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La investigació histbrica sobre les "famílies polítiques" a la Catalunya Moderna, a 
hores d'ara, roman, en general, deutora d'cstudis sbcio-polítics de conjunt que ens hi han 
proporcionat elements parcials2. Les reconstruccions d'alguns llinatges privilegiats, tant 
urbans com rurals3, han restat, per cert, al marge de la influencia de l'aplicació metodolb- 
gica de la relativament recent historiografia de la família, per bé que defugint d'alguns dels 
errors capitals d'aquesta, com veurem. Així, en els hmbits on sí que ha estat aplicada, han 
predominat estudis que, conduits per la recerca d'espais o objectes de treball propis &una 
histbria social indeterminada4, i captius per la recuperació o la troballa de nous, han man- 
tingut a uells objectes deslligats respecte dels processos de canvi histbrics, on se n'havien 
d'inseri?. molts cops tambC a la llum d'enfocs individualistes que negligeixen la recons- 
truccici dinhrnica de grups on captar els esmentats processos6. L'abskncia de l'entorn entre 

1. La realització d'aquest treball, que forma part de la tesi doc:oral en curs, ha estat possible gracies a la Beca de 
Fornlaci6 de Personal Investigador atorgada pel Comissionat per ;a Universjtats i Recerca de la Generalitat de Cata- 
lunya, en el marc dei Departament d'Histbria Moderna, de la Universitat de Barcelona. 

2. Per exemple: P. MOLAS, Ftz,nílin ipolítica alsegle XVI cntnli. Barcelona: Rafel Dalmau, 1993. Sobre els origens 
i les sociabilitats de classe d'aquestes fandies, J-S AMELANG, Ln fbnnnciórs de u?zn clnse dirigente: Barceionn, 1490- 
1714. Barcelona: Ariel, 1986. Llistats de famí!ies i cirrecs de poder, a J-L. PALOS, Lnprlirtica del gol iemo et:. Cntn- 
lrrnyn. Tesi doct., UAB, 1990. fD. "L'élite social de Barcelona al cornen!axent de l'kpoca moderna", PecfrlzlLes, 11 
(1991), pp. 67-78.Relacionant faccions i famílies, X. TORRES, h'yerros z Cndells: Ldndols i Lnndolerisnze n la Catia- 
Li?zyn de  i'A?ztic R;gi?rz (1J90-1&IO).Tesi doct., UAB, 4 vols., 1988 (Edit. EL'S Gn~zdolers (s. XVI-XVII). Vic:Eumo (Re- 
fcrkncies, l l ) ,  1991). 

3. N o  podem pas ací esmentar-10s tots. A destacar: P.MOLAS, "Al servei de ia Monarquia: e!s Moixó de Cer- 
vera", Urtx, 5 (1993), pp. 169-179. E. SERRA, "Els Gualbes, ciutadans de Earcelona: de la fallida banclria del segle 
XV a 13enlla$ nobiliari del segle XVII", I Co?zgrés dJHistbrin ,110demn de Cntnlu?ayn, I, (1984), pp. 479-497. fD., "Els 
Gaso!, de cavallers de Xemp a protonotaris del Consell &Aragó2', Perirnlbes, VII, (1987), pp. 43-77. f ~ . ,  "Els Gui- 
mer& una nobiesa de la terra", Recerques, 23 (1990), pp. 9-36.J-Ma.TORRAS, Evoiirció so&[ i econb~niczl d'unn 
fiztnílilz cntaln?zn de I'Antic Rigim . Els Padró d'Igirnlndn (1642-1862). Barcelona: FSVC., 1976. 

4. Ai voltant: d'aquesza indeterminaci6 de continguts, vegi's B. CLAVEWO, "Historia social altomoderna: entre 
la generalidad y la especialidad", dins S. CASTILLO (Coord.), La Historia social en Espnñn: Actualidad y perspecti- 
uns. Sigio XXI, 1991, pp. 219-228. 

5 .  Advertiments mnnifests a F. CHACON,  "La historia de la fiunilia desde !a p~~spec t iva  de la historia social. No- 
tas para :mevas propuesras de estudio", dins S. CASTILI.0 (Coord.), La Hi5torin ..., op. n'~. ,  ?. 262.Cfr. E-H. HOBS- 
BALVN, "Frorn social liisrory to the history of society", dins M-\Y! FLINN i T-C. SURONT, Essnys iiz social ljistorj? 
Oxford: C:nrendon Press, 1974, pp. 1-22. J. CASANOVA, Ln historia so&d y (os bistorindores. Ce,aicientn o prin- 
ccsn2. Barcelona: Critica (Historia y Teorfa), 1991. 

6. Ch. Ch. TILLY, "Fanily history, social history, and social ilhange", dins T. HAREVEN i A. PLAKAXS (Eh.), Flz~ni!y 
IIistory lzt the Qnssronds. A Jo~rnnloffn~rzily History of rendo: New Jersey: Pianceton University Press, 1987, pp. 322-329. 



els estudis de famílies de la classe dominant, repercuteix paradoxalment, atts la inherkncia 
entre ambdós elements, en el desconeixement de les estratkgies i relacions de poder. Cal, 
doncs, evitar que l'anilisi de les famílies polítiques esdevingui dissociada de lkstudi del po- 
der, interaccionant, per tant, estructures Ile família i estructures de poder7. D'acord amb 
aquesta línia de recerca, presentarem tot scguit un plantejament general a estudiar. 

Les estructures familiars de la classe dominant de l%poca, com ara el parentiu o les 
jerarquies de llinatge, el sistema de successions patrimonials i les aliances, eren orientades 
estratkgicament pel: a llur reproducció en el poder8. El sistema institucional i polític s'im- 
ylicava, en regular -les o reformar-les9, en aquestes formes col-lectives de reproducció -a 
banda de desvetllar-nos les pautes de control de poder per part de famílies hegembniques-, 
de tal manera que esdevenien una estructura del propi sistema.'' A títol d'exemple, i entre 
&altres molts que afectarien diferents imbits de govern del Principat, de la 1egislaciB ema- 
nada de la Cort de 1564, el capítol 33, sobre l'elecció dels doctors de la Reial Audikncia 
"...que pare y fill, av i  y net, sogre y gendre o dos gelmans no pugan esser del Cov~sell del 
Criminal y lo altre de la a u d i e n k  civil. .. " l i ,  en obviar les dificultats que es derivarien dels 
lligams de parentiu entre els magistrats12 per a una correcta administració de la justícia, el 
sistema no fcia sinti temptar de desviar i controlar els comportaments i relacions estructu- 
rals familiars, de conflicte o solidaritat13. Desviament o control que afect?ven Ics relbeions 
de distribució del poder, i eren integrats, doncs, en cl sistema de govern. Adhuc es tractava 
d'un desviament que, en articular i generar solucior,~ alternatives, reprodula determinades 
parcelsles de poder: n%s i!.lustratiu el cas de subrogació de poders en una figura institucis- 
nal, per salvaguarda davant les relacions de parentiu, i així, per exemple, "... Qztan el Rey 
Don Fernundo proveide virrey al seu fill Don Alonso de Aragó nomeni  altre virrey per les 
cduses del vescornpte de Evolper 10 parentiu que t e n k  ab  ell y essent lloctinent general lo 
Archabisbe Federic de Portugul se norneni altre virrey per les caztses del duc de Segnrb per 
sernblant cattsa de,~arentiu y ab  suplica presentuda per lo Baró de La LLaatna al  Dttc de Al- 

7. 'ral com lla estat ~tscrit recentment, ".. . /a co~zfig!rrnriÓ~z sorirzl se iiient<6cn con ln estrircsirrn polit i~t" U. MAR- 
l 'fNli% MILLAN, "Intrcrducción: :a investigacicin sobre las éliees de poder", ciins J. MART~NEZ M.(i,d.), Insti~u- 
riones y ilites de poilcr en Icz Mon..trcjrrín hispana iirrrn,;te elsiglo XVI. Madrid: UAM, 1992, p.13) i, de l a  mateixa ::>a- 
:Icra, i3 fan:ília era el :iuli ce :a configuacib social. 

3. Sobre el canvi en aquestes estrxtures per a !a ciasse di;iger.t nng!esa, vegi's L. STONIS Fti>?~i~itzs seso 3 trratri- 
wto~zio en IngLi~ewn, 1.SOQ-1800. México: Fondo cie C d w a  Econtimica, 1993. 

9. Un :.ecetlt est-di ?ce connectanormariva Icg$ i relaciocs fawiliars nia  Ithiia dei Ken:\ixement, 'I'h. KWEIIW, 
I.a.;! Frz~rziiy G \Votnen. Townrd n legal nntbropology of Rennaissnnce Flovenre. Chicngo: University of <:hicago 
I'ress,1991. 

13. Sobre 1arep:oducdó de sisternes sociopolitics, Y. BAREI., Ln riirdtaii ,nedz'evtz!. Sisteltza social-siste~nta ~rkeeno. 
k1:ladrici: Instituto de Es'.u&os de administración Local (Hornbre-Sociedad-Ciudad,4,1981. 

11. Co~asti~urions y altres Drets ife Cnt /~sI~m)-~z .  Barcelona, 17C4, p. SJ .  
12. Advertim aquesta tendbici:~ en molts altres itnbits: el 1499, una pragrlihtica de Lluís XII de Ransa (que es- 

devi::dda "lletra mo:.:al"> 3rohiSIala pressncia de parents efi ur, zn:iteix Tribvd?a:. PO\lTIS, T., "histoc:.a:le et  b ~ r e . ~ l -  
cratie dans la I h n c e  ciu XVI? sikcle: fitat, ofice et pntrimoinc", dinv Ph. CONTAMINE (A.), I.'État, les nristocmtics, 
XII&-XVIlh s. París: CNRS, 1986, o. 239. 

13. Tor i aixB, altres lligams no  exclusivament de parentiu, con1 ara les sarses de bandositats, tind:.ia~ iciPntics re- 
sulta:~. X. TORRES, "1,e.s 3a:tdositats de nyerros i caciells a la Reia! Audi?::cia de Catalunya (1590-1630): "Policia o 
alro gobienlona ", l'crir:rlbes, 5 (1985), pp. 147-174. Cal no oblictal; pera, que les solidaritats p.irentelars i, a:& aixa, 
el perill esmentat, r.n s':lcabava amb i'estretor d'un segon grau de pnrentiu i afinita:, co:n :r.arc:xva :a nornlativa ;e:,;iI, 
ni& ~en in t  en co:n?te que es tractava d'una societat de "llinatge obert". Aisi, pe: exe::t?!e, n co:cerygan:cnts del XVIE 
els doctors de 17AudiPni:ia Jeroni Ihrner i Salvador Fontanet fornlaven conxorxa i assistien riilituament c!s irtteressos 
de !)urs respec:Jves farr.flies, perquqd Ja cunyada de Torner (grrn:,~qa de !a seva prin~era muller) era casada amb ur.. 
genni  de 1:otltanet. Con1 que aquesta era gzrlnxia, al seu torn, r:,e Jeroni Gilabert, casat arnb la sogra del cionzcll i 
Sandoler L!& 1)esva:is ( sohe  ei particular, cir. X. TORRES, ".Alteracions nragozeses i hando1eris:xe cntnll. "Nyer-. 
ros" i "Cadells" a les terres de Ponent (1579-1599)", Ilecerques, 22 [1959), pp. 137-156), cies del niomen? en alui Gi- 
labert i Desva:ls: entraren en conflicte, els dos ministres conjw.t'sn:ent, pe:.j:~dicaren tots els plets qlte eren ixoa t s  da.. 
vnnt I'AudiPncla per p a ~ t  d'aniics i pazmts de Desvnlls. Fou així el la cansa de Don Frazcesc Sapila i Junye:::, cunya: 
[!e Desvalls, i tic Don Pere Kla contra els Meca, nebozs de Desvalls. Arxiu cie la Corona d ' k a g ó  (ACA). Generalitat 
(G), UegLz Visira, núm. 14, s/f, zny 1634. 



cali viwey perque no entrevingués en les causes del Vescomtat d. Evol deduí10 parentiu que 
era entre ells se aparta 10 D u c y  apres de la sententiu sobre 10 vescomtat de Illa y de Canet 
en favor del dit Baró y de Don Pedro Pinos a instanciu del vescomte de Rocaberti se aparta 
Don Gar& de Toledoper 10 parentiu que te ab 10 Almirant de Castella ... "I4. Cal aquí no- 
tar que, ensems amb els intents, per part de la Monarquia de limitar la preskncia simultania 
de parents propers en el consell reial, es serviria alhora d'aquests mateixos lligams familiars, 
per a nomenar els seus ministres. Es clar que, per paradoxal que sembli, a k b  encaixava amb 
els interessos d'una monarquia i un sistema descentralitzat:15 li permetria formar i fins a 
cert punt comprometre -aixb havia de significar relacions de poder-, un grup de famílies 
generacionalment en el servei a la monarquia. Família i servei, desplegats dins la ma- 
quinaria de l'administració reial, esdevenien exponents per a la promoció. 

A la Catalunya del segle XVI i primera meitat del XVII, dels dos ambits institucio- 
nals en funcionament ubicats a Barcelona, el de l'administració reial i el de les institucions 
prbpies del Principat, els mecanismes d'accés als quals resulta ociós recordar que diferien 
substancialment, en derivaria un model de reproducció familiar de poder, oposat. Concre- 
tament al primer, aquesta reproducció passaria, per bé que amb ordre alternatiu, segons la 
categoria social del cirrec o el grau de responsabilitat política i fins i tot depenent de la re- 
gulació sobre la durada de 1'oficil6, per una trajectbria de diverses fases. Primerament, per 
la "mobilitat institucional de servei"; en segon lloc, per la "prornoció sociul de servein; se- 
guidament, per la "pseudo-herkncid farnilidr" de la quota de poder en qüestió; i, finalment, 
si sobre aquesta darrera es reincidia, es produía 1' "amelament institucional f a r n i l i ~ r " ~ ~ .  La 
primera fase fa referltncia a la mobilitat de cirrecs al si de les diferents irees que componien 
la burocricia reial. Moltes de les famílies de burbcrates del rei havien passat, en un principi, 
per aquesta: així era el cas dels Ferrer, al servei de Ferran "el Catblic", com també el cas 
dels Safont al llarg del cinc-cents, els primers dels quals ocuparen diverses places d'escri- 
vans a la Reial cancelleria18; o la maioria dels membres de la Reial Audikncia de la segona 
meitat del cinc-cents, els havien desenvolupat diversos cirrecs alternatius -1aiual 
cosa palesa el creixement dels seus requeriments per part de les institucions-19, com era el 
cas de Francesc Puig, qui havia estat assessor del governador, advocat fiscal patrimonial i 
doctor del Reial Consell, a l'igual del seu pare, el també cocseller i advocat patrimonial Es- 
teve pui$'. La segona fase esdevindria en accedir a un c i r r e ~  de poder, atorgat com a co- 
lofó d'una trajectbria personal al si de la institució, fruit de diversos serveis anteriors i que 
implicava un enriquiment de la condició social del candidat i la recepció d'una més que res- 
pectable renda. A titol d'exemple, i continuant amb els representatius casos ja esmentats, a 
comenpments del segle XVI Bartomeu Ferrer, que havia estat escrivi i secretari reial, pas- 
saria a ésser Regent de la Reial Tresoreria, amb un previ títol de cavaller; cent anys després, 

14. ACA. G., Regia Visita, n. 83, foli 27v, any 1564. Sobre els procediments legals dels processos de visita a les 
institucions de la Monarquia i a les del Principat, V. FERRO, El Dret P:il.lic catali. Les institircions a C~zfttlrozyn fiu 
el Decret de ATo.va Platztn. Vic: Eumo (Referincies, 7), 1987, pp. 407-438. 

15. Un sistema en q11k el Monarca goveniava mitjangant fidelitats. J. MAKI'~NE% MILIAN, op. cLt., p. 14. 
16. E:] aquest sentit, elis referim, per esemple, als oficis triennals, corn vepicers i batlles. \I. FERRO, El Dret PI¿- 

Llir ..., op. cit., pp. 402-435. 
17. Els int~ombrables Memorials de Serveis pertanpents a famílies arrelades a lainstitució, adreqats al Consell d X -  

ragó i conservats als lligdls de la mateisa secció de 1'Atxiu de la Corona ci'hagó, il.lustren prou eloqüentment aquest 
model. 

18. Totes les re fe rh ies  sobre aquestes famílies, provenen de M-A. FARGAS, "Oficiales reales en :a Catalunya 
de coniienzos de la Edad Moderna", comunicació in6dita presentada al XV Congres d'Hist6rin de la Corona &Aragó. 
Jaca, 23-25 de setembre de 1993. f ~ . ,  "Auge i davallada d'una farr.fiia de notaris de Barce!ona durant I'kpoca ~ o d e r n a :  
els Safont", com~uiicació inidita presentada al I Congr?s &H2t6rih delNotarir~t Catali, celebrat a Barcelona, de 1'1 1 
al I3 de novembrc de 1993. 

19. En relació amb I'nugniait dels professionals de la jurisprudSzda, J-S. AMELANG, "Barristers and Judges ir. 
Early Modern Barcelone: The rise of a legal elite" , The Atnericatz Historicnl Review núm. 89 (1984), pp. 1264-1284. 

20. ACA. Consell d'Aragó (CA), 254, s/f. Stpllca d'una merc& pel seu fill, (29-11-1589). 



Francesc Safont, que fou escrivi peticioner, de rnandment i de ració, acabaria essent Lloc- 
tinent del Protonotari del Consell d'Arag6, a més de cavaller, i el doctor Puig accediria a 
la regilncia de la Keial Tresoreria2'. La tercera i quarta fase tindrien lloc en el mornent de 
la cessi6 generacional del cirrec, tal vegada mis evident entre les oficialies reials supe- 
r i o r ~ ~ ~ ,  perb no pas, absent en les inferiors": al Regcnt Bartomeu Ferrer seguiria, en 1531, 
el seu nebot Joan Angei Ferrer Despuig i, a aquest, en 1558, el fill Joan Ferrer Despuig, cas 
forsa ilalustratiu d'arrelarnent institucional, extensiu al llarg de tres generacions24. Pel que 
fa a l'advocat patrimonial i conseller Francesc Puig, hem vist que ocupava cls mateixos cir- 
recs que el scu parc. 

En qualsevol cas, les etapes configuratives de la trajectbria institucional i social dcls 
oficials reials25, encaminades envers I'ennobliment i la reproducció de les parcelales de po- 
der assolides, probablement eren paralaleles al procés de mobilitat social i d'integració din- 
tre dels cercles socials dominants -via aliances matrimonials, per exemple-de la resta de la 
família26. Aisb no obstant, en cas negatiu, estaríem davant no pas de processos de mobilitat 
familiar, sinii personal, d'inferior transcendkncia i, probablement, també de limitada rc- 
producció de poder, a gaudir en següents generacions27. 

Dins les institucions governamentals del país, al Municipi de Barcelona o a la Dipu- 
taci6 del General apuntem un altre model pel procés de reproducció de poder familiar. Si, 
per a desterrar la monopolització de chrrecs en mans d'unes determinades famílies2', s'iin- 
trodui, a finals del scgle XV, el sistema insacu~atori*~, en persistir la cooptació indirceta 
dels membres integ,rants a les nbmines, era en aquesta fase del procés on la classe dornin,~nt 
faria ús de les seves relacions, com ara les de parentiu, per a reproduir les quotes de poderJo. 
Les vacants dels "llibres d'inirnes" o llistats podriel~ ésser cobertes, despris o no d'un ya- 

21. ACX. CA, 254, :$/i; Reia! C,mcellerin JRC), 4183, folis 139~-19Cv. Subs.:+--:' ..... c.o, en mans de Josep Mur, e11 el 
chrrec de Rege~lt dela Reial Tresoreria per defunci6 de Ihncesc Puig (13-IX-1595). Per cert que Mur 6s un altre esern- 
ple de les dues p:.imeres fases en la reprociucci6 de poder que estem tractax:: tal com criticaria e? xa:eisJeroni P::jades, 
"... depobre ndnocnt ernprrjcrt n assessor de la Bntllin Golwnl ,  jirtgt) de Cort, de In Tercern Snla, cczvnller i ,~oLle". Ex- 
:ret dc P. MOLAS, Família ipoii"tm ..., o?. cit., p. 36. 

22. Tambi, a fin:~ls d.1 XVI, c.1 r~agistrat de I'AudiSncia Guiller?~ Sunyer era, al seu torn, fill i nCt d'cGdors. P. MO- 
LAS, F~z?nílitz ipoiitictz ....; op. cit, i>. 36 i 22. 

23. Els Safont en sdri ~ r c  cas exemplar, 110 pas únic: disposem aci d'un referent ai rnodel de reproctuuccici de poder 
;:;vers, on la -obilitat de chrrecs cie !'oficial era posterior a la co::tinu?ta: familiar en els mateixos. Francesc Safont 
substitui'a el se:: pare, tarnbé escrivh petieionet; i aques::, al ses torn, era 5 1  d'un escrivi de regis:re, de cornenqa-ents 
del segle XVI. ¡?s: pzobable, doncs, que la traj~tbria~zofessional, wlse:ns amb el pzoc6s de mobilitat socla!, dintre dels 
sile~~ciosos marges de:s pe:i:s oficials reiis, Gra 1116s Ient que no  ;>as la reprodzlcci6 familiar, ja que a ia 5.1s~ cie ies 
i::stit~cions, on es s i tua~en aquests escivans, el joc d'i:::eressos i S:ifiu6:-.cies havia d'isser menor, a la qual! cosa s'ha 
d'afegir el fet r,:Le es tractava d'oscis els coneixements dels cpnls eren ::.aspassats gr:;eracid dxcera generaciti i calia, 
doncs, c o ~ ~ l p t w  nrnb e! seus serveis, pel funcionanien: de la r n h y i ~ n  administra:iva. 

24. ACA. RG. 3977, sif, (2-VI-1531:; 4297, folis 3%-4lr, (13-111-1558>. 
25. TarnbB a la magistratura valenciana cie I'$yoca, " ... lrz irzterreccidn rec$rocn ( fe  a~n6osfiicto~es [estatus social i 

msrits adrninistra:i..us: cc~~zstitriil~ tr91 rrrsgo sig11<5critivo de irr nd~r2it2bt~nciÓ~1 j...j >g:a:xenre rambi6.z: irz tvrzeiicici?:fi- 
trzili(zr etz elservicio". T.  CANET, La rVíngistrrcttrrn v~zk)zci~zn:r (s.  X'JI-XVII;. Valencia: Universiciad de Valencia (Mo- 
nograsas y F-ermtes, 16), 1990, pp. 251 1254. 

26. El cas, estudiat ;L fons, de !a família Snlont, is forca il.lust:;~tiu al respecte. M. FARGAS, "Auge i davnllada 
d'u::a fair:ilia de no:::.is ...", co-::nicaci6 cirnda. 

27. L'encreunment deis continguts derivats dels protocols nota~ials amb ;es informacions sobre les trnjecri)ries c n  
les tasqlies cie govern, ers  ajuden a :.esoide aquests probleces. 

28. MonopolirzaciB que, per exemple, en ei cas dei Consell de Ccfit, de Bareeioca, cuhinava amb la ~nnt~ic t~irz  de  
rirmdans i ~ n e ~ c i ~ d e w  de! 2479, on es prohibia d'exe:.ci: cap chrrec i ofici a a?:e::s de qui els avantpassats $>nres i svis) 
no  11a-uessin pres part en I'administració pública. J. VICENS, Fewn)z II ..., up. cit., p.  143. La trajcctbria famiiinr l~avia 

? esc<evlr:gut co::dició imprescindib!e per a l'acc6s al cirrec de poder" Upa :rajectbria, e:-.:esa cor ,  n ?atrimorni h+linr. 
29. Sobre acjues:a n l'imbit 1rr.unicipn1, J. VICENS, I;Erm)z II i / , I  Cirrtczt de R:zrce!onn, 1479-1T16. Ra:.ceIcrnn: Uni-- 

versirat de Catalunya, 1:ac::ltat de Lletres (Seminari d'Histbda de Cntalu~:y'i. Monografies histbriques), 1937, vo:. 2, 
pp. 283-336. '1131ib6, J-hd'. TOIRRAS, Els ?nutzin'pis aztnlnns de i'rl)ztic KSgbn (1453-18G8).{1~vocedi~ti'e~zts ekctonris, 
brg:zns de' poder i grxps cio~r~i)~nnts).  Barcelona: Curin: (1)ocume:it:: de Culttwa, IS), 1933. 

30. J-W. TORRAS, E/$ ~Mir?ticipi$ wtnl~zns ..., op. &t., pp. 98-140. 



rtntesi més o menys llarg, per parents o afins, sovint mitjanqant l'alternincia, és a dir,can- 
viant de bossa i, per tant, d'un chrrec potencial31. Aquests canvis,. processos de promoció 
interna institucional. aue al seu torn. s'encavalcaven amb la mobil~tat estamental. consti- ' 1 

tui.en els cicles de reproducció de les quotes de poder familiar. Sembla que laesmentada 
promoció i la permantncia familiar anaven forqa lligats32. 

Les trajectbries personals formaven part d'una estrattgia global de la família, consis- 
tent per a garantir beneficis, en la col-locació diferencial dels seus membres33 i, en darrera 
instincia, formaven part també d'unes estructures familiars que primaven la sectorialitza- 
ció, derivades del propi sistema jurídic familiar 

Aquest desequilibri familiar en materia de beneficis, que esclatava en nombrosos liti- 
gis, congelant tan sols un problema de fet estructuraP5, era molt sovint origen de bandosi- 
tats on ficilment -per raons de familiaritat- s'implicaven els membres de les i n s t i t u~ ions~~ .  
Implicacions tals, en definitiva reprodui'en la conflictivitat sectorial familiar, sota la ficció de 
resoldre-la per via legal: així, "...[en el decurs de l'any 15981 en la causa de Don  Alexandre 
[&Alentorn] que aporta en la Real Audiencid contra son g e m a  Don Geroni per cert espoli 
comes contra Don Alexandre que fou condemnat Geroni (...)posen a Don Alexandre en les 
carcers reidls per machinacions del Canceller Uaume Agullana] ... "37, tal com també el desa- 
fiament familiar expressat en 1'usurpació d'hertncies "...[a comenpment del segle XVII] a 
Geroni Gilabert ajudaven tot 10 quepodien misser Geroni Torner y misser Salvador Fonta- 
net [tots tres gaudien d'una relació &afinitat3'](. ..)per causa de son matrimoni ab  Francisca 
d.Avalos, viuda de Francisco d.Avalos y sogra de Lluys Desvalls (...) Gilabert ab  ajuda de 
Tomer y Fontanet se alsa ab tota la hisenda de la muller de mo Lluys Desvalls, la qual al 
casarse le promete 300 lliures anuals mentre visquera Francisca d.Avalos ... " 39. 

El sistema de substitucions o vinculacions hereditiries, part de les estructures de re- 
producció sbcio-econbmica dels llinatges, podia sotmetre tal patrimoni, que fóra probable 
generar conflicte de cara al recaptament de determinades imposicions per part &institucions 

31. Al Consell de Cent, la tnobilitat dels individus ales bosses, nmbérespon "...a la vollottnd de  salir elegidos jugarzdo 
srds bazns ert todas ...". R. GARC~A CARCEL, Historia de  C a t a b i ? ,  siglos XVI -XVI I .  Barcelona: h i e l ,  vol.1, p.352. 

32. Per ail.lustrar-ho, prenem, com a exemple, el següent: al 1626, Joan Magarola, passava, de la bossa de conseller 
segon dutadi, a la de conseller en cap. En son lloc era substitui't pel seu cosi Francesc Magarola. Al mateix any, Joan 
fou desinsaculat i la seva vacant coberta pel seu cosi Miquel Joan Magarola, germi de I'anterior, que havia estat a la 
bossa de clavaris ciutadans, essent desinsaculat, el 1631, per entrar a la carrera eclesittica. Tres anys després, Antoni 
Magarola, un altre cosi, entrava a la bossa de conseller terq ciutadi i, el 1637, a la de conseller segon ciutadi. Jaume 
Magarola, fill de Joan, entrava ala bossa de conseller terq militar el 1638. Arxiu Histbric Ciutat de Barcelona (AHCB), 
Consell d e  Cmzt, VIII-1. 

33. Generalment, les famílies del patriciat, des dela baixa Edat Mitjana, encaminaven uns descendents a la  política 
i d'altres al'activitat mercantil i bancaria. Al llarg del segle XVI, agreujat per un sistellla que evitava la monopolització 
del poder, perviuri aquesta estrategia de repartiment de responsabilitats, entre la política o els negocis U-L. PALOS, 
La prríctica del goliento ..., op. dt . ,  vol.1, pp. 323-358), o bé la conversió a la jurisprudencia i la gestió patrimonial. 
Entre les famílies protagonistes de grans processos de mobilitat social, uns fills es dedicar.an al'estudi del dret, i altres 
continuaran amb la professió dels seus avantpassats, almenys durant la primera generació (M. FARGAS, "Nobleza y 
burguesía: estrategias familiares y conquista social en la Barcelona del Quinientos", comunicació, inedita, presennda 
al Congrés La Burauesín esonñola en  la Edad Moderna. celebrat a Madrid del 16 al 18 de desembre de 1991. f ~ .  "Auae 

u " " 
i davallada d'una família de notaris..."). 

34. El sistema de primoaaiima. I. LALINDE, "La problemitica histórica del heredamiento",An~~ario de bis ton;^ del 
Dereclm Espriñ01, ~ ~ ~ x x x I ,  núm. 1"(1961), pp. 195-233: J. MASPONS, Derecl~o catahirt fn~niliar. Barcelona: Bosch, 1956. 

35. Tal con1 diu Núria Sales, " ... es tracta dS47m ;poca en  qui  rrrza forta ertdoghnin, trnida a wrza certa ilnprecbió 
err matiria iie lleis srrccessbries (notnés dristicarnertt eli~nir~stbries iclavn~nerzt iiefirzitbries &hereu rirzici &ordres ciepre- 
cessió estrictes e,t e l  cas d e  ferrs co,tmets que  rararnent constitrrie,z l'rinicpntrirnoni d'rrrla fa~níliaj  r nul tip li cava, a m b  els 
pnrerztius ,ncd'ltiples, els successorspotenciltls", N. SALES, Els segles de  ln decadiu& (segles XVZ - X V I I I ) ,  dins P. VI- 
LAR (Dir.), Histbria d e  Catalcbttya. Barcelona: Edicions 62, 1989, vol. 4, pp. 64-65. 

36. X. TORRES, ATyerros i Cadells ..., op. d t . ,  vol. 2. f ~ .  "Les bandositats de nyerros i cadells a la Reial Audisncia 
de Catalunya (1590-1630): "I'olicia o alto gobierno"? ", Pedralbes, 5 (1985), pp. 147-174. 

37. ACA. G, Regia Visita, n.27, s/f., any 1611. 
38. Vegeu nota nÚm.13. 
39. ACA. G,Regia  Visita, 11.14, s/f, .any 1604. 



corn la Diputació del General: és clar que, no ho podem negligir pas, tractant-se de grans pa- 
trirnonis, tindrien a més a tlisposició parents i amics, el període de govern dels quals aprofi- 
tarien substancialment per evadir certes obligacions fiscals degudes al General: "...han deixat 
al Ducde Cardona fire truurer de Catalunya la sua recarnara, kz qualpersos pares 10s Exc. Duc 
y Duquesa de Cardona estava obligada al General en 12 mill lliures (...) y ja que perpart de 
Don Enrich se hajelzretes no poderse executar ka sal y altres rendes per ser aquelles del ducat 
de Cardona encloses en lo mdiorazgo y bens vincolats de dita dignitat ducal d .a~o tingues lloc 
eixa pretensi0 sols s.entwid?ia quant a les propietats y alienatw de aquelles y no en 10 usztfi-uyt 
y rendes anualsperque a be fossen 10 estat y altres titols subjectes a fideycomis y bens vincokats 
(...) en poder v u y  de Don Enrich hi han bens liberos obligats al 

L'administració d h u  patrimoni, pel propi titular, formava part de l'assoliment &una 
posició de poder dintre de les estructures jerirquiques del llinatge nobiliari4'. Quan el pa- 
trimoni era sotml.s ;L reclamacions de part i, per tant, motiu de litigi, l'administracici era en- 
comanada a curado~.s~*, amb la qual cosa et titular retardava el procés d'accis al matcix i el 
posicionament de poder dintre del llinatge. Es tractaria, internament, del conflicte generat 
per un procés de reproducció familiar fonamentat en estructures de desequilibri. Estcrna- 
ment aquesta situació esdevindria f o r p  demeritbria, i ho aprofitarien en termes de mani- 
pulació política, els enemics personals i familiars, membres del govern de torn4j, motivant 
per exemple el rebuig de I'acceptació d'un candidat tal a un cirrec de poder: "...(en la tur- 
bulenta cxtraccici de diputats i o~dors  a la Diputació del General del 27 de juliol de 1587) 
se pretenie que (...) Jroan Dansli no podie ser deputatper(. ..)que tenid curadors y no tcmid la 
administracio" de sos bens (...) y quant al dernes se tingué molta rnenya en que n0.s mostras- 
sen 10s capitols matrimonials entre ell y Dona Ysabelgerrnana de Don Joan de Queralt (...) 
ab  10s quals se pretevlie li stave levada la administració de sos béns ..."44. 

Com hem vist, el fet familiar en relació amb la classe dominant és un fet polític. Es- 
tructures i relacions s'adapten estratkgicam~ent al poder: la família esdevé reguladora de la 
distribucici d'un poder cntks com una forma de patrimoni, de la mateixa manera que pro- 
porciona les pautes de mobilitat social que es despleguen en el camp del poder. Actual- 
ment, el retorn de la histOriap01ítica~~ pot servir, als estudiosos de les "famílics politiques", 
per aportar-hi un camp d'anilisi on posar a prova els mecanisrries col.lectius -en aquest cas, 
la colelectivitat entesa con1 a lligams de parentiu-, dels grups dominants en qiiestici, com a 
expressió del podert6. Si partim d'aquests pressupbsits metodolbgics, a la Catalunya Mo- 
derna i, més encara, pertocant els segles XVI i XVII, resta molt per a fer. 

40. ACA. G, Regia Visita, ncrn. 45, s/f, any 1611. 
41. AccCs que era ritu:~litzat i entks som el relleu generacional del cap del llinatge, en el cas, per exemple, dc. tractar- 

se de I'herCncin miversal. Estudiat en d'altres Bmbits: F-\V. KENT, iIo,rsel~o:ci n?:d !i?tenge LI Rot~lnissn~acc I;Jorozce. 
New Jersey: Princeton University Press, 1977, pp. 115.LJn primer pas endegat cap aqllest relleu era assolit al el mo- 
ment del ~natrimoni: <:h. KLAPISH ZUBER, La ?naiso?t et le )tom. St~nt&gies et yitwels d a ) ~ ~  PItitlie de  ltt Re)t)tais- 
mnce. ~ a r i s : ~ c o ? e  des I I r ~ t e s   tudes en Sciences sodales (Co:. Civ!lisations et sociStis, SI), 1993, pp.137-146. 

42. Efrctiv.~n:ent, els c1~;1dcxs eren !iomenats al cas de p!ecs, a :e.: disposicions tes:arne.-.:iries. E MASPBNS, Dc- 
rec/>o Cata/n'?tfii?ni/irtr. .., op. cit., p. 251. 

43. El cas que, a CO::~~:IL:RC~~, presentem, Cs forsa il.lustrariu dc ],I referida manipulació, per raons de margin.11 us9 
r::et~iic poihic, ja que en ei context en qui. s'emn~xca, rle 1587, el p:otagozista Don Joan I>a:;$B s'oposavn, contrd t.: 
parer cie nlolts, n l'aplicació del Nou Recres del General (també aq~ú,  entre altres, prima~ier. les raons familiars, at5s 
clucerra cunyat de Querall, un dds  p:ocrssnts amb I'np:icació ciel nou procés de visira). Dietnri delfi)zlic/~ C o ~ ~ s c l i  Bit+ 
celoni. Barcelona: 1975, vol. 5, p.490 i vol. 6,  p. 52. 

44. Dietitri cielA91ticl; Co)ae/ l~ . . ,  vo!. 5, p. 452. 
45. Cfr. J. GARRARD, "Social llisrory, political 1:istory and political science: rhe study of power", ]o~tnzal of 

social I~istory, vol. 16, r.úrr~. 3 (1983), pp. 135-121. Sobre el retorn d'aquesta tei:dS::cia historiogrifica, ha estat sig:lifi- 
ca:iv;~ la presenoció en una sessi6 monogrifica al Congr6 Internacional " A  IIistorin a Debnte", ceie5rat a Smnago 
de Compostela del 7 a 1'1 1 de juliol de 1993. 

.?6. Yanilisi conceptual ciel poder, a P. SANCMEZ L E ~ N ,  "Nobleza, Estado y clientelas en el feucialisrno. En los 
:imites de la historia soci:lm, dins S. CASTILLO (Coord.), La Historia social ..., op, dt., pp. 197-218. 


