actualmente la sirve". 

41.A,C.A, Aud. 157, fo1.184: "~1emorial dado al rey por Miguel Alegre, veedor de las fábricas de ropas 
de lanas y tintes de esta ciudad, en pretensión a que s.M, le conceda el paso de dicho empleo a su 
hiemo,Augustín Gibert i Xurich", ¡bid. 214, fol.268 : "Titulo en que S M se sirve conceder a Miguel 
Alegre la gracia de pasar a su hiemo, Agustín Gibert, el oficio que obtiene de Veedor de las fábricas de 
ropas de lana de esta ciudad (6 setembre de 1736), 1 M H Despachos, Il, fol, 183, Gibert jura el carrec 
devant el regent de l'Audiencia el primer d'octubre, 
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l' Audiencia eren que: 
la agregación del oficio de Cónsul 
del Pont o Veedor se halla circunscrita 
al caso de vacar por muerte de Miquel 
Alegre, el que no ha llegado, pues que antes 
de fallecer dicho sujeto .... se halla va en 
possesión de dicho empleo el mencionado 
Agustín Gibert.!42) 

Per la seva banda la Junta General de Comer~ va salvar la cara 
escribint al capita general i al degade l' Audiencia per que donés com
pliment a la cédula de 1738 "luego que vaque el susodicho empleo por 
muerte u otro motivo de Agustí Gibert".(43) Aixo era posposar el 
problema, sobre tot per que la Junta de Barcelona no va tardar gaire en 
extinguir-se. (44) 

Una de les seves escasses actuacions va ser la redacció d 'unes orde
nances general s per a la indústria de la llana de tot el Principat. 
Aquestes ordenances confrrmaven les atribucions del consolat de Pont 
i el seu sistema de segells de ploms. (45) 

Un cop desapareguda la Junta de Comer~ Marítim i Terrestre, 
Agustí Gibert va continuar exercint les seves funcions malgrat les 
rivalitats del jutge subdelegat de la Junta General de Comer~, el 
magistrat de l' Audiencia Francisco Montero.(46)Després d'uns quants 
anys d'exercici, Gibert, que el 1754 assolí la dignitat de ciutada 
honrat (46 bis) va valer desprendre's del dtrrec. 

42. ACA Audiencia 160 fols 81-82 "Debe continuar en el uso y posesión de dicho Oficio. mientras que 
S.M. no derogue expresamente la citada real gracia". 

43. ¡bid. 19, fols 85-87 "Enterada la Junta de Comercio y Moneda de los motivos que ha havido por no 
haversc puesto en práctica la R. Cédula .... 

44. Sobre I'extinció de la JWlta, MOLAS, Comerli', 261. 
45. A C A Audiencia, 218, fo1.262, artides, 11, 12,27. CARRERA POJAL, Historia, IV, 78 "S.M. se ha 

servido cometer a la Junta de comercio nuevamente establecida ... la dirección de las fábricas de lana, 
seda y otras ... " 

46. A.G.S. C S H. Llibre 248, fols. 137-138. 
46 bis A.C.A. Audiencia. Privilegiorum, 1749-1754. fo1286. El privilegi de concessió no feÍa referencies 

a l'exercici del consolat.I.M.H, Informes y Representaciones, 1752, fol.11. 
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L' Ajuntament temia que s' extinguis la pla~a o perdre'n el control 
i va cuitar a ponderar "cuan útil y conveniente era su conservación" 
aLlegant no soIs la legislació borbónica de 1718, sinól'antiguitat de 
1387. (47) No es va arribar a aquest extremo El que va obtenir Gibert va 
ser pennís per a nomenar un substitut o lloctinenl. (48) 

Ellloctinent nomenat per Gibert, amb escriptura pública de cessió, 
passada davant el notari Ignasi Claramunt i Gavarró e131 de gener del 
1753, va ser Salvador March i Colomer, pertanyent a una família que 
havia ingressat a principis de segle a la matrícula de la Llotja. Ell 
mate ix havia aspirat el 1736 a ser consol de la Llotja i el 1758 va 
esdevenir comerciant matriculat. (49) La malaltia l' obliga a deixar el 
carrec el 1764, (50) i Gibert va tornar a exercir-lo. Tenim algunes 
noticies disperses sobre l'actiyitat de paraires i tintorers al voltant de 
la Casa del Ponl. (SI), fins i tot després de que la nova Junta de Comer~ 
aproves el17 69 les ordenances de "paños y bayetas finas ". Aquest text 
fou utilitzat com a nonnati va pel veedor i els consols deIs paraires. (S2) 

Quan morí Gibert el carrec de consol no fou extingit, ni tampoc 
proveit de manera regular, sino que es nomen a un interí en la persona 

47. A C A Audiencia 473, fol 359-360: "Consulta sobre el memorial de Agustín Giben i Xurich en 
solicitud a que se le conceda facultad para servir por subsútuto el empleo de vehedor de Fabricas de 
ropas de lana y tinte de esta ciudad". 1 M H. Informes y Representaciones, 1752 f. 146. 

48. A C A Audiencia, 495 fol. 115. "Real Cédula en que S.M. concede facultad a Agustín Giben i Xurich 
para que pueda nombrar substituto que sirva el oficio de Vehedorde fábricas de esta ciudad que obtiene" 
(21 diciembre 1752).1 M H Despachós, I1I, fol 98. 

49. Sever March adroguer va ingressar 1 'any 1701 a la matrícula de mercaders de Llotja. A la "relaci6 de 
béns deIs agremiats" de 1715-1716 figura la vídua March. En el Cadastre de 1724 hi trobem Josep 
March de 23 anys d'edad. El 1725 Josep March i el 1736 Salvador March aspiraren al carrec de consol 
de la Llotja. A C A Audiencia, 137, f. 204 i 157 fol 134 i ss. 

50. B.C. Junta de Comery. Llibre 1 d' Acords, p. 198, 30 d' octubre de 1764 "Salvador March comerciante 
matriculado ... se halla de mucho tiempo a esta pane con una enfermedad habitual que le imposibilita 
su asistencia". 

51. CARRERA PUJAL, Historia, IV, 84. EIs gremis de tintorers i paraires obtenen permís per a ferproves 
a la Casa del Pont sobre nous procediments de únt. 

52. I M H Junta de Comery, Vol 40. Llig 46 nO 2 fol 30. "Sentencia feta per los vehedors y cOnsols de 
Perayres ... Lo Magnífich Sr. Agustí Giben i Xurich ... els cOn soIs i administradors de la confraria de 
paraires, en la pessa dita del judici o del Pont de Candera" (1769). 
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de Salvador Oolart.(53) A diferencia deIs seus antecessors no era un 
"burges triomfant". Era, aixó sí, un botiguer de tall i mercader de 
teixits de llana, pero no un comerciant independent, sino un "admi
nistrador" de botiga que el 1770 "por havérsela vendido su principal" 
havia quedat sense feina.(54) L' Ajuntament, en un informe plenament 
favorable, reconeixia tanmateix, el Uoc secondari de Oolan dins la 
jerarquia mercantil de la ciutat: "tiene ... algun comercio sin ser de la 
matrícula"(55) Onze anys després del seu nomenament seguia encara 
com interí.(56) El moment historic i la política economica de l'admi
nistració no eran favorables al control de la producció. 

La llibertat de fabricació s 'imposava a les darreries del segle XVIll 
com a principi i com a practica. EIs inspectors de manufactures anaven 
desapareixent arreu. Per altre banda la indústria de la llana a Barcelona 
passava a tercerlloc davant l'embranzida de la sederiai sobre totde les 
indianes, el nou teixit innovador de cotó. EIs gremis de teixidors i de 
pal'aires finien per pura extinció biologica, per vellesa i manca de 
renovac.ió. Sembla que a principis del segle XIX el mateix toponim de 
Campdera s'estava perdent, després d'una vigencia d'almenys quatre 
segfes. 

53. "Despacho de Veedor Interino" I M H. Despachos IV, f. 237. 
54. B.CJ.C. L1ig 65 Memorial de Salvador Golart". mercader de paños". El soci de Golart enra el ciutadA 

honrat. loan Pau Canals, Inspector general de tints. A H P B. loan Fontrodana R~ura. Manual 12Q 

fols.3,18,30 i 60. 
55. I M H. Informes y Representaciones. 1779,1,254,11,454,455. "Tiene perfectos conocimientos de ropas 

de lana y sus tintes por haber sido tendero de paños acreditado, como lo fueron los veedores que ha 
habido desde el año 1718". 

56. Archivo general de Simancas (A G S). Consejo Supremo de Hacienda L1ibre 248. 
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-VI 
N 

CONSOlS DEL PONT 
1 Font" Manual de Novells Ardits 

1503 JoanFuster 
1508 JoanEsteve 
1517 Berenguer Comet 
1518 Climent JonIA 
1520 Pere Serra 
1522 Jawne Croanyes 
1526 Climent Fuster 
1530 JoanOiment 
1534 JoanRibes 
1538 Pere Bemat Codina 
1542 Joan BOLet 
1543 Pau Ferran Boteler 
1544 MnPere Puig 
1549 Mn Joan Claret 
1550 Mn Jaume Blanxart 
1551 Joan Angles 
1554 Nicolau Artes 
1553 Pere ArIes 
1561 Jaume Puigentos 
1563 Francesc Mir 
1564 PereRomet 
1570 Francesc Guiomar 
1581 Francesc Celler 

Antoni Moliner 

APENDIX 

Mercaders Consols de L10tia Conseller Quart 
. 

1527 1528 
1522 1551 
1517 

1519,1526 

1533 1550 
(Jaume Botet,1533) 1549 

1536 
(pere Claret,I545) 

1536 
1544 1555 

1545,1549,1561 
1545 1555 
1544 

1551 1568,1573 
1569 

1575 



2 Font· Mss 1991 de la Biblioteca de Catalunya 
Consol de Pont Mercaders Consols de LIot.ia ConseUer Quart 

1585 Jaume Agramunt 1551 
1586 Antoni Molner Ü61 
1587 L1uis Miralles i577 
1588 GueruCanet 1574 
1593 Antoni Riera i594 
1594 Luis Miralles (2) 1598 
1595 CebriaCaralps 1536 1587 
1596 Gabriel Esteve 1587 
1597 Pere Alquer 1586 
1598 Joan Canyellas 1569 
1599 Montserrat Mique) 1591 
1600 BematSola f.1543 
1601 Pere Antic Menor 1585 
1602 Joan Canyellas (2) f.1569 
1603 Montserrat Mora 1597 1609 
)604 SimóCanyet 1555 
1605 Antic Vida) 1597 1607 
1608 Miquel Bertran f.1553 
1609 Montserrat Mora (2) 
1610 Bemat L10bet 1591 
1611 Francesc Nebot 1597 1623,1633 
1612 B1.rt0meu Bosser f.1587 
1617 Agustí Novell 1610 1620 
1618 Joan Garriga f.1543. 
1619 Jaume Magrinya 1614 
1620 Pere Pau Vidal f.1552 
1621 Gabriel Riu 1600 
1622 Jaume Damians 1612 1630 
1623 Joan Garriga (2) 
1624 Pere Mascaro 1612 1652 
1626 Agustí Novell (2) 1652 

1627 Jaume Canyet f.1555 



Consol del Ponl Mercaders Consols de L10tia Conceller Ouart 
1628 Segimon Damians 1618 1648 
1629 Bemat Rosell f.1587 
1630 Pere Antic Menor (2) 
1631 Magi Rifos 1621 1637 
1632 Pau Bertran 1627 
1633 Josep Palaudanas f.1573 1631 
1634 Francesc Ros f.l541 
1635 Cebria Torra 1626 
1636 Sebastia Corrnella 1621 
1637 Jeroni Resplans 1591 1636 
1638 Bartomeu PIa 1635 
1639 Pau Bertran 1627 
1641 Jaume Montpeó f.l602 
1642 Pere Antonio Marcer 1617 
1643 Cebria Torra (2) 
1644 Melcior Pages 1597 
1645 Rafael MercCr f.1573 1675 
1648 Jeromi Matali 
1649 Jeroni Feu 1633 
1651 Miquel Puigventós f.1545 
1652 OIeguer Rubió f.l557 
1654 Josep Cerveró 1655 
1655 Martí Crexell 
1656 Francesc Rius f.1581 
1666 Antoni Boronat 1648 1668 
1667 Josep Massana 1628 
1669 consellCTI 

1666 
1670 quart 
1672 Joscp Albert f.l603 



3. Font : Llibre de Consells de la Confraria de Paraires. 1703-1704. Notari Rafael Albia (Arxiu de Protocol) 

Consol de Pont Mercaders Consols de Llotja ConceDer Quart 

1703 JosepMany 1692 1695 
1704 Francesch Bosch 1700 
1705 Rafael Calveria 1705 
1706 Josep Albaret f.I603 

Josep Porcia 1641 
1707 Josep Calveria 1693 
1708 Miquel Colomer 1682 1700,1707 
1709 Ignasi Damian 
1710 Pere Sunyer 1677 1705 1710 
1711 Gabriel Font 1697 
1712 Josep Fonolleda 1662/1706 1713 1711 
1712 Joan Colomer (2) 
1713 Joan Pau Llorens 1705 1712 




