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Cestudi sobre les imbricacions entre relacions familiars i poders 
públics, base temhtica de la tesi doctoral de la qual presentem un resum 
a continuació, ha merescut certa atenció en el decurs historiografic de les 
darreres decades. De forma més o menys indirecta, la família i el parentiu, 
l'ocupació i el control dels cirrecs, la reproducció sobre el poder, tots 
aquests elements han anat apareixent en diversos treballs publicats d'enqi 

actors la dkcada dels anys seixanta. Aleshores ja eren tractats com a f. 
capaqos de definir la naturalesa de les institucions europees d'antic rkgim. 
Ara per ara no constitueix cap novetat, per tant, I'estudi d'aquests 
elements en el marc d'una histbria social del poder. Si que ho és, perb, 
la predilecció a col.locar en un primer plinol d'anilisi les estructures 
familiars i les seves estratkgies d'actuació, una forma d'individualitzar 
sobre les realitats més immediates I'abast social i de poder de cada grup. 
Considerem, tot seguit, quins han estat aquests precedents. 

I. Títol de la tesi doctoral que va ser dirigida pel prof. dr. Pere hlolas Ribalta i presentada el dia 15 de 
í'ebrer de 1996 en el Departament d'Histbria Moderna de la Universitat de Barcelona. Compti amb 
un tribunal format pel prof. dr. Ernest Belcnguer com a president, el prof. ds. Xavier Gil com o secre- 
tori, i els profs. drs. Josep Juan Vidal, Enrique Giminez i Eva Serra con1 a vocals. Obtingué la quali- 
ficació d'apta cllrfl lnlrcle, per unanimitat. 



A la darreria dels anys seixanta, Eawrence Stone, en un dels seus 
treballs capitals, relacionava el procés de canvi social que havia afectat 
les estructures familiars de I'aristocrhcia anglesa de la segona meitat del 
segle XVI, amb una crisi nobilihria i, aquesta, amb el desenvolupament de 
les institucions polítiques.' S'estava fent ja un primer intent, per des- 
comptat indirecte, de concatenar l'esfera privada d'un grup social amb la 
seva esfera ptíblica, metodologia tan reclamada recentment.' Les estruc- 
tures familiars eren assumides fonamentalment, per6 com a part d'uncs 
estructures mentals. Tamb6 entre els anys seixanta i setanta, van proliferar 
altres línies d'estudi sociopolític que, de manera progressivament directa, 
passaven per I'anhlisi de famílies. D'una banda, s'estava construint I'edifici 
prosopogrhfic de l'escola mousneriana.' Centrats en la identificació social 
del personal b~ rocrhtic de I'estat francks, aquests estudis havien arribat a 
demostrar I'exrstkncia i l'arrelament de grans llinatges d'oficials reials, 
les seves solidilritats internes i el seu joc amb la vella noblesa d'espasa. 
Els lligams personals i familiars esdevenien útils instruments capaqos 
d'il.lustrar les aliances d'aquests grups. L'estudi de les formes de vida i 
els codis de comportament d'aquestes famílies, al seu torn, apareixia 
focalitzat en funció de la seva proximitat o divergkncia respecte a la noblesa 
de sang i, en darrer terme, en funció d'una explicació de la naturalesa de 
I'estat absolutista sobre les quals s'assentava. Clientelismes i fidelitats," 
arnbdGs transcendits del fenomen social a I'anhlisi política, prefiguraven 
diverses formes de cohesió. En qualsevol cas, de I'originhria polkrnica 
historiogrifica sobre I'estat, I'escola mousneriana havia iniciat un  impor- 
tant viratge pwadigmitic a la recerca de la dimensió social de les insti- 
tucions. Sense allunyar-se mai del nivell jurídica-polític, operava sobre ia- 
milies, perentius, matrimonis i patrimonis. La metodologia prosopogrifica 
lin-iitavrt perb, ,I més, la capacitat de reproduir seqiikncies dinhmiques de Ics 
famílies, les seves estratkgies per consolidar-se en el poder. Sota una lírlia 

2. 1,. STONE, Lo ci.i.si:i tle 111 crrisfocnrcio. Madrid: 1985. 
3 .  J .  CASEY, "Parelitela i Comunitat en la Vnlkncir~ foral (seglcs XVI i XVII)" AJees 11-12 (1991): 59. 
4. I<. MOUSSIEII. l.(i piirr;ze, Itr ,fi!irci.l/e e! /e rrrtlrtcc!:r. Paris: 1971. i ~ .  "La Ihnction publiquc cu 
1:rance tlu tlChut tlc seizikn~e sikclc h la f i n  d u  dixhuiti?~iic si6clc". R e ~ x e  Historiyl !e 130-1 (1979): 
37- 1-337. 
5.  P. LEFEUVRE. "Aspects de la fidCli!C en Frence all XVIIk si&cli:: li: cas des agents des pri~ices ilc 
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similar, es publicaven en la mateixa kpoca els treballs anglesos d'Aylmer." 
D'una altra banda, hi havia també els diversos estudis sobre els grans 

llinatges del patriciat del renaixement italih. En aquesta ocasió, els 
treballs de Francis Kent, Piero Malanima, John Davis o Jacques Heers,' 
entre d'altres, significaven un pas endavant en la predilecció de I'objecte 
d'estudi, la presentació directa del mateix. I, sobretot, un pas endavant en 
la concatenació entre esfera privada i esfera pública del grup social en 
qiiestió. En efecte, el llinatge o grup d'individus que descendien tots ells 
d'un mateix tronc comú, al qual havien incorporat per afinitat matrimo- 
nial nous segments de parentiu, s'identificava amb el poder urbh. En 
aquells, la successió patrimonial acompanyava la successió en el monopo- 
l i  del govern d'unes ciutats que havien experimentat un procéq de tancament 
social i polític. Per primera vegada s'implicitaven conceptes com ara 
el d"'organització familiar", per descriure el funcionament de les seves 
regles de successió i herkncia, de les quals derivava una estructura jerhr- 
quica determinada i una subsegiient predisposició sobre els chrrecs. Amb 
tot, es tractava bhsicament d'estudis biogrhfics, que restringien la visua- 
lització dels múltiples encadenaments familiars i per tant I'ampli ventall 
de les seves estrathgies. Tot plegat, les aportacions d'aquesta rapida 
panoriimica dels anys seixanta i setanta, s'han perllongat a través de 
monografies locals (D. Herlihy; Ch. Klapish-Zuber), biografies de Ilinat- 
ges (M. Aymard; A. Collomp)" sobretot estudis institucionals, conreats 
una dkcada més tard. Els magistrats del Parlament de Rouen (J. Dewald), 
els advocats de Tolosa (L-R. Berlanstein), els consellers de Castella (J. Fa- 
yard), els consellers de la ciutat de París (B-B. Diefendorf), o els magistrats 
de les audikncies borbbniques espanyoles (P. Molas), entre molts d ' a l t r e ~ , ~  

6. G-E. AYLMEII, T11e K i r l ~ S  Ser~~trrl/.r. Tlre C i ~ , i l  Serllice r!f'Clrrrrles I ,  1525-1642. Lontlon: 1974. 
7. J. DAVIS, A Verleticr~r Ftr~rri!, trrlcl its Fornlrle. 1500-1900. Filatlelfia: 1975. F-W. KENT, f lo!!sai~olt l  
orrtl Lirrecr~e i11 Rert~toi.vstr~rce l;lorz.rtce. Ncw Jcrsey: 1977. P. MALANIMA, I Ricctlrtli tl i Firerjze. 
Flol2ncia: 1977. J.  HEERS. El clo~l, f i rr t~i l i t rr  rle Itr Erlod ;l.lerliri. Barcelona: 1978. 
8. D. HERLIHY; Ch. KLAPISH-ZUBER. /,es Tr ,scc~~~s et lerr,:~firri~illcs. Paris: 1978. M. AYMARD, 
"Lne lhrnille de I'aristocratic siciliennc aus XVli:  et XVlll? siicles: le Ducs de Terranova bel exem- 
ple d'ascension socialc", Revrre Historiclrre 247 (1973): 29-65. A. COLLOMP, Ln rtlcrisorl tlr! 112i.e 
f i r r t i l l e  cr ~, i i loge erl Horrte Provertce tur.\- XVIR er XVIII? si?cles. Paris: 1983. 
9. L-Il. BEIILANSTEIN, Tlre Borri.vrels (! f f i rr lolrse i11 tl!e Eity:?teorrli C e ~ : ? ! r r ~ .  Baltirnorc: 1975. J .  
DEWALD, Tlre I;r,rrrro/io~l ~ J ' t r  P r o ~ s i ~ l ~ i t r l  Nobility. Kcw Jersey: 1980. P. MOLAS (Coord.), Hi.~ror io  
socitrl de Itr trrlr~ri~listnrcidfi esl~aiiola. Barcelona: 1950. J .  FAYARD, Los ~ri ie~trbms clel Cor:sejo tle 
Costillo. Madrid: 1982. B-B. DIEFENDORF, Ptrris City Corrrtcillors i11 t l ~ c  Sk ree~ t t l~  Certtrrry Tlrc 
I'olitics (f Ptrtrirtrorly. New Jersey: 1983. 



han permks ratificar qiiestions com ara l'homog5mia socioprofessional i 
els mecanismes informals de la "successió" en el poder, on les estratkgies 
d'enriquirnent patrimonial -mobilitat social- i les estratkgies matrimonials 
es convertien en protagonistes indirectes. Els estudis institucionalistes i, 
per tant, I'anhlisi indirecta del factor familiar sobre el poder defineixen 
encara molta de la producció fins i tot més recent circumscrita a l'imbit his- 
piriic."' El veritable impuls i tall sespecte a aquesta llarga etapa va scr 
propiciada, a les acaballes de la dkcada dels vuitanta, per la implantaci6 
d'una novetat metodolbgica, la mict'ohist6ria, al mateix temps que s'opc- 
rava una profunda renovació en la historiografia política, durant tant de 
temps subjecta a una certa saturació. La microhistbria ha permks aprofun- 
dir sobre el concepte bhsic d'estratkgia. Centrada en la individualització 
de les prhctiques, opcions i adaptacions quotidianes dels grups socials, 
que actuaven entremig dels intersticis normatius," de rebot ha beneficiat 
la rieccssitat d'enfocaments sobre Famílies. En primer Iloc, perquk la família, 
com a cstruct~ira de reproducció social dels grups, permetia donar un 
sentit i una dirnensi6 més amplis a les estratkgies analitzades, valorant els 
seus efectes en un nivell superior' a I'individu, on les seves opcions 
podien trobar explicació i comprensió." En segon Iloc, perqu?. si d'una 
banda la rnicrohistbria descobria I'univers dels individus, l'univers certa- 
ment ric, situat fora de la norma, d'una altra requeria superar, per tal de 
trariscendir a un nivell tebric i generalitzable, I'estretor dels casos indivi- 
duals. I, en aquest punt, el món familiar es revelava unitari i a la vegada 
universal, sotmks a unes estructures determinades i dinamitzat per unes 
estratkgies canviants. El complex món familiar, permet analitzar, en contra- 
posici6 a la, en ocasions, extrema individualització dels casos micro- 
histbrics, el jc~c juxtaposat de les permankncies i els canvis socials en un 
mateix hmbit i, a la vegada, permet assolir la totalitat del mateix, perqu6 
es tracta, en darrer terme, d'una ckl.lula bhsica dels grups socials. Caltra 
gran novetat que tambk ha influi't en el desenvolupament d'aquest objecte 

10. Cor11 ho dc~nostrcn Ics Precicttr.~ Coi~grcso Irlterr~cicio~ioi .soble lli Historici de /(i I;(lrriili(i. UI:(! 
t:!!ecn pc,,:cl,ec!ico ~ o i i r e  /(o Societkid c:!ropeci. Múr'cia: desc~nbrc 1992. Tarnbb. A. GUEIIRBRO, fiisi!ilici 
y vitlli coridiarlo ds iirla i l i t e  de podei: Los re~iclorcs rriirclrileiios e11 rieiiil)os tle Felipe Il. Madrid: 
1993. , 

I I .  G .  L E V I ,  Ltr heroicin i,li~iciteritrl. La Iristoria (la :rrr e.a.orc:isr(! pirirriorlti.~ del sigla XVII. Madrid: 
1940. 
12. E. GRENDI, "Ripens:lc.e la micl.ostoria?" Q~rrrdenzi Storici 86 (1994): 539-549. 
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d'estudi ha estat la renovació de la histbria política. Des de la nova 
concepció sociolbgica del poder (P. Collison; J. Garrard), la recerca dels 
fins ara oblidats signes de vida política existents en els Bmbits extra- 
institucionals (A-M. Espanha; B. Clavero; A. Wilson), fins a la recupera- 
ció de la cort (R. Mettam; S. Orgel), o I'esbrinament dels canals ocults de 
tipus clientelar que veritablement definien I'abast dels poders, centrals i 
locals (Sh. Kettering)," tots aquests camins ens han portat a reconsiderar 
el factor familiar. 

A la família trobem, com ja ha assenyalat Adrian Wilson, signes de 
vida p ~ l í t i c a . ' ~  En efecte, de la possessió o el control del gruix patrimo- 
nial, més encara entre sistemes d'hereu únic, i de la figura del pnterfnmi- 

es deriven a l'antic rkgim unes fortes relacions d'autoritat, una deter- 
minada forma de govern en la base de les estructures socinls. Jean Bodin, 
en el capítol segon de La Rep~iblicn considerava que la família ben 
dirigida constitui'a la veritable imatge de la República i el poder domkstic 
s'assemblava al poder del sobiri . 'Tampoc Leon Battista Alberti oblidh 
d'insistir, a la seva obra Delln Fnmiglin, sobre les jerarquies internes 
familiars i la necessitat de preservar-les per al bon ordre de la "casa", base 
del bon ordre de la societat civil:' En un article recent, lgnacio Atienza 
ens recorda, seguint el text escrit per Ramírez de Prado Consejo y 
Consejeros cle Prírlcipes ( 1  617), com I'emperador Carles V respongué, a 
un pretendent al Consell d'hisenda, que si no havia sabut organitzar la 
seva casa i la seva hisenda, menys encara ho faria en els negocis p~b l i cs ,  

13. J .  Carcard, "Social History, Political History and Political Sciencc: a Study of Powec", Joirrrial o$ 
Socictl H i s t o r ~  16-3 ( 1983); 105- 12 1 .  Diverses rel'ekncies bibliogrhfiques corncntadcs a X. GIL, "La 
historia política de la Edad Moderna europea, hoy: progresos 5 minimalismo", Historio (1 Dcbatci I I I  
(1995): 195-208. Altres propostes, a F. SCHAUB, "L'histoire politique sans I'Ctat: mutations et 
refoc~li~~lations", s~r l~ r r r :  2 17-235. 
14. A. WILSON, R e t l r i ~ l k i r ~ ~  Socicll H is tory  G ~ g l i s ! i  S o c i e ! ~  1570-1920 cirid its Inter/~rcfci ! ior l .  
Manchester: 1993. 
1 5. 1). FRIGO, I l  ~ ~ a d r e  r/i,firrrliglio. Goverrio tlel!n caso e gocerrio c'irilc rlellci rrrrcliziorie riell 'ecoriorrrico 

,prr Cirlr/~re e Seicento. Roma: 1985. A. RODII~GUEZ SANCHEZ, "El poder familiar: la Patria Potesttld 
en el Antiguo I<egirnen". Chrorlicc~ ~Vortr I8 (1990): 365-380. 
16. Algu~is colnentaris a I. ATIENZA, "Pater I'arnilias, seiior y patr6n: econo~nía, clientelis~no y patronato 
en el Antiguo Régimen"; R. PASTOR (Conip.), Rclociorles tle poder; de l)rorl~rcci81: 4. Iloreiztesco erl 
la Erkid Medir1 4. Moclerr~a. Madrid: 1990, 41 1-465. 
17. L-B. ALBERTI, Dellrr F(rrrliglici, ed. C. CAPASSO. Mili: 1961. 



que no eren sinó reflex dels domkstics.'Weus aquí la inevitable conca- 
tenació entre esfera privada i esfera pública. A I'igual dels prínceps i 
governants, les jerarquies familiars existien perquk alg6, el pnter.fa17zilicis, 
I'hereu universal, el cap de la família que ho era també d'una facció o 
d'un bindol administrava el patrimoni i dispensava favors. Igualment, les 
estratkgies destinades a la consolidació sobre l'imbit públic, I'acapara- 
ment de chrrecs, beneficis i honors, el control dels tribunals i del discurs 
de la justícia, constitui'en fidel reflex de la interiorització o privatitzacici 
de la vida política en el si de la família. En aquesta línia, cal destacar les 
obres, publicades en els anys noranta, de J. Ferraro i Th. Kuehn. ' 

La historiografia catalana de les darreres dkcades, també corn I'ante- 
rior, ha incidit indirectament sobre el factor familiar. En els anys seixanta, 
en la seva I<evoltcl deis cntcrlnn.~,"' John Elliott al.ludia a la importincia de 
I'ordre familiar sobre el desenvolupament de la comunitat i a la normativa 
que regia la transmissió del patrimoni sobre les seves relacions, qiiestid 
que permetia tragar els camins d'una possible concatenació entre esfera 
privada i pública. Posteriorment hem assistit al conreu d'estudis socio- 
econamics i oligirquics, ja en els anys setanta, basats en la reconstrucció 
d'una determinada biografia familiar (J-M. Torras; E. Serra), per arribar 
una dkcada més tard a I'anilisi generacional sobre les mobilitats socials 
i la fusió de les classes dirigents (J. Amelang; E. Serra). Més recentment, 
hem passat per les obligades referkncies nominatives d'estudis instituci- 
onals (J-L. Palos; T. Passola) i per les detallades descripcions del pes 
públic de determinats llinatges i famílies o la importincia del factor paren- 
telar en la selecció d'alguns alts chrrecs dc I'administració reial (P. 
Molas)." Tot plegat, ens han mancat estudis sobre les estratkgies, mes s 

IS. I. ATIENZA, "Patcr falililias", 412. 
I 9. Th. KLEH N,  /.o,\: litrlirily trrltl L4411rrc.11. To~~~t r rc l  o Lecyol Arrtlrrol~ology r!f l l e ~ l r ~ c i i . ~ s o ~ ~ c c  Itciiy. 
Chicngo: I99 I. J. FEIIIIARO, I.'ti~itily coit1 PirBlic ¡(fe i11 Brescio, 1583-l65G. Cambridge: 1994. 
20. J-H. ELLIOTT, Lti rebeiitiri tle 10s cc~lttlccrle.~ (1598-1640). Madrid: 1986, 36-41. 
21. E. SEIIRA, "Ev~~lució d 'un  patrililani nobiliari catalh durant els seglcs XVI i XVII. El patritnoni 
nobiliari dels Scnt:n:nol", Ilecerq:!es 5 (1975): 33-7 1 .  il). "Els Gualhcs, ciutadans de Ba:.cclo~la: (1:: 1:1 
lhllida ballehria del !;eglc XV fins I'cnlla$ nobiliari del segle XVII", I C o ~ l ~ r d s  t l 'His/6rio Motlerrio tle 
Cciroiirrljcr. Bnrcelo~ia: 1984, 1, 479-497. J-M. TOIIRAS, E:wlirc:irj sociol i econrirltico tl'i!r!ci ,fir11:3iti 
cttttiicirln rie i 'Ar!/ ic RCgirrr. Els Prrtlrti t l ' lg~rolt~clo, 1642-1862. Barcelona: 1976. J .  AUELANC;, I.(! 
,/i~rrrlocidrr tic 1r1ro c,lo.ve tIiri,yerrrc. Rarcelona, i490- 17 14. Barcelona: 1986. P. MOLAS, I:o~rríiic~ i 
poli/icci tti sc,g/eXX1// c.trtcild. Barcelona: I99Q. J-L. PALOS, Ccr!cllirrijct (1 I'lri111eri tle/s Airstrirr. Lo 
pr.ilcticct tle got3er.r: !segles XVI i XVII).  Llcida: 1994. T. PASSOLA, "Podcr, paretltcsco y linaje en la 
1,leitla de los Austrins", Pwclctos Cor~g,aso Iruerr~ociorltrl sobre /to Historici de la I:crr~~iliti. Urrci rlirerci 
p w . ~ / ) t ~ c : i ~ * n  so11,z. lt! sot~ietltrtl cirropec~ Murcia: 1994, 938-947. 
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menys ocultes, que condui'en a allb que globalment aquests estudis ja 
havien permks d'advertir. 

Concatenar, doncs, I'esfera privada amb la pública, quins objectius 
ens impel.lia a traqar? El cas de la Catalunya de I'antic rkgim era el d'una 
classe dirigent complexa, un model que seguia I'europeu'? i fusionava 
elements urbans i urbanitzats, garantia d'extensió dels ressorts de poder 
a controlar. Les fusions tenien lloc fonamentalment en el marc urbh i 
Barcelona esdevé, per aixb, clau per al nostre estudi, perqui3 ja era clau 
per a una nova classe dirigent en formació que hi aterrava atreta per la seu 
de les diferents institucions de govern i el consegüent mercat matrimonial 
que es desenvolupava al seu voltant. Per tant, I'objectiu prioritari consis- 
tiria a esbrinar com, des de la família, es feien aquestes fusions i a través 
de quines estratkgies. Com, una vegada assolides aquestes fusions, es repro- 
dui'en i distribui'en a I'esfera pública, com competien pel poder. Les fusions 
internes de la classe dirigent estaven indicant un llarg procés de canvi 
social, que inicialment havia simbolitzat el patriciat abandonat en ares del 
rendisme. Les estratkgies familiars feien efectiu aquest canvi. Els matri- 
monis mixtos, I'adquisició de patrimonis rurals o el creixement de la 
renda i ,  en definitiva, la incorporació de membres d'una mateixa família 
amb diferents orígens estamentals, aixi ho il.lustraven. De la mateixa 
manera, ¿també les estratkgies familiars de poder reaccionaren o es 
modificaren davant els canvis d'accés als cirrecs inaugurats a la darreria 
del segle XV en el marc del redreq ferrandí? Per últim, podem parlar 
d'estratkgies familiars homogknies? Una classe social mixta, heterogknia 
en la seva base, en els seus orígens, també partia a Catalunya d'unes 
estructures familiars diferencials, un rkgim de successió d'hereu únic. 
¿Responien aixi les estratkgies a les desigualtats familiars, variaven 
segons I'herkncia rebuda? En definitiva, les estrat6gies que resolien les 
competitivitats prkvies a la tan cercada consolidació, es donarien a través 

22. J .  AMELANG, "L'oligarquia ciutadana a la Barcelona ~naderna: una aprosiniació corliparativa" 
Recer(1~les 13 (1980): 7-25. F-D. RAINES, "Pouvoir ou privilbges nobiliaires. L e  dilbme du patriciat 
vknitien face aus agrkgations du XVI Ib  sikcle", Atlncrles 46-4 (199 I ) :  827-847. Ch. LAMBERT-GOR- 
GES, (Comp.) Les elitcs locc~les et l ' i?rc~t dotlx 1 ' E s p a ~ t ~ e  ~ loderr re  rlfr XVle crir XIXd sidc,lc. París: 
1993. J .  BLACK, "State and Society, 1470- 1790" E!lml>ear~ Hislory Q~ror ter ly  24-2 (1994): 259-270. 



de tres fronts: per la possessió patrimonial, per la mobilitat vertical i pels 
chrrecs que atorgaven hegemonia. 

PONTS DOCUMENTALS I METODOLOGIA DE TREBALI, 

Si voliem concatenar esferes d'actuació, havíem de partir d'una recerca 
efectuada arreu amb la documentació prbpia de cada imbit. Presentem a 
continuacici una breu ressenya de les fonts mks 6tils en el seguiment 
d'aquests objectius. La reconstrucció genealbgica, inevitablement el pri- 
mer pas a donar, era impossible en el nostre context centrat a Barcelona, 
mi tjanqant registres parroquials inexorablement perduts. L'assimilaciÓ 
dels cercles urbans i rurals, la intensa mobilitat horitzontal i la impossi- 
bilitat de fer escisions entre branques urbanes i rurals d'unes mateixes 
farnilies nobles en procés d'urbanització contsibui'en a limitar 1'6s d'aqucs- 
tes fonts. Pes6 els abundosos protocols notarials, en les seves diverscs 
cspccialitats, capítols matrimonials, testaments, inventaris post rizorter7z i 
concardies, tan escassament tractats de manera sistemhtica per aquests 
fins, ens permetien satisfer les demandes de reconstrucció familiar. Certs 
indicis basats en el fet que el 28% dels capítols matrimonials signats per 
famílies dels grups socials escollits havien estat encapgalats per, almenys, 
una part contractant originaria i resident fora de Barcelona, ens suggerien 
un més que acceptable grau d'aproximació en la reconstrucció familiar i, 
sobretot, un considerable grau de representativitat del fons conservat. Els 
interrogants aclre~ats als protocols notarials anaven des dc I'cvolució 
socioprofessior~al -oficis, carrecs citats- i patrimonial -dots, heretaments, 
llegats- fins a la detectació del cercle de vinculacions familiars -matrimo- 
nials, de sang, fictícies-, aquestes darreres, part d'unes estratkgies de 
contacte i adhesió en gri~ps de poder.?' Sense oblidar, aixb no obstant, 
I'esbrinament de la situaci6 patrimonial de les parts que havien arribat a 
un litigi, les jerarquies en conflicte davant els cicles de circulació dels 
h&ns, els elements de la qual derivats de les conchrdies han estat pa- 
ral.lelament aprofundits a travks de la consulta dels plets civils de la rcial 

'23. El total de pro:ocols tv-halla:s ha estat de 900. Val a dir qu:: hem consul~at, pcr a dar a tcrlrlc 
c~qt~cst buidatge. I'Arxiu Histbric de Protocols dc Barcelona (AHPB), a ~nds  de Ics seccions patri~no- 
nials -quntre fons p;.ltri~lloniclls- de I'Arxiu de la Corona d'Arag6 (ACA), la sccci6 notarial -a:nh 68 
volur~ls rnds co~~sultats- d:: I'Arxiu Histbric de In Cil~tni de Barcelona (AHCB) i I'arxiu tic la Bihlio- 
teca de Caialunya (13C), amb el buidatge tle nou notaris, que el coniplerl~crlterl i I'c111.iqucixc11. 
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audikncia de Bar~elona. '~ L'estudi de les estratkgies matrimonials, la seva 
capacitat de modificar la trajectbria d'una mobilitat social o reaccionar 
davant canvis, ha trobat també recolzament amb el buidatge de les 
dispenses canbniques per impediment matrimonial, paradigma de I'endo- 
gBmia.25 Havia arribat el moment d'encreuar amb aquestes la informació 
que es desprenia de les fonts producte de la vida pública. Nivells de con- 
solidació, sectors dins el conjunt global de la classe dirigent o subgrups 
que emergien en funció de les seves trajectbries, estratkgies d'acapara- 
ment efectiu o manteniment de la proximitat als cSirrees; es tractava 
d'intentar cercar alguna resposta a aquests interrogants. D'obligada con- 
sulta, primer de tot, eren els registres d'oJFcinliunz i privilegioninz, als 
quals s'afegien els miscel.lanis diversonir?z, sobre els chrrecs exercits en 
el marc de la burocrhcia virregnal, aixi com paral.lelament les nbmines de 
consellers detallades a les R~íbriques de Bruniquer i les dels membres del 
consistori de la DiputaciÓ.?Ver il.lustrar part dels interessos familiars 
patrimonials canalitzats en forma de greuges i les cooperativitats familiars 
en la formació de grups de pressió -procuradories i adhesions a dissenti- 
ments-, ens dirigírem als processos del braq militar a corts. En la mateixa 
línia, es trobaven els dietaris i registres de deliberacions de les institu- 
cions del país. Al marge que registraven les sessions d'insaculacions, 
completades al seu torn amb els llibres d'hnimes, ens permeteren recollir 
algunes referkncies sobre resolucions de conflictes de poder que tenien 
noms de famílies. Identificades aquestes a posteriori, podríem averiguar 
aixi les bases de les estratkgies de competitivitat. El fons miscel.lani dels 
lligalls del Consell d'Aragó, de la mateixa manera -tot i que en molta 
menor mesura- que la skrie rzot~llnr~~rn del consell de cent, ens propor- 
cionaria respostes similars sobre semblants interrogants, dades sobre 
csirrecs i privilegis i participació pública de les famílies treballades. Els ja 
citats llibres d'hnimes ens facilitarien el resseguiment de les famílies 

24. Els llibres de seni6ncies crir~~inals ubicats a la secció Reial Audikncia de I'ACA han t~~crcscut 
tcunbd la nostra atenció, a la recerca dels passos de les famílies seleccionades arreu d'aquells. 
25. Conservades a I'Arxiu Dioccsh de Barcelona. 
26. Les skrics d'Oj f ic io l i i i~~ i ,  D i ~ ~ e r : r o r ~ r t ~ i  i P r i ~ i l e ~ y i o r ~ r ~ t l  es troben arxivades a la sccció de wlicclle- 
ria de I'ACA. Heni consultat 1 SS registres. Pel que fa a les altres fonts, E-G. BRUKIQUER, Cerc.irio~iiti! 
dels 11lc~g11ifir.11s co11.rc.1lc.r~ clcl l?e,yirr~ri~t tle Btrrcelo~ln. Barcelona: vol. 1, 43. J-M. SANS; C. 
I3Al,LART, "Catbleg cle Diputats i Oi'dors tlc Cornptcs de la Generalitat de Catalunya", Esrr~tlis His- 
1ciric.s i Docuitre~lts dcls A ~ \ - i ~ r s  rlc Protocols, 8 (1980): 63-1 18. 
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objccte d'estucli que potencialment es trobaven en disposició d'oocupar 
cArrccs executius en les institucioris del país. Havíem de vigilar atenta- 
ment amb qui es cobrien les qiiotes vacants, la formació de ciidcncs 
fatniliars de substitucions, o els processos de redistribució de quotes de 
poder eritre sectors familiars o entre sectors de classe, quelcom paral.lcl 
a I'estudi que ens permetia portar a terme la matrícula de ciutadaris de 
Barcelona. Finalrnent, sobre relacions de competitivitat en el poder o 
sobre la instrumentalització d'aquest a benefici familiar, varn buidar els 
processos de visita dels oficials reials que no purgaven taula i dels cirrccs 
executius de 112s institucions del país, pel que feia als anys dkxxercici 
públic de les famílies protagoriistes del nostre t r~ba l l . ?~  No podem oblidat 
d'esrnentar la importancia deis dietaris personals de membres d'aquests 
grups socials, una practica que restava forca allunyada del nivel1 assolit 
per les ricorllanze del patriciat del renaixement italih,'Qeri> i'onanientals 
en el detall. Rafel Sunyer, Perot de Vilanova, Geroni Saconomina, Fraricesc 
Despalau i Geroni Pujades ens han deixat implícites pintures de la vida 
quotidiana farriiliar.'" 

En diverses ocasions hem insinuat I'exist&ncia d'un conjunt determi- 
~ i a t  de famílies objecte d'aquest treball. Eri efecte, una de les pritneres 
tasclues, abans de procedir al buidatge, consistia a delimitar la mosrra. de 

27. Bls prorcssos dc corts i Ics actes sohvr sentkiicies de grc-ugcs es trobeii a la sccció Geiicialitat tlc 
I'ACA i a la skrie Corts dins la secció Consell de Cent de I'AHCB. tleiii consultat cls divuit ~oliiiiis 
rclatitis a Ics corts d'ciilrc ei 1519 i el 1626. Soia Ics riiatcixcs scccioris es irobeii taiiibC cls rcgisircs 
de delibemcio~is esiiicritats. Ilccentiiieiit ha estat p~iblicat el Dierciri de /<i Ceiierc:li!ci! <le Gitci1iir;:vi. 
14/3-3378. Barceloiiri: 1994-199.5, 2 vols. La consiilta dcls dietaris del Corisell de Ccnt, a : iVf(ii!ririi 
(le Noi~e1l.r Ar</ir.v i~iilgoriircii! cil)ellar Dielori  del Aiitich Coiisell ho i r~e lo r~ i  Barceloiia: 1975, 28. vols. 
Els llignlls dcl Coiisell d'Arag6, integrcii a I'ACA la secció propia de noiii Coiisell d'Aragó. I>esprés 
d'iir~a rcpassada exhaiistiva, ii'heiii consiiltat i aprofitat 108 Iligalls. Els processos de visita rils oficials 
reials i als iiiciiibres tlcl Coiisistori de la Ilip~itació del Gciicinl forriicn par1 de la sccció Geiicialitat tlc 
I'ACA. Els processos de visita als consellers <le Barceloiiri i la skrie tzoti!!ciriii~i, quatre voliiiiis-, 
integreri, per altra banda, la srcció Conscll de Ceiit de I'AHCB. Tot plegat, herii consultat 60 proccs- 
sos. Les aclcs <I'ins;iciil:ició dels chrrecs clcl Coiisistori, noii regislrcs coiisiiliats, cs irobeii a la secció 
Geiicialitat de I'ACA. Les relatives aIs coiisellcrs, quatre voluiris cons~iltats, a la sccció del iiiatcix 
noiii de I'AUCR. 
28. Ch. KLAPISH-2:UBER, Lo iiioisoii el le iloiii. Smirigies e! vi tu el.^ ílaiis I'lr(i1ie de Iíi Reiirioissc~irc~c. 
Prirís: 1990. Rccentiiicnt, C. JOHNSTON POUKCY (Ed.). Tl.ií~ "Dor1ios!mi". Il i i les ,fi1r Riissi<iii 
Hoirselioi(1~ ii: tire 7L ie  of l isc i i i  riie TerriDIe. London: 1994. 
29. HC. R. SUNYE!I, L/il>,r de iioríiies, 1535-1.545. Ms. 896. A. S IMÓN,  (EcI.) C(iv<t/lers i ciiirodoiis 
ci 1í1 Gltci l i i r iy i  de! cjri<:-cerits. Barccloiia: 1991. J-M" CASAS, (Ed.) Dierciri (le Jeroiii I ' i! j(itl~'.r. 
Harccloria: 1976, 4 vols. Taiiibé I'autor nnoiiiiii de Molicis ilolcis (iii!igiicis (le ccisc!s y ,fiiiiiiIicis (le 
C(ito1~iii)vi. BC. Ms. 5 1 1. í ~ .  G. DURALL, Llibre [le coi~iptes 1568-1572. Ms. 1722. 
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families. El creixement de I'estament nobiliari, que es duplicava entre el 
1516 i el 1626 impulsat sens dubte per la inflació d'honors de les corts 
de la darreria del segle XVI, ho feia imprescindible."! La comparació de 
les xifres aparegudes en els focs de Barcelona de 15 16 i de 1640, com a 
dates límits per constatar aquest creixement, passava de 171 caps de 
família dels grups en qüestió, a 201 ." La mostra, doncs, havia de captar 
aquest creixement, que era fruit de diverses mobilitats: mobilitats horit- 
zontals i verticals. La classe dirigent que emergia de Barcelona resultava, 
com sabem, d'una fusió entre la vella aristocricia d'origen rural que ara 
culminava el seu procés d'urbanització, les velles oligarquies que s'inte- 
graven dins I'estament nobiliari i els nous grups professionals descen- 
dents d'estaments no privilegiats que també ascendien socialment. Per 
dur-la a terme, havíem de seleccionar prkviament un tipus de font capac 
de no distorsionar aquesta triple dimensionalitat. Amb la nbmina de mem- 
bres del brac militar presentats a les corts de 1626, teníem la seguretat 
que, per sobre dels diferents orígens -a la recerca dels quals procediríem 
en retrospecció tot comparant nbmines polítiques anteriors-, totes les famí- 
lies havien assolit la dignitat social anhelada. A més, 1'6s d'aquest tipus 
de documentació ens garantia el fet que les famílies escollides participa- 
rien de I'exercici habitual del poder polític, en el triangle encapplat, a un 
costat, per I'administració reial i, a un altre, per les institucions prijpies 
del país. Era metodolbgicament impossible restringir la selecció a un 
hmbit institucional determinat, perquk les estratkgies en transcendien i, a 
més, volíem aprofundir sobre un sector de la classe que es consolidava 
hmpliament. El darrer criteri que ens porth a seleccionar, dintre del grup, 
determinades famílies i no pas d'altres obei'a a un premeditat i intencionat 
coneixement documental. Es tractava de famílies sobre les quals vessava 
constants notícies arreu la documentació general de I'kpoca, la qual cosa 
significava que il.lustrarien amb major empremta la dinimica del grup al 
qual representaven. A través, sobretot, de la consulta prkvia que havíem 
fet sobre els dietaris abans esmentats, on discorrien contínues al.lusions a 
aquestes famílies, podíem advertir quines serien les que n posteriori ens 
oferirien major joc i oferta documental. Es tractava de famílies que 

30. J-H. ELLIOTT, LN rabc l i r i~~ ,  63. 
3 1 .  AHCB. Fogatges: XIX- 15 al XIX-18. També Llibre de la Cicquantena de 1640: íD. Consellers: 
Guerra, XVI-6. 
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constitui'en un model consolidat, la qual cosa ens permetia parlar d'una 
classe social o sector que es perpetuava, per sobre de I'heterogknia i fuga$ 
elit. 

Escollides aquestes famílies,'' la tasca de recerca i distribucici dc 
dades seguiria una metodologia prosopogrhfica combinada amb la recons- 
trucció genealbgica. Aquesta darrera permetia, segons hom ja ha insistit 
a destacar,'huperar I'estatisme reprodui't per la primera, a través de la 
captació de le!; relacions socials que configuren els processos de canvi en 
la trajectbria generacional. 

La selecci6 cronoldgica, flexible, entre el 15 16 i el 1626, responia als 
següents criteris: si Barcelona constitui'a paradigma de la nova noblesa 
urbana que definia la classe dirigent moderna i, per tant, paradigtna de Ics 
fusions de farnilies amb orígens socials diversos, també les reformes quc 
s'aprovaren a la ciutat ens oferien els límits cronolbgics adequats per 
treballar estratkgies davant canvis. El segment que abastava entre el 15 16 
i el 1626, possibilitava partir d'uns pressumibles canvis en les estratkgics 
familiars de c:ontrol dels chrrecs davant la introducció de la insaculacici, 
tot coincidint amb I'incipient desenvolupament de la maquiniria adminis- 
trativa virregnal, que contribuiria a ofertar un més ampli radi d'accib 
pdblica. La segona data tancaria una conjuntura política clau en I'assoli- 
ment de les aspiracions de govern per part d'algunes famílies que integraven 
la classe dirigent, aixi, és, un cop aprovada I'entrada de la noblesa pril- 
piament dita en el municipi barceloni. Es tractava de la culminació a Ics 
prbpies transformacions socials, fr~iit de mobilitats verticals i horitzontals. 

Matrimo?i, patrimoni, herkncia, generació, fases de mobilitat 
social, hhbit, estratkgia, vinculacions familiars i relacions familiars. Tots 
aquests conceptes permeten esbrinar I'esfera privada de les famílies i 

32. Alentorn, Boixaclors. Caldcrs, Casademunt, Cassador, Codina, Erill. DCSV:IIIS, Dusai, Fcrrcr. I;ivalIc~; 
G~.anollachs, Gurlbes, Icart, Llull, Magarola, Marinion, Ivlontaner (els desccndcnts d'un jutge de I'au- 
dikricia de niitjat~ segle XVI i els descendents, d'una altra bancla, tl'un jutge d'inicis dcl scglc XVII), 
Peguera, Pol, Pons, Puig, Queralt, Quintana, Rocabertí, Salbh, Sapila, Sentlnenat, Sorribcs, TcrrC, 
Xamniru: 
33. E CHACOK, "l,n fan~ilia en España: una historia por hacer", t,cijirlliiici e,¡ la E,v,>erfici ~licdiferr(i~;eci, 
ss. XV-XJX.  Barcelo~in: 1987, 20. 
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entendre els canals de consolidació envers la pííblica. Pel matrimoni, 
enllapven diferents famílies insaculades a les bosses dels chrrecs de les 
institucions catalanes. Quants més membres es trobessin lligats entre si, 
més possibilitats de sortir elegida, indirectament o per extensió, una 
determinada xarxa familiar. En el cas de I'hrnbit virregnal, el matrimoni 
podia ser utilitzat com una forma de pressi6 per al nomenament dels 
jutges, almenys mentre dominés i fos altament vinculatiu el sistema de 
ternes proposades pels propis consellers reials. De la mateixa manera, 
l'afinirat matrimonial podia ser causa de decantació d'una sentkncia 
judicial. La combinació entre patrimoni i herkncia ens permet constatar i 
extrapolar les desigualtats internes de la família. La mechnica fidei'comis- 
siria, a la vegada que consolidava la no partició dels béns i assegurava la 
identitat entre patrimoni i cognom, reflectia aquestes desigualtats. El fet 
que ens trobem davant d'unes estructures socials que promouen i conso- 
liden la diferenciació interna dels grups, ens impedia estudiar globalment 
els canals de col~locació i adequació del fet familiar a I'esfera pública. 
Més aviat, calia fer-ho des de la complexitat que la caracteritzava. AixZ, 
és, com i quins membres de la família experimentaven la consolidació 
pública, indubtablement una forma de concatenar ambdues esferes. Els 
membres de la família anaven lligats a un patrimoni o a la seva despos- 
sessió. El seu posicionament patrimonial el diferenciava internament i, 
potser també externament, cas en el qual el poder públic no seria sinó un 
altre recurs a utilitzar. D'aquí que el factor renda, tant com el dot, no 
poden ser tractats, en un estudi sobre estratkgies, com els únics barems 
per mesurar el patrimoni. Aquests patrons de riquesa s'han de valorar en 
el si de les jerarquies familiars. Ailladament, ens portarien a uniformitzar 
la descendkncia hereva, de la descendkncia fadristerns. Altrament, el 
concepte més integrador de posicionament patrimonial comprkn d7una 
vegada el patró riquesa, més el d'autoritat. 

Sens dubte la mobilitat social ha constitui't un tema important de la 
historiografia social.3J A I'kpoca que ens ocupa, determinats cjrrecs 

34. A .  EVERITT, "Social Mobility in  Early Modern England", Post clnd Pre.sc.nt 33 (1966): 56-73. L. 
STONE, "Social Mobility in  England, 1500- 1700, P ~ s t  trr:d P~.esc'r:f 33 ( 1  966): 16-55, G. HUPPERT, 
l l o l r ,~eo is  et ~er~t i ls l ro t~ l~r les.  La rtus.sirc. socitrle et1 P'r(1ttc.e c i i l  XVf2 si2cle. Paris: 188.3. W-R. PREST, 
Tlrc Rise NJ. Btoriste,:~. 0xford: 1986. D. BOHANAN, Old c o ~ i  Neiv Nobility iir Ais ert I'ro\,er~cc, 
1600-1695: Portrnit  of'tlt: UrDat~ Elite. Baton Rouge: 1992. 
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nomes s'assolien amb la condició de gaudir d'algun privilegi nobiliari, 
encara que un bon contingent de famílies que generació darrera generació 
ocuparen chrrecs ptíblics acabaren ascendint i obtingueren privilegis. I,a 
mateixa fusió, Ien el si d'aquestes famílies, de membres de diferents orígens 
estamentals, irnplicava canvis cap a la mobilitat vertical. La mobilitat ha 
estat, perb, generalment estudiada entre els parhmetres de dues gencraci- 
ons, de pares a fills, en el moment del canvi. L'anhlisi barceloni de Jamcs 
Arnelang així ho centrava. Calien, per tant, estudis pl~~rigeneracionals, 
que resolguessin el veritable abast dels processos de mobilitat, les seves 
fases, les estrntkgies que feien superar les dificultats de la consolidació 
social i de poder definitive~.'~ Cap a on ens permetrien arribar aquests 
instruments d'anhlisi generacional? En prirner Iloc, entenent quan i com 
tenien lloc determinades fases d'ascens, caracteritzaríem les relacions de 
competitivitat. perqui: I'accés de les noves famílies sempre provoca 
redistribucion:i del poder entre els sectors dirigents consolidats i els 
aspirants. En segon Iloc, un estudi des de les fases de la mobilitat vertical, 
on el matrimoni i el patrimoni a cada generació pot tenir un abast diferent, 
ens conduiria a col.locar els límits de I'aperturisme o del tancament de la 
classe social protagonista.'" El seu carhcter, obert o tancat, definiria al seu 
torn les relacions de competitivitat que precedien la consolidació. 

Finalment, no podern pas enllestir aquest apartat sense insistir en la 
delinlitació d'un vocabulari socioldgic i antropolhgic, que si, d'una banda, 
ens va portar a distingir hhbits de comportament respecte d'estratkgics, 
tambe, d'una altra, ha separat vinculacions familiars de relacions famili- 
ars o de pa renti^.'^ La clau per distingir hhbits i estratkgies consisteix a 

35. L. CACHON. i,i\lo~ili~lcrcl socitrl o trcryectorios (/e cltrse? E!erilcr~tos pstrtr lrrla crl'tictr tle !(i sot:io!o,qlil 
tle !(i ~r~ociliclotl soc,itll. Madrid: 1989. M. SAVAGE, "Social Mohilily and Class Analysis: a Kcw 
Agc~itlo for Social History", Socitrl H i s t o q  19- 1 (1 994): 69-8 1. 
36. L.. STONE; J .  FAWTIER STONE, Ari O l ~ e r f  E l i r d  E I I S ~ ~ I ; : ! ,  ISJO-18:clO. bxlhrd: 1986. I l .  
HOHAKAK, O!( /  rrr~rl N o v  Nobility i11 A i v  e11 Pro~*erlt:e. 
37. P. HOURIIIEIJ, "Lcs stratdgies matri~nonialcs dans lc systknic dc rtproduction", Ar:r:c:!cs 27-4 
(1972): 1195-1 125. L. FERRAKTE, "Strutturc o strategia? Discussio~ic sulla storia dclln finniglia", 
Q!!títlt~rr!i S!or.i:.i 56-2 (1984): 613-623. Ch. WICKHAM, "Comprcnder lo cotidiano: antropologia so- 
cial c historia social" Hlsroricl Socicll 3 (I 989): 1 15- 128. E. KOTW, Ftinlilio J ret1 sociol. bladrid: 
1990. T-M. HAREVEK, "The History of thc Faniily ant1 thc Cornplcxity of Social Changc", 7%e 
A111eric.trri Hisloricoi Re\ j ie~~j  96-1 (1991): 95-124. K-A. LYNCH, "The Family and thc History of 
Public Lik" Jolrr,,icll ~ f i r z r e r t l i s ~ : i l ) l i ~ ~ ( ~ r y  Irisro,?. 24-4 (1994): 665-685. P. SANCHEZ LEON, "Aspectos 
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captar I'element d'elecció i la dinhmica d'acceptació-rebuig. En un context 
de canvis d'accés als chrrecs, la inseguretat derivada de la insaculació, per 
exemple, abans aniria acompanyada d'estratkgies matrimonials per aug- 
mentar potencialment les oportunitats de sortir elegits que no pas d'hhbits 
matrimonials. Vinculacions i relacions familiars, sens dubte ambdues 
convergeixen sobre lligams personals, de sang o d'afinitat. Les segones al. 
ludeixen, perb, les relacions derivades del posicionament personal davant 
els recursos patrimonials que s'han pogut obtenir per la via familiar. 
Aquesta precisi6 ens serviria per puntualitzar la unicitat de les esferes 
d'actuació des d'un instrument comú, el patrimoni. 

APORTACIONS I CONCLUSIONS 

L'ennobliment i la concentració dels patrimonis marcaven les estrat&- 
gies de l'esfera privada familiar. Al mateix temps preparaven el terreny 
subsegiient: en efecte, un cop assignats els patrimonis i distribui'ts els dots 
i les llegítimes, un cop concertats els enllagos matrimonials i tal vegada 
augurat un pas endavant en I'ennobliment o en I'apropament a famílies 
influents i ben col.locades públicament, hom rnodificava les seves possi- 
bilitats d'obtenir chrrecs de fet o potencialment. 

L'augment quantitatiu dels aspirants a I'ennobliment, fruit de les 
mobilitats que caracteritzen les economies del cinc-cents, adunat a la d11- 
plicació de I'estament nobiliari i a la urbanització d'aquest, conformaren 
un ampli mercat matrimonial centrat a Barcelona a l'abast de la classe 
dirigent allh aplegada. Aixb va permetre la intensificació de l'homoghmia. 
En el decurs del segle XVI es produi'a, per tant, un augment dels matrimonis 
concertats dins el cercle de famílies que gaudien de privilegis militars. El 
14% d'enllaqos concertats entre hereus universals -i pubilles- de la vella 
noblesa i famílies de ciutadans honrats i doctors durant el període de 15 16 
a 1571, després desapareix. El 63% efectuat amb altres famílies de la 
vella noblesa esdevé, entre el 1572 i el 1626, un 77%. A I'altre extrem, 
el 30% d'enllagos entre hereus de famílies en ascens -nous ciutadans 
honrats, doctors-, originhries d'estaments no privilegiats -mercaders, no- 
taris-, concertats amb membres del propi grup social, esdevé un 18% en 
el període següent. Entremig, en el cas dels hereus descendents de la vella 
oligarquia barcelonina, el 22% d'enllagos amb famílies de  ciutadans 
honrats esdevé nul en el període següent i el 17% amb famílies de la vella 



noblesa passa a un SO%, després. Pel que fa als no hereus universals de 
la vella noblesa, es passa d'un 35% d'enlla~os amb famílies d'entre tnc- 
nestrals fins a doctors, a un 5% i d'un 3 1 % amb fatnilies de la vella noblesa, 
a un 57%. Quant als del sector en ascens social, es passa d'un 69% 
dkn1lac;os amb famílies d'entre tnenestrals fins a doctors, a un 30% i d'un 
9% amb famílies de la vella noblesa a un 19%. Els descendents de la vella 
oligarquia passaren de concertar un 48'5% d'en1lac;os amb famílies dktitrc 
mercaders i doctors, a un 34% i d'un 7'5% amb fdmilies de la vella noblesa, 
a un 21%. 

Perb I'honiogimia també es va donar en el terreny patrimonial. Com 
a estrat&gia contra la progressiva concentració del patritnoni i la renda a 
mans d'un sol descendent, ratificada i estesa arran de les noves constitu- 
cions sobre successions aprovades a les corts de 1585 i 1599, cada cop era 
nlajor el nomhire de matrimonis concertats amb els membres de la farnflia 
patrimonialment tnks forts. Estetn parlant d'heretaments universals i dots. 
Entre el 15 16 i el 157 1, enllacen amb hereus universals el 7% dels hereus 
de la vella noblesa, el 21'5% dels hereus descendents de la vella oligar- 
quia i el 10% pertanyents als originaris d'estaments no privilegiats. Aquests 
percentatges, en el període de 1572 a 1626, esdevenen respectivament un 
20%, un 28'6% i un 29'5%. Pel que fa als no hereus, durant el prinicr 
període, un 58'9% dels de la vella noblesa enllacen amb hereus d'altrcs 
famílies; xifra que es converteix en un 74% durant el segon període. Els 
descendents no hereus de la vella oligarquia enllacen entre el 15 16 i cl 
1571 en un '34'5% amb hereus, passant a un 45% de 1572 a 1626. 
Finalment, elr no hereus descendents deis originaris d'estanients fora 
privilegiats, e+illacen en un 43% amb hereus durant el primer període i cn 
un 64'5% durant el segon. En el camp dels dots es manifestaren sem- 
blants progressions. En el decurs del període citat es va estendre la tendkn- 
cia a enllaFar amb dots quantitativament i qualitativament superiors, 
al marge del l'et de la inflació dotal, perquk, d'aquesta, el cert 6s que no 
en participaven tots els membres de la família. Entre el 15 16 i el 157 1, 
un 52% d'hereus universals de la vella noblesa, un 9% de descendents dc 
la vella oligarquia i un 10% de descendents d'estaments no privilegiats, 
es feren amb dots d'entre cinc mil lliures i dotze mil lliures comptants, 
algunes de les quals, acompanyades de senyorius territorials. En el 
període subst:güent, un 66% d'hereus universals de la vella noblesa, un 
14'3% de descendents de la vella oligarquia i un 17'5% de descendents 
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d'estaments no privilegiats, es feren amb dots d'aquestes quantitats. 
Paral.lelament, entre els no hereus de la vella noblesa un 9'2% es feren 
durant el primer període amb aquestes quantitats dotals; percentatge que 
ascendí a un 15'5% en el període següent. Quant als no hereus descen- 
dents de la vella oligarquia, passaren respectivament d'un 4'5% a un 
17%. Finalment, quant als no hereus descendents d'estaments no privile- 
giats, passaren d'un I I % a un 8'5%. 

Perb si I'homoghmia havia augmentat el nombre de sectors familiars 
que enllasaren en sentit patrimonial vertical, tampoc no és pas menys cert 
que, al mateix temps, eren més els sectors forts els que enllasaven amb 
aquells que els subseguien. El cas dels hereus universals n'és ben signi- 
ficatiu: globalment, un 8'2% havien enllaqat durant el primer període amb 
els més despossei'ts. Durant el segon període, passaren a conformar un 
1 1  '4%. De fet, la intensificació homogimica havia estat possible perqui: 
s'havien assolit binomis patrimonials diferents, no només matrimonis 
exclusivitzats entre els sectors més forts patrimonialment, sinó en aug- 
ment I'abandó dels més febles respecte d'ells mateixos. Un tancament 
patrimonial de majors dimensions hauria provocat un desplasament fora 
del cercle de les famílies privilegiades, per reducció d'una ~ f e r t a  patrimo- 
nial dYidi:ntic nivell, com més elevats els sectors. El cert és que durant el 
segon període havien estat més les ocasions que unien sectors desiguals, 
per6 menys, en canvi, les que unien famílies d'estaments privilegiats i fora 
d'aquests. 

L'homoghmia gaudia aixi mateix d'un altre front d'actuació, el front 
socioprofessional. Havien passat d'un 39'8% a un 43'7% els matrimonis 
on alguna de les parts gaudia, en aquell moment, de vinculació familiar 
directa entre els chrrecs públics. Si hi afegim els percentatges correspo- 
nents a matrimonis on totes dues parts gaudien de les vinculacions 
predites, obtenim un 56% i un 62'1 %, respectivament. El fet que no estigués 
a l'abast d'aquestes famílies el control absolut i regular dels chrrecs per 
causa de I'elecció per atzar o per l'escassetat de l'oferta institucional 
existent, subratlla I'esforc;, el carhcter estratkgic, per enllasar en aquest 
sentit. 

La intensificació homoghmica, dita aixi perquk cada vegada menys 
calia cercar els candidats matrimonials fora dels cercles privilegiats, ens 
condueix a dibuixar una classe de poder que es va tancant via matrimoni. 
Tancament sens dubte relatiu, perqui: no podem pas negligir I'evidkncia 



que el matrimoni en sentit social ascendent que protagonitzaren els 
efectius en vies d'ennobliment estava fusionant famílies originhriament 
no privilegiades. Quan aixb s'esdevenia, perb, el passat d'artistes, merca- 
ders o artesans, romania ja ben lluny. Tot partint d'una anhlisi de les fases 
en ascens, observem com només a partir de la tercera generació hi ha 
matrimonis concertats amb nobles o filles de nobles prbpiament dits, en 
u n  16'6% per als primogknits i en un 42% per als fills menors. A la 
segona generació, un 8'3% dels primers havia adquirit algun senyoriu 
territorial. També en aquesta generació, un 50% dels primogknits i un 
8'3% dels fills menors havia cursat la carrera de dret, que els permet6 
d'accedir en u n  50%-8'5% respectivament a cirrecs de la reial audikncia. 
Finalment, nornés d'enc;8 la segona generació, el 67% dels primogknits ja 
havien obtingut el privilegi de cavaller. Així, els matrimonis aparentment 
mixtos, nom& ho eren des del punt de vista de I'origen social, perb no 
pas des d'aquestes capacitats precedents. Si la base social de la nova 
classe dirigent que es vinculava a Barcelona, per residkncia o per matri- 
moni, era heterogknia, eren homogknies, tanmateix, les trajectbries d'en- 
nobliment que compartien els diferents sectors que la integraven. 

La intensiticació de I'homogiirnia constitui'a part de les reaccions d'un 
conjunt de fannilies de la classe dirigent que es consolidaven, dirigides a 
deturar la corripetitivitat del continu accés de les noves. Perd la compe- 
titivitat, ja hc hem pogut constatar en diferenciar els matrimonis dels 
hereus i dels t:xclosos, comenCava a I'entorn del control patrimonial. No 
oblidem que aquest continuava afecte a constants mobilitats fruit de 
sovintejades ruptures de mortalitat. La crida al vincle fidei'comissari, 
extensament cstudiat en aquest treball, reprodui'a els sectors diferencials 
de la família, n la vegada que il.lustrava els elements de competitivitat dins 
d'aquella. 

L'ordre de crida al vincle patrimonial en seguiment dels critcris 
estrictes de pr~~mogenitura donava I'oportunitat a tots els descendents direc- 
tes del nucli Ihmiliar de fer-se amb el patrimoni universal. Cada vegada 
que hom I'acceptava, perb, la situació diferencial d'origen es reprodui'a. 
Quan I'ordre de crida al patrimoni universal seguia d'altres criteris, com 
s'hagué de fer molt sovint a conseqü&ncia sobretot de la mortalitat 
infantil, aleshores hom demostrava sobre quins membres de la família en 
sentit troncal i afí s'havia procedit a nomenar els fidei'comissaris. Indicar 
algunes de les dades analitzades a la tesi ens permetrh il.lustrar com el 
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nomenament, en fi, es predisposava sobre aquells que gaudien prkviament 
de favorables oportunitats a diferents esferes de poder. El 30'8% dels fidei'- 
comissaris cridats havien enlla~at  matrimonialment en sentit social ascen- 
dent. Un 13% eren casats en el si de la parentela. El 17'8% es tractava 
d'hereus universals d'altres branques de la família i el 24'8% possei'en ja 
senyorius territorials. Un 7'596, finalment, estava exercint en aquells 
moments un chrrec atemporal, generalment els vinculats a la reial audikn- 
cia. El fidei'comís era utilitzat, doncs, com a estratkgia de consolidació inter- 
na, quan adunava, al patrimoni universal, les citades oportunitats. Es trac- 
tava d'estratkgies que, lluny d'aprofitar els descendents disponibles, ho 
feien sobre els recursos disponibles on reconcentrar poder. 

El mecanisme fidei'comissari ens apropa, doncs, al tema de la mobi- 
litat patrimonial. Mobilitat, que seguia les petjades ja assenyalades per 
anteriors estratkgies. Entre un 20% i un 25% de les herkncies universals 
havien estat transmeses per aquesta via i el nou hereu fidei'comissari en 
qüestió havia estat prkviarnent objecte d'una altra estratkgia matrimonial, 
d'acostament a la branca familiar, o també patrimonial de recepció d'altres 
recursos, amb la qual cosa el nou patrimoni no contribui'a sinó a la concen- 
tració. Després de tot, una estratkgia, era precisament estratkgia, perquk 
obria efectius o potencials recursos, els límits dels quals eren, tal vegada 
per extensos, desconeguts. 

Aquestes connexions entre estratkgies inicials i consecutives ens perme- 
tran parlar d'unes altres connexions, aquesta vegada entre estratkgies que 
es donen a I'esfera privada i transcendeixen a la pública. De la consoli- 
dació dels sectors familiars o de les seves desigualtats patrimonials, 
provenia la consolidació pública d'aquestes famílies. La major part dels 
membres de les famílies que es consolidaven i perpetuaven pertanyien als 
sectors més forts. Per exemple, entre el 15 16 i el 1641, el 64'2% i el 65% 
dels insaculats -pertanyents a la mostra de famílies- a les bosses de 
ciutadans-militars del Consell de Cent -per manca de les de conselleries- 
i a les de diputats militars del Consistori de la Diputació, respectivament, 
eren hereus universals. En I'hmbit de les famílies consolidades a I'admi- 
nistració reial del Principat, un 52% dels documentats hi havien accedit 
en qualitat de primogknits-hereus universals. Fins i tot els chrrecs de 
jurisdicció reial inferior, com ara els de veguers, havien estat moltes 
vegades ocupats per hereus de grans famílies nobilihries. Per6 un no 
massa distanciat 48% ho havien fet com a fills menors. Sovint al marge 



de la qualitat del cirrec, aquesta aparent indistinció responia en realitat 
als interessos globals familiars de consolidaci6 pública, no només circums- 
crits en aquest hmbit de poder. El 80% dels fills menors investits corn a 
oficials reials, o bé pertanyien a famílies del patriciat urbi els hereus dc 
la qual havien estat més aviat insaculats entre les bosses del municipi dc 
Barcelona; o bé, pertanyien a velles famílies nobles, els hereus de les 
quals al seu torn els acompanyaven a trav6s d'alts cirrecs de la mateixa 
burocrhcia reial; o bé, finalment, es tractava de famílies socialment 
ascendides i arrelades entre la burocracia reial superior, que acaparaven 
diverses posicions. En termes generals, així que els sectors patrimonials 
inferiors, els escassament dotats eren numkricament majors, la seva rcpre- 
sentativitat a l'esfera pública era, si més no, certament menor. En aquest 
sentit, la trajectdria de les famílies passava per la transposició de les 
desiguals relacions de parentiu a l'esfera p6blica. L'estratkgia consistia a 
col.locar o encarrilar potencialment o efectivament -segons el modcl 
d'accés al c8rrt:c- els sectors més forts alli  on la família orientés la seva 
consolidació. Aquesta, evitava la dispersió de recursos de poder: la consoli- 
dació que tenia lloc a I'esfera pública redimensionava la consolidació 
interna dels sectors desiguals. La possessi6 del patrimoni no era sinó la 
primera fase d'una competitivitat a una altra esfera. En definitiva, hauri- 
em de rebutjar la idil.lica imatge d'una organització familiar que equili- 
brava recursos entre uns hereus entregats a la gestió del patrimoni, i uns 
fills rnensrs que per manca d'aquest es dirigien als negocis p6blics. 

Les estratkgies matrimonials projectaven i culminaven la capacitat de 
consolidaci6 pliblica. La tan al.ludida intensificació homogimica es ma- 
nifesta ara especialment. Perd, si ens centrem en 1'8mbit institucional del 
govern de la ciutat, entre I'abans del 1498, quan el 82'1 8% de les consel- 
leries ocupades per les famílies de la mostra originaries de la vella 
oligarquia urbana devien un 68'5% a afinitats matrimonials, i el despres 
de la introducció de I'elecció per atzar, jes produí algun punt de ruptura 
en rnatkria de parentiu-afinitat com a estratkgia de consolidacid? 

El mateix procés d'admissió a la matrícula de ciutadans honrats, 
destinada a integrar les bosses del grup que copava gran part de I'executiu 
del govern municipal, ens avanqa alguns aspectes. A la primera matricula, 
el 15 10, el 70% s'integrava en només una tercera part de les famílies 
inscrites. Es tractava de famílies entrellaqades entre si i, a més, protago- 
nistes de trajectbries d'ennobliment que comprenien inversió en terres i 
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matrimonis amb senyors de vassalls. Aspectes que les separaven de la 
globalitat del grup dirigent de llavors: seguint la nbmina de les conselle- 
ries d'entre el 1479 i el 1498, gairebé el 44% del total, originaris de famí- 
lies d'artistes i mercaders, no havien assolit encara la fase de vinculació 
amb la vella noblesa. Posteriorment, el 76% dels nous matriculats eren 
parents d'aquells vells ciutadans que gaudien de més capacitat d'oferta de 
recursos, en tant que vinculats a la noblesa i propietaris de finques rurals. 
Aquests recursos situaven les velles famílies urbanes en el blanc d'altres 
que aspiraven a ascendir socialment i promocionar-se, des de l'exercici 
d'una professió liberal. Els enllagos amb advocats ascendits significarien, 
per a les velles famílies de ciutadans, la captació de les quotes de les 
bosses de les primeres conselleries que aquells passarien a ocupar, quotes 
que anaven en progressió enfront de la creixent extinció de les famílies de 
ciutadans o el seu ascens a la noblesa que les apartava de les bosses. En 
efecte, l'accés dels doctors entre les bosses de ciutadans havia evolucio- 
nat d'un 15'4% a un 100% per revisió entre el 151 8 i el 1599. Per tant, 
estem parlant d'estratkgies matrimonials que aprofitaven els canals de 
mobilitat vertical. A raó dels matrimonis contrets, entre el 1575 i el 1599, 
fase d'elevada immersió dels advocats, gairebé tots els anys una de les 
tres primeres conselleries havia recaigut a mans d'un membre de les 
velles famílies, membre, és clar, consanguini o afí. També del 1518 al 
1599, gairebé el 30% com a mitjana de cada revisió de bosses de jurats 
del consell requeia sobre les mateixes xarxes de les velles famílies, tot 
dibuixant vinculacions entre desinsaculats i insaculats. El percentatge res- 
tant de les reposicions corresponia a una majoria de membres de diferents 
famílies, majoria molt dispersa, que no conformava xarxa, fuga$ i per tant 
mancada de la cohesió de I'anterior sector. L'estretor quantitativa d'aquest 
darrer en cada revisió, ens explica d'alguna manera les raons que el 
portaren a intervenir en els anys trenta contra certes insaculacions d'efec- 
tius en ascens, a la darreria del cinc-cents en súplica de la congelació de 
les bosses de militars o en recolzament de les qüestionades insaculacions 
de doctors amb els quals convergien interessos familiars, o el 1621 en fa- 
vor de l'entrada de la noblesa, a la qual també es trobava vinculada. Les 
xarxes familiars sblides s'acabaven imposant sobre les majories desvincu- 
lades. Formaren, com hem tingut ocasió d'advertir, cercles d'influkncia 
extrainstitucional -que depassaven 1'8mbit estricte d'una sola institució de 
govern- marcats per enllagos matrimonials. Estem pensant en el creat, en 
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kpoca de Ferran 11, entre els alts oficials reials i els consellers de Barcelona, 
canalitzat mercks a instruments com ara el beneplhcit reial o la n~ateixa 
insaculació de parents d'oficials reials, projecció que posteriorment s'ani- 
ria inhibint. Els efectes de la cohesió interna d'aquell 30% de vells 
ciutadans, de causa intermatrimonial, reflectia una consolidació mesurada 
en el 34% del total de conselleries de tot el període estudiat i una 
intensitat d'ocupació de conselleries que paqsava d'una mitjana de 1' 1'9 
anual en el període de 1479-1498 a 1' 1'02 posterior. En definitiva, es pot 
parlar d'una certa continui'tat en el nivell de consolidaci6 pre i postin- 
saculatori, a partir d'unes estratkgies matrinionials que ara, més que no 
pas abans, haviien de triplicar els sectors on dirigir les aliances: ciutadans, 
militars i estrictament doctors. El factor matrimonial havia permhs així 
mateix, entre el 1545 i el 1626, a un bon elenc de velles famílies de la 
noblesa, d'assolir un nivell d'un 21'6% de permankncia entre les revisi- 
ons de les bosses del b r a ~  militar pes al cobriment de places del consistori 
de la Diputacitj. D'aquest percentatge, el 8'5% pertanyia als membres 
afins, a la vegada que havia facilitat les vinculacions entre residents a 
diverses vegueries i, per tant, augment de la preskncia entre les seves 
diverses bosses. Paral~lelament, les insaculacions mostren un 75'8% dc 
cobriment de vacants en el marc de la mostra analitzada on prefiguraven 
compromissos de parentiu; aixb és, vincles entre desinsaculat i insaculat, 
vincles entre insaculat i algun dels diputats-oi'dors en exercici i vincles entre 
insaculat i habilitadors. Es tractava d'una clara conseqükncia de I'homo- 
ghmia, que també il.lustrava, en el cas anterior, les vinculacions parentelars 
entre insaculats i consellers o habilitadors -despr6s del privilegi del 1585- 
en una mitjana, respectivament, d'un 14'3% i un 15'4% per revisió. 

L'anBlisi de la funcionalitat del parentiu ens ha portat a esbrinar 
igualment les estratkgies de consolidació de les mateixes famílies a I'hmbit 
de I'administració reial. Les precedkncies familiars, mai absolutament 
determinants di:ls notnenaments perb gairebé sempre presents en aquests, 
permeten definir la burocricia reial del Principat del cinc-cents corn a 
parentelar en termes condicionals, atks el pes d'un determinat model de 
trajecthria social familiar i la importhncia de les seves vinculacions. 
D'entrc la mostra treballada, al 35% dels nomenaments precedien vincu- 
lacions paterno-filials, al 18% vinculacions del tipus oncle-nebot i al 
8'6% vinculacions del tipus sogre-gendre. Igualment és significatiu com, 
a la tercera gizneració consecutiva de promoció i consolidació entrc 
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chrrecs diferents del mateix hmbit, el 15% de les famílies presencien la 
col~locació -o la impulsen a través del sistema de ternes- de la parentela 
entre els chrrecs d'inferior jurisdicció. Perb cle quin model de trajectbria 
familiar es tractava? L'estudi comparatiu dels membres de I'audikncia de 
Barcelona a través de cinc talls cronolbgics, entre el 1525 i el 1625, il.lus- 
tra I'existkncia regular de dos sectors o grups de famílies amb trajectbries 
ben diferents, definides entre I'anquilosament d'una banda i I'ennobli- 
ment d'una altra. Si de l'audikncia de la primera meitat del segle XVI no 
excedien d'un 40% els ministres que responien a I'immobilisme o estan- 
cament familiar insinuat, a la darreria del segle i primeria del sis-cents 
eren entre un 43% i un 47% els qui romanien lluny de culminar el procés 
de mobilitat social iniciat. Quant a la posterior carrera pública, al marge 
el factor d'extinció familiar que valorem d'un 30% a un 4'7% entre les 
dates límits de 1525 i 1625, la sectorialització era similar. Durant la 
primera meitat del cinc-cents no més d'un 40% d'aquelles famílies 
desapareixen del mapa polític catals general, proporció que s'incrementh 
entre un 40% i un 55% posteriorment. La consolidació pGblica discorria 
relacionada amb la mobilitat vertical. A l'audikncia del 1525, del 20% que 
es promocionava, tots ells anaren ascendint successius esglaons dins la 
piramide social i, en concret, el 50% enl la~h amb la vella noblesa; del 
52% d'aquest sector a la del 1550, tots ascendiren socialment i un 58% 
es vincularen a la noblesa prbpiament dita; del 28% d'aquests a la del 
1575, ho feren un 40%, el 36'5% de la del 1600 i, finalment, el 21'5% 
de la del 1625, enllapren en aquest sentit en un 25% i en un 40% 
respectivament. Altrament, I'augment d'aquell sector anquilosat es devia 
tant a la competitivitat causada per I'allau d'advocats, com a la compe- 
titivitat generada per la consolidació interna d'altres famílies, com final- 
ment a les creixents pressions de la noblesa per assolir el control de certs 
chrrecs, com ara el de regent de tresorer. L'abskncia d'estratkgies matri- 
monials incapaces ni de participar en el joc d'influkncies de les provisions 
de chrrecs, ni de projectar la família a d'altres hmbits de poder o 
conquerir patrimonis o, simplement, un lloc entre les velles famílies, limi- 
tava la consolidació d'aquell sector. Era, en definitiva, l'abskncia d'una 
acció familiar conjunta. Prhcticament cap dels membres d'aquest sector 
practicaren unes mínimes quotes d'homogimia professional, ni comparti- 
ren uns recursos materials -renda de la terra- dominats per la noblesa. 
L'accés als chrrecs de relleu dins les estructures del govern virregnal 
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significava, en definitiva, més que no pas 6nicament el corol.lari a un 
proces familiar d'ascens social, el punt de partenga d'una segona fase dcl 
mateix, per quant per a alguns suposava l'ennobliment i per a d'altres el 
sostre final. Els fonaments de la consolidació s'anaven construint a travds 
d'estratkgies que tendien a una progressiva implicació dins el sistema de 
relacions socials nobilihries. 

Les trajectbries, que eren generacionals, tendents cap a la captació dc 
recursos de poder -patrimonials, matrimonials, chrrecs-, i culminants amb 
I'ennobliment, ~mplicaven així mateix una competitivitat, que es donava 
tant en l'interior de la família com en les relacions -conflictives o d'adhesió- 
entre sectors dirigents. En el terreny de la consolidació pública, la nova 
classe dirigent que emergeix del cinc-cents hagué de fer front a majors 
competitivitats: davant les mobilitats horitzontals, davant l'ennobliment, 
davant la inseguretat en l'acaparament dels carrecs a raó de nous meca- 
nismes d'accks. Les families que protagonitzaren la tan anhelada conso- 
lidaci6 generacional optaren per concentrar els citats recursos anteposant 
els sectors de la descendkncia mCs forts patrimonialment. 




