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Resum

L’Arxiu Reial de València es va crear en 1419 i tenia la seu en el Palau Reial. En un principi fou gestionat per un arxiver nomenat pel 
monarca, però en 1579 l’ofici d’arxiver fou agregat a un ajudant del Mestre Racional, i va dependre d’aquesta institució fins a 1707. En 
l’època foral conservava els fons de la Cancelleria Reial, la Reial Audiència, el Mestre Racional i les Corts Valencianes. A partir de 1707, 
amb l’abolició del règim foral valencià, els monarques manaren reunir la documentació de les antigues institucions suprimides. La 
reunió efectiva es feu en el segle xix, quan es derrocà el Palau Reial en 1810 i l’arxiu es traslladà a la Casa Professa dels Jesuïtes. Allí es 
transferiren els arxius de la Generalitat, la Governació, els Justícies de la ciutat de València i la Batlia. En el segle xx es transferí la do-
cumentació de l’època borbònica i en 1965 l’Arxiu del Regne de València es traslladà a la seu actual.
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L’Arxiu Reial de València en 1419 es creà en un context de 
transformacions del sistema arxivístic de la Corona 
d’Aragó, que en el segle xv passà de ser un sistema centra-
litzat amb un arxiu únic per a tota la Corona, l’Arxiu Reial 
de Barcelona, a un sistema descentralitzat amb un arxiu 
reial en cadascuna de les capitals dels regnes de la monar-
quia. Foren Alfons el Magnànim i els braços del Regne de 
València els que en les Corts de 1419, reunits al Palau 
Episcopal de València entre el 28 d’agost i el 18 de setem-
bre, acordaren la creació de dues noves institucions: l’Ar-
xiu Reial i el Mestre Racional del Regne de València, a 
canvi d’un important donatiu.

Les dues institucions sempre han estat relacionades i el 
sistema arxivístic de la Corona d’Aragó no s’entén sense 
la creació del Mestre Racional, en 1283, per Pere el Gran.1 
Tot i això seria a partir de 1318, durant el regnat de Jau-
me II, quan, amb la creació de l’Arxiu Reial de Barcelona, 
el sistema arxivístic comença a desenvolupar-se conjun-
tament amb l’evolució del Mestre Racional, que, en un 
principi, era una institució unipersonal per a tota la Co-
rona d’Aragó. Com que no podia ser en tots els llocs, aca-
bà nomenant lloctinents en cada regne i creant dipòsits 
d’arxius en els diferents palaus reials. Posteriorment, els 
uns i els altres acabaren convertint-se en institucions en 
el segle xv: mestres racionals independents i arxius 
reials.2

Els precedents del desenvolupament del sistema arxi-
vístic cal cercar-los en el segle xiv, que fou una centúria 
transcendent en el procés de consolidació del poder de la 
monarquia. La consolidació s’acompanyà d’un procés 
d’afermament territorial dels diferents regnes que confor-
maven la Corona d’Aragó, fet que donà lloc a una organit-
zació de la monarquia de tipus confederal i a la descentra-
lització de l’administració. Això explica que a partir del 
segle xv s’hi desplegui també una descentralització arxi-
vística.

La creació de l’Arxiu Reial de València, per tant, s’ha 
d’emmarcar en aquest context històric d’afirmació nacio-
nal i institucional del Regne de València de principi del 
segle xv. Aleshores es consolidaren les institucions ja 
existents, com la Governació General, la Batlia General i 
les Corts, i se’n crearen de noves com la Diputació del Ge-
neral el 1418 i un any després l’Arxiu del Real i el Mestre 
Racional. Les tres últimes estan relacionades amb la Hi-
senda Reial: la Diputació del General era l’encarregada de 
recaptar els donatius de les Corts al rei, mentre que el 
Mestre Racional i l’Arxiu del Real es relacionaven amb  
el Reial Patrimoni.3

En el cas del Regne de València, aquest procés d’afir-
mació nacional fou encapçalat per les elits locals, especial-
ment el patriciat urbà de la ciutat de València, que s’erigi-
ren en portaveus dels drets del regne i es van proclamar 
guardianes de les «lleis de la pàtria», que eren la garantia 
de les seues llibertats i que els monarques havien de jurar 
complir i fer complir quan començava el seu regnat. El 
1393, el rei Joan I, en la provisió per la qual va manar re-
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construir el dipòsit d’arxiu del Palau del Real de València, 
com era conegut el palau i l’arxiu, va justificar de manera 
molt precisa la descentralització política: primer per la 
gestió de l’administració, ja que les coses separades s’ha-
vien de portar separadament — «Cum separatorum sepa-
rata debeat esse conditio et singulorum nota et distincta 
negotia ut promixtiis actibus non turbetur»— i, en segon 
lloc, per qüestions merament polítiques, ja que el Regne 
de València no depenia de lleis alienes i es regia pels seus 
furs: «Per se stans, ullius alterius regni vel patrie legibus, 
foris aut consuetudinibus non subiectam, sed suos habens 
propios foros regios privilegiaque ac consuetudines qui-
bus donatur et regitur cum Dei auxili atque nostro.»4 Uns 
anys després, quan Jaume Desplà va supervisar les obres 
de l’arxiu al Palau del Real el 1422, les va justificar «per 
obs de tenir los furs, pryvilegis e libertats del dit regne, e 
los actes pertanyents a aquell».

En segon lloc, cal tenir en compte que l’interès dels mo-
narques pels arxius, com afirmava Eugenio Casanova en 
1928, es fonamentava en el caràcter patrimonial de la mo-
narquia, en què el poder era concebut com un dret i una 
propietat del rei.5 Els arxius eren un instrument del poder 
i els documents que conservaven legitimaven l’exercici de 
la sobirania. Això era independent de la institució encar-
regada de la seua gestió, bé fora un oficial de la Cancelleria 
o del Mestre Racional.6 A més a més, aquesta concepció 
patrimonial dels regnes explica que l’administració del 
regne es confongués amb la del patrimoni reial. Per això, 
la finalitat principal dels arxius era la seua defensa i, per 
tant, era necessari organitzar i conservar la documentació 
de les institucions de la monarquia. En la Corona d’Ara-
gó, el patrimoni reial es va configurar des d’un principi 
com una part molt important de la hisenda reial. La seua 
administració corresponia als batles generals i la fiscalit-
zació al mestre racional. La seua importància s’explica 
perquè la Corona d’Aragó va conservar bona part del pa-
trimoni reial, mentre que en altres monarquies, com la 
Corona de Castella, aquest va ser alienat. I dins de la Co-
rona d’Aragó fou el Regne de València, l’últim que va ser 
conquistat, el que conservà un volum més elevat de patri-
moni reial, ja que els monarques s’ho van reservar. Tot 
això explica que, des de l’època medieval fins al segle xix, 
tots els monarques prestaren molta atenció a la conserva-
ció dels arxius relacionats amb el Reial Patrimoni, que 
van ser els arxius de la Batlia i del Mestre Racional. En el 
cas del Regne de València, la gran importància del Reial 
Patrimoni ens serveix per a comprendre el naixement i el 
desenvolupament de les dues institucions que es van crear 
l’any 1419. La conseqüència lògica d’aquesta concepció 
patrimonial dels regnes i de la importància del patrimoni 
reial era que els arxius, al principi, es consideraren del rei i 
no del regne, i destinats a la defensa dels interessos patri-
monials del monarca, la qual cosa explica la restricció en 
l’accés i l’ús de la documentació.

Això canviaria a partir del segle xv, ja que el procés de 
descentralització administrativa va anar acompanyat 
d’un canvi de consciència del valor dels arxius. Al segle xv 

trobem que els arxius deixen de ser exclusius del rei i es 
converteixen en arxius del regne, ja que també són ga-
rants de drets de terceres persones. Açò ho comprovem 
en la petició xli de les Corts de 1417-1418, en la qual per 
primera vegada se sol·licità la creació de l’ofici o institució 
de Mestre Racional per al Regne de València. Veiem com 
els braços reial i eclesiàstic recorden que en la delegació 
de funcions a Berenguer Minguet que va fer Ferran I es va 
confirmar que els comptes haurien de custodiar-se a Va-
lència «per tal que pus propinquament e ab menys affanys 
e despeses, de les dites coses es poguessen haver certifica-
cions e altres avisos necessaris». En les mateixes Corts, la 
sol·licitud de creació d’un arxiu reial a València es va justi-
ficar pel profit que suposaria per a la «cosa pública del dit 
regne e dels habitadors de aquell» i es va sol·licitar la crea-
ció de l’arxiu reial perquè «vós, senyor, com vostres offi-
cials, com encara los habitadors del dit regne, pus fàcil-
ment pusquen haver ço que hauran mester de dites coses 
e actes». Aquestes propostes posteriorment serien recolli-
des en els actes de cort de creació de l’Arxiu del Real i del 
Mestre Racional del Regne de València de 1419.

Com hem explicat, el desenvolupament del sistema ar-
xivístic de la Corona d’Aragó comença en 1318,7 amb la 
creació de l’Arxiu Reial de Barcelona, el qual és consolidà 
definitivament el 1346, quan Pere el Cerimoniós va desti-
nar l’escrivà Pere Perseia a l’Arxiu Reial, el va eximir de 
l’obligació de seguir a la cort, li va encarregar que custo-
diara la documentació i el va autoritzar a lliurar còpies de 
documents. Posteriorment, el 1384 es publicaren les pri-
meres ordinacions de l’arxiu.8 Però serà al segle xv quan 
es passe d’un sol arxiu per a tota la Corona d’Aragó a un 
arxiu en cada regne.

El primer arxiu que es va crear fou l’Arxiu Reial de Va-
lència. Les primeres notícies de l’existència d’un dipòsit 
d’arxiu del Mestre Racional al Palau del Real són de 1337, 
quan es parla de la «casa o archiu del offici del Racional, 
qui és en lo Real del senyor Rey», on també es conservava 
l’arxiu de la Batlia. Dos anys després, en 1339, es manà 
bastir un escriptori i uns bancs per a l’arxiu.9 És a dir, dues 
dècades després de la creació de l’Arxiu Reial de Barcelo-
na ja trobem les primeres notícies de l’existència d’un di-
pòsit d’arxiu a la ciutat de València. El dipòsit fou creat 
durant l’estada de Pere el Cerimoniós a València, i fou 
també en 1338 quan es publicaren les primeres ordina-
cions del Mestre Racional. Cal tenir en compte que 
aquests anys era mestre racional un altre valencià, Domè-
nec de Claramunt. Era un arxiu de gestió, i quan la docu-
mentació ja no tenia valor administratiu s’enviava a Bar-
celona.10 En 1363, l’arxiu fou evacuat a Barcelona a causa 
de l’atac de les tropes castellanes, però a partir de 1369 el 
Mestre Racional torna a intervenir els comptes a Valèn-
cia. Trenta anys després, en 1393, Joan I manà reconstruir 
el dipòsit d’arxiu, com hem vist.

Fou Alfons el Magnànim qui va donar el pas per trans-
formar el primitiu dipòsit del Palau del Real en un arxiu 
gestionat per un arxiver. El primer intent va ser en les 
Corts de 1417-1418 i va partir d’una petició que van fer els 
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braços militar i reial. Es tracta de la petició xxxv, en la 
qual explicaven que el protonotari s’emportava a l’Arxiu 
Reial de Barcelona els processos de Corts i els processos 
de la Reial Audiència una vegada conclosos i sentenciats. 
Els dos braços van demanar que aquesta documentació es 
conservara a València, a l’Arxiu del Real, i que es redacta-
ren registres independents de la documentació reial refe-
rent al Regne de València. La resposta del rei va ser parcial 
i limitada exclusivament als processos. En les mateixes 
Corts es va fer una altra petició dels dos braços, el reial i el 
militar, la petició xli, que va sol·licitar al rei el depòsit en 
el mateix arxiu de tota la documentació relativa a les fi-
nances del regne i la creació de l’ofici de Mestre Racional 
del regne. La resposta del rei va ser negativa.

L’Arxiu del Real es va crear definitivament en les Corts 
de 1419 mitjançant l’aprovació d’un acte de cort del 13 de 
setembre. L’objectiu del monarca era sol·licitar una ajuda 
econòmica per fer una expedició a Sardenya i consolidar 
el domini sobre l’illa. Alfons el Magnànim va presentar la 
seua proposició el 29 d’agost i les Corts, després d’una 
primera oposició dels braços a l’expedició, van acabar ac-
cedint a concedir-li un préstec de 40.000 florins a canvi 
d’una sèrie de furs i privilegis per al regne, entre els quals 
la creació de l’Arxiu Reial i del Mestre Racional del Regne 
de València. El rei va manar, en primer lloc, als protono-
taris, secretaris i escrivans que tots els processos de les 
Corts, processos de l’Audiència Reial i registres de Cance-
lleria relatius al Regne de València es dipositaren perpè-
tuament en «el archiu nostre, lo qual tenim dins lo Real de 
la ciutat». En segon lloc, va ordenar que, de les provisions, 
les cartes de justícia i de gràcia i qualsevol altra documen-
tació relativa a assumptes del regne o dels seus habitants 
que emetés la Cancelleria Reial se’n feren llibres i registres 
separats, els quals es dividirien, al seu torn, segons la ma-
tèria, i que haurien de titular-se «Registres del Regne de 
València». En tercer lloc, va disposar que, de tots els regis-
tres, cartes i altres actes fets en el passat, tant de l’Arxiu 
Reial de Barcelona com dels que estaven en poder dels 
protonotaris o els secretaris reials, se’n fera còpia a part en 
registres intitulats també com a registres del Regne de Va-
lència, a costa del Regne de València, i que es dipositaren 
també a l’Arxiu del Real. Finalment, i en quart lloc, per 
l’acte de cort del 19 de setembre pel qual es creava el Mes-
tre Racional del Regne de València, es va prescriure que 
els seus comptes es conservaren també en l’Arxiu del Real.

El segon arxiu que es va crear fora de Barcelona fou l’Ar-
xiu Reial de Saragossa.11 Hi hagué un primer intent de 
creació de l’arxiu en les Corts de Saragossa de 1348, la seu 
del qual hauria de ser el palau reial de l’Aljaferia de Sara-
gossa. En el fur de creació es diu que s’hi haurien de diposi-
tar els registres de cancelleria del Regne d’Aragó i es va ma-
nar que els comptes davant del Mestre Racional es reteren 
en el mateix regne. Aquest fur sembla que no es va com-
plir. Posteriorment, el 1420, es creà el Mestre Racional del 
Regne d’Aragó i el monarca va manar que el seu arxiu es 
diposités també al mateix palau. En el cas del Regne d’Ara-
gó, però, es va donar un pas més i en les Corts de Terol de 

1427 es creà l’Arxiu del Regne d’Aragó, creació que es re-
novaria en les Corts de Montsó de 1436. Aquest arxiu es 
creà en les «Casas del Reino» de Saragossa, la seu de la Di-
putació General d’Aragó, i s’hi reuniren tots els arxius de 
les institucions aragoneses. Fins i tot, quan el 1461 es torna 
a crear l’Arxiu Reial de Saragossa, compartiria la mateixa 
seu que la resta dels arxius. Veiem que, per primera vega-
da, es crea un arxiu «nacional» o d’estat, un segle abans que 
les monarquies europees començaren a crear-los.

Després trobem la creació dels mestres racionals dels 
regnes insulars. En efecte, el 18 de gener de 1451, Alfons el 
Magnànim creava el Mestre Racional del Regne de Ma-
llorca i nomenava Gaspar de Pachs,12 un privilegi que fou 
confirmat el 25 d’octubre del mateix any. En el privilegi es 
diu que hom prenia com a model el règim de funciona-
ment del Mestre Racional del Regne de València i en la 
confirmació posterior li assigna com a seu el castell reial 
de l’Almudaina de la ciutat de Mallorca, on hauria d’estar 
l’arxiu de la institució en un lloc «aptum et sufficientem 
ad id specialiter deputatum habere atque tenere in quo 
loco sit archivus, ubi libri, quaterni, cautele, apoce et 
scripture quivisque in dicto officio fiunt seu dantur et res-
tituuntur comode». El Regne de Mallorca mai va tenir un 
arxiu reial. A partir de 1585 es crea l’Arxiu del Gran i Ge-
neral Consell, però no serà fins al 1851 que es va crear 
l’Arxiu del Regne de Mallorca a partir de l’anterior, on es 
transferiren posteriorment els arxius de les institucions 
forals del dipòsit de l’Almudaina.

Sobre el Regne de Sardenya també tenim notícies molt 
antigues. Així, comprovem com, el 21 de desembre de 
1332, Alfons el Benigne creava el dipòsit d’arxiu del cas-
tell de Càller i manava que s’hi dipositaren i s’hi conserva-
ren els fons de l’arxiu del Mestre Racional, de la Governa-
ció i de tota la documentació que fora d’interés per a 
Sardenya. La direcció quedava en mans del lloctinent del 
mestre racional, Bernat Descoll, que uns anys després re-
dactaria la Crònica de Pere el Cerimoniós. Posteriorment, 
el 13 de maig de 1334, el rei li va donar el caràcter de se-
cret i va manar que ningú, tret del racional o qui ell deter-
minara, entrara en l’arxiu. Per tant, en el cas de Sardenya 
es fa un pas més, ja que no és dipòsit d’arxiu d’una sola 
institució, com ho serà sempre l’Arxiu Reial de Barcelona, 
sinó que comença a aproximar-se als arxius estatals o 
«nacionals». Ja en el segle xv, Ferran II d’Aragó creava el 
Mestre Racional del Regne de Sardenya, amb una estruc-
turació semblant a la del Regne de València, nomenava 
com a mestre racional Berenguer Granell i tres coadju-
tors, dos ordinaris i un extraordinari, i transformava el 
primitiu dipòsit del castell de Càller en l’Arxiu Reial de 
Sardenya.13 A l’arxiu s’hauria de conservar la documenta-
ció de les institucions sardes. Igual com en el cas del Reg-
ne d’Aragó, ens trobem davant d’un arxiu que reuneix la 
documentació de diferents institucions. La novetat és que 
l’arxiu restava sota la direcció del mestre racional, el qual 
delegava la gestió en un coadjutor. Aquest s’encarregaria 
de custodiar l’arxiu i d’organitzar-lo, respectant la proce-
dència de la documentació. El 1579, al Regne de València, 
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es donaria una situació semblant, ja que Felip II va agre-
gar l’ofici d’arxiver a una coadjutoria del Mestre Racional.

Per tant, en el segle xv hi hagué un canvi total del siste-
ma arxivístic de la Corona d’Aragó. Així hem pogut veure 
com a principi del segle xiv hi havia un sol mestre racio-
nal per a tota la Corona d’Aragó i un sol arxiu reial. Però 
al llarg del segle el mestre racional començà a nomenar 
delegats o portantveus en les distintes capitals. Posterior-
ment, al llarg del segle xv, aquests acabaren convertint-se 
en mestres racionals i els primitius dipòsits d’arxius de la 
institució es convertiren en arxius reials, com ocorregué 
en els regnes de València, Aragó i Sardenya. Hi hauríem 
d’afegir els arxius reials dels regnes de Sicília i Nàpols, 
creats i reglamentats des del segle xiii, el primer vinculat a 
la Cancelleria Reial i el segon al Mestre Racional. Evident-
ment, la creació dels nous arxius no agradà a tothom. En 
concret, un dels arxivers de l’Arxiu Reial de Barcelona, 
Pere Miquel Carbonell (arxiver entre 1476 i 1517), era 
partidari de mantenir la unitat del fons documental de la 
Cancelleria Reial i mostrà el seu rebuig a la creació dels 
nous arxius, concretament als arxius reials de València i 
Saragossa, en un dels seus memorials.14

Tornant al Regne de València, com hem pogut com-
provar, a principi del segle xv al Palau del Real hi havia un 
dipòsit d’arxiu que era conegut com a Arxiu del Real o 
Arxiu del Mestre Racional,15 el qual es transformà en 1419 
en un arxiu reial.16 Per a gestionar l’Arxiu del Real, el mo-
narca va nomenar un arxiver el mes de setembre. El pri-
mer va ser Jaume Desplà (1419-1423), «scrivà e tenint les 
claus», un personatge important de la ciutat de València 
vinculat al patriciat urbà i que va continuar compaginant 
el seu càrrec amb l’ofici de notari i escrivà. Jaume Desplà 
va ocupar diversos càrrecs municipals, entre els quals el 
d’escrivà major de la ciutat, va participar com a escrivà del 
braç del Regne de València en el Compromís de Casp i 
com a escrivà del braç reial en les Corts de 1417-1418 i en 
les de 1419, i des de 1415 era senyor de Massalfassar.17 El 
1422 va vendre a la Generalitat una casa al carrer dels Ca-
vallers perquè tinguera una seu pròpia, que va ser el ger-
men de l’actual Palau de la Generalitat. Alfons el Magnà-
nim el va elegir perquè buscava «certam […] personam 
fidelem, expertam atque industrem…». És a dir, va reco-
nèixer la seua lleialtat com a escrivà i la tasca en l’escriva-
nia del Consell, que el 1412 havia decidit la construcció 
d’un nou arxiu per eixamplar el vell, que era en una habi-
tació adjunta a l’escrivania, «la cambra de les escriptures», 
segons un testimoni de 1368. Així, el 18 d’abril de 1412, 
«lo present Consell provehí e ordenà e volch que l’archiu 
sia fet en la casa de la scrivania per tenir los tresors, ço és, 
los patrons de furs, privilegis e provisions reyals de la ciu-
tat, e los libres dels consells e altres de la scrivania, per ço 
que no estiguen a públich perill, axí que y sia fet un sostre, 
gentilment obrat, de aquella granea e manera que y sia 
obs e lo fet requerrà». Evidentment, Jaume Desplà, com a 
responsable de l’escrivania, seria un dels valedors de la re-
forma, i la seua experiència l’aplicaria després en la crea-
ció de l’Arxiu del Real de València.

Els arxivers del segle xv i els segles posteriors seran 
sempre escrivans o notaris, ja que havien de tenir fe públi-
ca per a fer còpies dels documents. A Jaume Desplà el va 
substituir Joan de Montalbà (1423-1424), al qual va seguir 
el notari Martí Tolsà (1424-1442), que compaginà el seu 
treball d’arxiver amb el d’escrivà de la Batlia General. 
Quan va morir, el substituí interinament durant uns me-
sos el seu fill, Miquel Tolsà, i després es va nomenar Ar-
nau Castelló (1443-1458), que va rebre el nomenament 
d’arxiver per a tota la vida. El va seguir el seu fill, també 
anomenat Arnau Castelló (1459-1476). Amb aquests dos 
arxivers s’inicià el procés de patrimonialització de l’ofici. 
En l’últim quart de segle trobem, en primer lloc, Mateu 
d’Eivissa, que ocupà el càrrec tan sols dos mesos. Després 
es nomenà Pau Rosell (1476-1486), notari i «scriva de 
rahó de casa del secretari del senyor Rey, e archivari e te-
nint les claus de l’Archiu Reyal», càrrec que va compartir 
amb el de procurador del Patrimoni Reial de la Batlia Ge-
neral. Un dels seus fills, també anomenat Pau Rosell, fou 
lloctinent del mestre racional. El darrer arxiver del segle 
xv fou Joan Salat (1486-1518). Ens adonem, doncs, com 
en la primera meitat del segle xv els arxivers estaven vin-
culats a la Batlia, mentre que a finals del segle ho estaven 
al Mestre Racional.18

La primera transferència de documentació a l’Arxiu del 
Real es va fer el 1424 i va ser de «totes les scriptures, car-
tes, títols e actes que eren en l’archiu del dit quondam 
egregi duch en la dita vila de Gandia», un títol que havia 
tornat a la Corona després de la defunció del duc de Gan-
dia l’agost de 1422. En l’actualitat, aquest arxiu forma una 
secció del fons del Mestre Racional. Uns anys després, Al-
fons el Magnànim va ordenar una segona transferència, 
amb carta de maig de 1443, perquè es portaren a l’Arxiu 
del Real de València els registres del Regne de València de 
la Cancelleria Reial que estigueren en poder del protono-
tari. Podem veure com els registres es conservaven a la 
casa de València de Pere Ram i el seu fill Ferrer Ram, tots 
dos protonotaris, on es van mantenir fins a la mort del 
segon, el 1449. L’arxiver, Arnau Castelló, els va reclamar a 
la seua germana, Beatriu Ram, mare de Joan Ram Escrivà, 
que va ser nomenat mestre racional el 1479 i amb el qual 
va començar una saga familiar que ocuparia l’ofici durant 
dos segles. Per això va fer un inventari de la documentació 
el notari Pau Rosell, que ocuparia el càrrec d’arxiver el 
1476, i actualment es pot veure que són els primers regis-
tres del fons de la Reial Cancelleria. Finalment, el maig de 
1449, la documentació es va transferir a l’arxiu.

En aquest segle es van fer dues recopilacions documen-
tals per a conèixer els títols i les alienacions del Reial Pa-
trimoni a càrrec de la Batlia General. La primera, que va 
ordenar Joan Mercader, batle general, entorn de 1420, 
està relacionada amb el manament de l’acte de cort de 
1419 en què s’acordà que es feren còpies dels documents 
relatius al Regne de València en l’Arxiu Reial de Barcelo-
na, i consta de quatre volums, més un altre de recopilat al 
segle xviii per l’arxiver de la Batlia. Posteriorment, Fer-
ran II, el 1494, va manar fer una altra recopilació de les 
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jurisdiccions hipotecades o alienades per reintegrar-les al 
Reial Patrimoni. Són tres volums denominats Jurisdic-
cions de certs barons.19

A principis del segle xvi, l’Arxiu del Real era encara pe-
tit, però important. Podem estimar el seu volum de docu-
mentació en mig miler de llibres i uns dos-cents lligalls. 
En començar el segle, en 1506, es crea una nova institució, 
la Reial Audiència, la documentació de la qual també 
s’havia de dipositar a l’Arxiu del Real, tal com havia pre-
vist el fur de 1419. Amb el pas del temps es convertiria en 
el principal fons de l’Arxiu durant l’època foral.

Durant aquest segle, el càrrec d’arxiver va estar en 
mans de dues famílies, la família Salat i els Maiques 
d’Ares. A principi del segle trobem Joan Salat, que conti-
nuà d’arxiver fins al 1518, en què va ser substituït pel seu 
fill, Joan Dionís Salat (1518-1533). A partir d’aquest any 
trobem una altra família, els Maiques d’Ares, cavallers, 
que van tenir el càrrec durant setanta-sis anys. El primer 
va ser Pere Maiques d’Ares, ciutadà i notari (1533-1543), 
que també fou batle de Vila-real i tresorer del duc de Ca-
làbria, i que el 1542 obtingué el privilegi de cavaller. El va 
succeir el seu fill, Francesc Joan Maiques d’Ares 
(1543-1604), durant la minoria d’edat del qual el substituí 
Galcerà Pérez, notari (1543-1553). Després trobem el seu 
net, Baltasar Maiques d’Ares (1604-1609). Aquests dos 
últims foren inclosos com a insaculats per l’estament mi-
litar en la bossa corresponent per a poder ser elegits per 
als oficis de la Diputació del General.

Ens adonem que hi ha una preocupació contínua dels 
arxivers, les Corts i el monarca perquè es transferira tota 
la documentació a l’arxiu. Així, els braços valencians van 
presentar diferents propostes en les Corts per a la conser-
vació de la documentació en l’Arxiu del Real que creiem 
que van promoure els Maiques d’Ares. La primera a les 
Corts de Montsó de 1537, en què es va aprovar un fur que 
manava que els comptes del Mestre Racional que ja esta-
ven definits es transferiren a l’Arxiu del Real al cap de sis 
mesos, i els registres de la Reial Audiència al cap de dos 
anys. Posteriorment, en les Corts de Montsó de 1542 es va 
publicar un altre fur que ordenava que els registres de 
sentències i altres actes que eren als arxius de Saragossa i 
Barcelona es reintegraren a l’Arxiu del Real. Uns anys 
després, Francesc Joan Maiques d’Ares, en una relació en-
viada a Felip II, li explicava que feia molts anys que no es 
transferia la documentació a l’Arxiu i continuaven sense 
complir-se els furs de les Corts de 1537 i 1542. Això feu 
que el monarca, per Reial Provisió del 30 de novembre de 
1561 dirigida al regent de la Reial Audiència, manés que 
tota la documentació de la Reial Audiència, del Mestre 
Racional i dels escrivans de manament de la Cancelleria 
que no tinguera valor administratiu es transferira a l’Ar-
xiu del Real, i que el regent fera visites d’inspecció regu-
lars a l’Arxiu. Fins i tot es recordava el termini per a trans-
ferir la documentació d’acord amb el fur de 1537, però 
«tomando del ápochas y recaudos bastantes de como se le 
han entregado y están en el dicho Archivo, porque estén 
allí conservados y guardados a gran recaudo». Finalment, 

en les Corts de 1564, a petició dels tres braços, s’aprovà un 
fur per a regular la consulta de la documentació dels ar-
xius i evitar abusos, i que «los dits libres y registres de di-
tes Corts nos puguen veure, ni regonèixer, sino en presèn-
cia y assistència del scrivà de la Cort respectivament o de 
altra persona diputadora per lo dit scrivà». Uns anys des-
prés, el 14 de desembre de 1570, Francesc Joan Maiques 
d’Ares va aconseguir de nou que Felip II signés una provi-
sió reial que recordava l’obligació de complir els furs an-
teriors. Al cap de pocs mesos, a principi de 1571, es va 
desplaçar a Saragossa i Barcelona per recollir els registres 
de la Cancelleria referents al Regne de València que hi ha-
via als arxius reials d’aquestes dues ciutats.

Un altre tema important que cal destacar al segle xvi 
són les visites de residència i les repercussions que van te-
nir en l’organització dels arxius valencians.20 Aquestes vi-
sites tenien com a finalitat el control de la gestió i l’admi-
nistració dels oficials reials i municipals. En primer lloc, 
tenim la del llicenciat Pedro de Lagasca a la Governació 
General, que va tenir com a conseqüència la publicació, el 
1545, d’unes ordenances per al funcionament del seu ar-
xiu. La finalitat era millorar l’organització i la conservació 
de la documentació i controlar l’eixida i l’entrada dels 
processos i els expedients per a evitar-ne la pèrdua. Uns 
anys després, com a conseqüència d’una altra visita de re-
sidència que va fer Miquel Puig, bisbe d’Elna, el 1549, es 
va processar Baltasar Martínez, escrivà de la cort del Justí-
cia Criminal de la ciutat de València, en constatar el mal 
estat de conservació de l’arxiu del Justícia Criminal i que 
s’havien venut documents antics com a paper a especiers i 
coeters. El jutge, però, va restituir a l’arxiu la documenta-
ció que es va recuperar. El mateix jutge també va visitar la 
Batlia General i la Junta del Reial Patrimoni va acordar, en 
sessió del 17 de maig de 1550, buscar una seu per a la Bat-
lia General i el seu arxiu. Fins llavors, la seu havia sigut 
itinerant i se situava normalment a la mateixa casa dels 
batles. L’acord ens diu que en «totes les altres corts e tri-
bunals de la present ciutat […] es té casa pròpia», per la 
qual cosa proposen que es compre la casa en «la qual de 
present es té la cort i scrivania de la dita Batlia General, ús 
i exercici d’aquella, la qual és situada en la plaça vulgar-
ment dita de la Seu y de les Corts de la present ciutat» i 
se’n paguen 15.000 sous. Des de llavors i fins al segle xix, 
la seu va ser a l’actual Palau de la Batlia, a la plaça de Ma-
nises. Posteriorment, el 30 de juliol de 1556, es va nome-
nar el primer arxiver, Andreu Honorat Pineda, notari i 
procurador del patrimoni reial de la Batlia, i en el mateix 
nomenament es va acordar que en el futur l’ofici d’arxiver 
de la Batlia l’exerciria el procurador patrimonial.

A la segona meitat del segle xvi va haver-hi un conflic-
te molt greu entre el mestre racional i l’arxiver que va aca-
bar amb l’agregació de l’ofici d’arxiver a una coadjutoria 
del Mestre Racional. Cal tenir en compte que durant el 
segle xv l’arxiver i el mestre racional compartiren des-
patx. L’origen del problema, però, va ser el trasllat de la 
seu de la institució del Mestre Racional, autoritzat per 
Ferran II el 1479, del Palau del Real a la casa particular de 
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Joan Ram Escrivà. El problema era la custòdia de la docu-
mentació i la seua eixida i entrada de l’arxiu, la qual cosa 
provocava nombrosos malentesos entre les dues institu-
cions.

El 1564, Felip II va nomenar dos jutges visitadors, el 
doctor mossèn Pedro Clavero i Joan Antoni d’Ancora, 
per a fer una visita de residència al Reial Patrimoni valen-
cià. Els jutges van proposar que es donés una clau de l’ar-
xiu i dels armaris al mestre racional. Però l’arxiver va con-
tinuar negant-se a lliurar la documentació al mestre 
racional, per la qual cosa aquest el va denunciar diverses 
vegades i, fins i tot, va ordenar detenir-lo. L’arxiver al-
legava que, segons el fur de les Corts de 1537, els comptes 
havien de ser a l’arxiu, per la qual cosa s’havien de revisar 
allí, mentre que el mestre racional volia revisar-los a sa 
casa. Per un informe de juliol de 1570 del mestre racional 
sabem que el tema s’havia judicialitzat. Segons el mestre 
racional, el seu càrrec era de rang superior al de l’arxiver, i 
l’arxiu era «en el mismo lugar y aposento donde los años 
passados se exercía el officio de Maestre Racional, y don-
de mis predecessores y yo havemos tomado la posssessión 
deste officio, y en armarios de los quales yo tengo llave». 
El problema era que l’arxiver no sempre era al seu lloc de 
treball, per la qual cosa era molt difícil revisar els comptes 
a l’arxiu. En un altre informe posterior comentava que 
l’arxiver li havia reclamat judicialment que retornara a 
l’arxiu tota la documentació que conservava a sa casa, i li 
deia que si volia consultar la documentació havia d’acudir 
a l’arxiu dos dies a la setmana. Segons el mestre racional, 
quan el seu despatx era a l’arxiu del Palau del Reial no hi 
havia cap problema, però quan Ferran II va autoritzar el 
seu besavi «para tener officio en su casa» es van traure de 
l’arxiu els comptes que s’havien d’examinar i altres de més 
antics que contenien antecedents. Finalment, denunciava 
que l’arxiver sí que permetia la consulta de la documenta-
ció a terceres persones sense autorització, ja que treia pro-
fit personal de buscar la informació i traure’n còpies.

El conflicte comença a resoldre’s el juny de 1572, quan 
Felip II va ordenar al mestre racional que tornés a l’antiga 
seu del Palau del Real i al mateix temps va incrementar el 
salari dels coadjutors a 150 lliures anuals. El mestre racio-
nal no va voler compartir despatx amb l’arxiver i va sol-
licitar que li habilitaren una sala contigua a l’arxiu per a 
dues oficines. Set anys després va prendre una altra deci-
sió dràstica, i per un privilegi del 6 de juliol de 1579 manà 
que s’agregués l’ofici d’arxiver a una coadjutoria del Mes-
tre Racional, la qual cosa suposava que estava directament 
a les ordres del mestre racional, però es va incrementar el 
seu salari de 87 a 150 lliures anuals. L’arxiver no hi va es-
tar d’acord i uns anys després, el 1595, Francesc Joan Mai-
ques d’Ares va sol·licitar dos privilegis per a dos fills seus: 
un de coadjutor i un altre d’arxiver, a fi de tornar a separar 
els dos oficis. El mestre racional va recordar al rei que el 
1579 havia reunit els dos oficis i que no es podien separar, 
la qual cosa va ratificar de nou el monarca.

Al segle xvi es feu una nova recopilació de documenta-
ció referent al Reial Patrimoni, però a Barcelona. Per 

aquest motiu, Felip II, el 1580, envià Gaspar Gil Polo, 
lloctinent de mestre racional de València, per a participar 
en la comissió per a fer un inventari general dels béns i els 
drets del Reial Patrimoni de la Corona d’Aragó, que es va 
concretar en els nou volums del Liber patrimonii regii, 
també conegut com a Mulasses, que es conserven a l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, un dels quals està dedicat al 
Regne de València.21

La Diputació del General tenia el seu propi arxiu. En 
1481, els diputats decidiren bastir una sala per a aquest 
menester al costat de l’escrivania. Posteriorment, entre 
1579 i 1583, es bastiren cinquanta-dos armaris en una 
nova cambra dalt de la Sala Nova on s’instal·là definitiva-
ment l’arxiu.22 Fou a final del segle xvi, a les Corts de 
1585, quan es va crear l’ofici d’arxiver de la Diputació del 
General, a petició dels tres estaments, per tal «que los ac-
tes, scriptures, cartes reals e altres papers respectats als 
negocis de dits estaments estiguen ben custodits y guar-
dats». L’objectiu era la conservació i l’organització de la 
documentació per al «bé comú de tot lo dit regne» i po-
sar-la a la disposició de totes les persones interessades en 
els negocis de la Generalitat. Al principi, l’ofici era com-
partit amb el de secretari dels tres estaments, però a partir 
de 1605 es van separar els dos oficis.

En el segle xvii trobem quatre famílies d’arxivers (Mai-
ques d’Ares, Irles, Ibàñez i Cabrera), a més d’altres de 
solts. Així, després de la mort de Francesc Joan Maiques 
d’Ares el 1604, el va succeir el seu fill Baltasar Mai- 
ques d’Ares (1604-1609). En finar aquest, es nomenà arxi-
ver Pere Sanç, senyor de Benimeixís, que va exercir el seu 
càrrec fins al 1641. El va substituir el 1642 Vicent Irles, 
cavaller, que a penes va estar en el càrrec dos anys i va ser 
substituït pel seu fill, també anomenat Vicent Irles, que 
tenia sis anys. Durant la seua minoria d’edat, el càrrec el 
van ocupar interinament diferents persones fins que en va 
prendre possessió; foren Antoni Garcia de Padilla (1644-
1647), Rafael Darder (1647-1653) i Francesc Ladrón de 
Vilanova (1653-1655). Després, el càrrec va estar vacant 
fins al 1660, en què l’ocupà Vicent Irles fins al 1668. A 
continuació trobem Josep Lluís Ibáñez Bertran (1668-
1677) i Jaume Vives de Banyatos (1677-1681), aquest en 
nom de la filla del primer, Vicenta Ibáñez Sarsuela.23 El 
juliol del mateix any es va nomenar com a coadjutor i ar-
xiver Carles Gil de Cabrera (1681-1690), a qui va substi-
tuir el seu fill, Josep Gil de Cabrera (1690-1693). En els 
últims anys del segle xvii, el títol d’arxiver no es va conce-
dir a cap coadjutor, encara que, de fet, el va continuar 
exercint el seu substitut, Josep Miquel Blasco (1693-
1706). L’últim arxiver de l’època foral va ser Pere Vallter-
ra Blanes, que el 10 de gener de 1707 va ser nomenat per 
l’arxiduc Carles mestre racional i arxiver, amb la qual cosa 
acumulava els dos càrrecs. Però, el juny del mateix any, 
Felip V va abolir els furs del Regne de València i poste-
riorment va nomenar un nou arxiver.

Al segle xvii, els arxivers continuaren reclamant que la 
documentació es remetera a l’arxiu. Així, el 31 de gener de 
1612, Diego Clavero, vicecanceller del Consell Suprem 
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d’Aragó, aplicant una pragmàtica del 4 de juny de 1597, 
va manar als escrivans corresponents que es remeteren 
«los registros de partes y officio que estuvieren llenos y 
processos sentenciados y declarados de diez años atrás 
que no tienen supplicación, ni dependencia de otro, a los 
archivos de Aragón, Valencia y Cataluña respectivamen-
te, según que a cada uno dellos tocare». En el cas dels pro-
cessos referents al Regne de València, manava que 
«juntándolos con sus primitivos los pongan por inventa-
rio y entreguen a don Pedro Sans de Benimexis, archivero 
en él, y den assimismo otro traslado del dicho inventario a 
Domingo Ortiz, secretario de su magestad, para que le 
guarde y aya dellos la memoria y razón, quedándose con 
otro en su poder. Y apercibóseles que no lo cumpliendo se 
mandará executar a costa del que fuere teniente». És a dir, 
no només ordenava que es transferiren els processos que 
tingueren sentenciats de més de deu anys, sinó que es fera 
l’inventari corresponent en què s’identificara i es descri-
guera cada procés i que se’n feren dues còpies, una que 
seria a Madrid, a la seu del Consell Suprem d’Aragó, i una 
altra a València.

Uns anys després, el 17 d’agost de 1628, Pere Sanç va 
tornar a reclamar, d’acord amb els furs que van aprovar 
les Corts, a tots els escrivans de la Reial Audiència, o als 
seus successors, els processos de més de deu anys que te-
nien sentenciats i que conservaven a sa casa. Els havien 
reclamat diversos regents de la Reial Audiència i l’arxi-
ver Francesc Joan Maiques d’Ares, però no es remetien 
perquè «la causa es que cada uno de los scrivanos tiene 
archivo en su casa de los proçessos que ha sido escriva-
no, él y sus preceçesores a quien en suçeder, y sacan el 
provecho que pueden, y desto nace perderse muchos 
procesos».

En aquest segle es van aprovar les ordenances de l’Ar-
xiu de la Reial Audiència, el 15 de juliol de 1637.24 El pro-
blema era que, com es pot llegir en el preàmbul, «de no 
archivarse los processos de la Real Audiencia del nuestro 
Reyno de Valencia, assí civiles como criminales, se siguen 
muchos inconvenientes y daños al bien público y a parti-
culares de los mesmos interesados». Per a resoldre’l es van 
publicar nombroses ordres reials al llarg del segle xvi i 
principi del xvii, però fins aleshores no s’havia aconse-
guit que els escrivans transferiren els processos a l’Arxiu 
del Real. La raó era que molts magistrats no volien treba-
llar al Palau del Real i tenien la seua audiència a sa casa 
dins de les muralles de la ciutat. Això provocava que molts 
processos estigueren fora de l’arxiu i l’arxiver els reclama-
va contínuament. Les ordenances preveien, en primer 
lloc, que tots els processos civils sentenciats definitiva-
ment i executats es transferiren a l’arxiu en el termini d’un 
mes després de la publicació de la pragmàtica, i que l’arxi-
ver havia de portar un llibre índex per abecedari per po-
der localitzar-los més fàcilment. En el cas dels processos 
que estaven suspesos més de deu anys, també s’havien de 
transferir a l’arxiu, en què haurien de guardar-se fins que 
una de les parts decidira continuar-los. En aquest cas, l’ar-
xiver hauria de tornar a lliurar el procés a l’escrivà corres-

ponent per a continuar-ne la instrucció. En els dos casos 
els arxivers havien de facilitar l’extracció de còpies dels 
processos, o de documents inclosos en aquests, a les parts 
interessades.

Els escrivans haurien de transferir, cada quatre anys, 
des de Pasqua de Resurrecció fins a la Pasqua de l’Esperit 
Sant, els processos sentenciats o suspesos a l’arxiver reial. 
Així mateix, cada quatre anys, el virrei nomenaria un o 
més jutges de la Reial Audiència perquè feren una visita 
d’inspecció a les escrivanies i comprovaren que s’havia fet 
correctament la transferència dels processos. Les orde-
nances també preveien que els processos criminals sen-
tenciats definitivament i executats s’haurien de transferir 
en el termini d’un any al «cabo de tabla de la Real Audien-
cia criminal», seguint el mateix criteri que en el cas dels 
processos civils, i s’havia de portar un llibre índex per abe-
cedari.25 Aquest és l’origen dels índexs de la Reial Audièn-
cia de l’època foral que es troben a l’Arxiu del Regne i de 
l’índex dels processos de Madrid, que són els que senten-
cià el Consell Suprem d’Aragó. Aquests índexs encara 
s’utilitzen actualment i s’organitzen alfabèticament pel 
nom del primer litigant, i dins de cada lletra s’ordenen 
cronològicament. Al final de cada inscripció registral hi 
ha una breu descripció del litigi: demanda, ferma de dret, 
venda, apel·lació, etc.

El 1646 es van fer unes obres de reforma molt impor-
tants al Palau del Real, consistents a construir una nova 
escala, la qual cosa va afectar les dues estances de l’arxiu. 
Això va obligar a buscar una nova seu per a l’arxiu, per la 
qual cosa el 21 de juny de 1646 la Junta Patrimonial va 
manar fer un informe «de lo que costarà el desfer y tornar 
a fer y acomodar los almaris y estans que y a en lo Archiu», 
amb la finalitat de col·locar-los en el nou arxiu. Es parla de 
quatre armaris nous, d’un altre de vell «que està encaxat 
en la paret del arxiu» i de «la estantada del segon arxiu». 
Es va fer la inspecció corresponent, a la qual va assistir 
l’arxiver, llavors Antoni Garcia de Padilla, i es va presen-
tar l’informe preceptiu. L’endemà passat, el 23 de juny, la 
Junta Patrimonial va acordar: «Vista dita visura y relació 
y sertificatòria al peu de Antoni de Padilla, altre dels coa-
jutors del offici de Mestre Racional, provehex y delleberà 
que, en primer lloch, se enblanquine tot lo argiu nou; y 
después de enblanquinat se passen tots los armaris y es-
tants y se acomoden en los puestos més convinents, tor-
nans-los en la forma que staven, tot alló que per raó de 
traure’s serà forsós desfer.» Juntament amb les obres 
veiem que també se succeeixen les ordres per a organitzar 
la documentació de l’arxiu. El 1660, el monarca, per Reial 
Pragmàtica del 13 de maig destinada a millorar l’adminis-
tració de la Reial Hisenda, va manar inventariar la docu-
mentació de l’Arxiu del Real i l’Arxiu de la Batlia, i que 
dels inventaris restés una còpia en l’ofici del Mestre Ra-
cional. Posteriorment, el 1686, es va tornar a ordenar a 
Carles Gil de Cabrera que organitzés l’arxiu.

El segle xviii va suposar la introducció de canvis im-
portants als arxius valencians. En primer lloc, amb la pu-
blicació del Decret de Nova Planta del 25 de juny de 1707, 
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van desaparèixer totes les institucions forals valencianes i 
se’n van implantar unes altres d’origen castellà. Això, evi-
dentment, va tenir el seu reflex en els arxius. El nou mo-
narca, Felip V, va mostrar des d’un principi molt d’interès 
per l’Arxiu del Real i, sobretot, per l’Arxiu de la Batlia, ja 
que allí es conservava la documentació referent al Reial 
Patrimoni, una font d’ingressos molt important per a la 
Corona. Aquest interès explica que molt prompte, el de-
sembre de 1708, es nomenara un nou arxiver, Francesc 
Vicente Royo, i se li va premiar la fidelitat a la causa bor-
bònica tenint en compte que «antecedentemente havía 
servido el empleo de Procurador Patrimonial en aquella 
ciudad y reyno, y cabo de tablas de los derechos reales de 
peage y quema», per la qual cosa coneixia molt bé la docu-
mentació relacionada amb el tema del Reial Patrimoni. 
L’encapçalament del nomenament delata els interessos 
del monarca: «archivero del Real Patrimonio de Valen-
cia». El 8 de setembre de 1712, el rei va nomenar com a 
arxiver el seu fill, Lluís Vicente Royo, advocat dels reials 
consells, que treballà com a arxiver fins al 1752. El va 
substituir de manera interina Pere Lluís Sánchez, arxiver 
municipal de València, fins que, el 1758, es va nomenar 
un nou arxiver, Francesc Navarro, advocat, regidor de 
l’Ajuntament de València i un dels promotors de la crea-
ció de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.

Una preocupació constant van ser els arxius de les ins-
titucions forals suprimides, ja que es trobaven en dife-
rents seus i era molt difícil gestionar-los i conservar-los. 
El primer intent de reunir els arxius va ser el 1716, quan es 
va crear l’Arxiu General, gràcies a un memorial que va en-
viar Lluís Vicente Royo. Felip V, per Reial Ordre del 19 de 
maig de 1716, va manar que «en la ciudad de Valencia 
haya solo un Archivo General que comprehenda todos los 
papeles de mi Real Patrimonio, los de la Chanzillería y Su-
perintendencia, en el qual no solo han de estar los papeles 
antiguos sino los modernos como se vayan creando». 
Amb això, l’Arxiu del Real i el de la Batlia es reunien per 
primera vegada. La resta dels arxius van continuar gestio-
nant-se a part. De fet, sabem que fins al 1758 el sistema 
arxivístic de la ciutat de València va presentar el mateix 
esquema que havia tingut durant l’època foral: l’Arxiu del 
Real i l’Arxiu de la Batlia i el Reial Patrimoni, els dos a 
càrrec de l’arxiver general des de 1716; l’arxiu de la Go-
vernació i l’arxiu dels justícies de la ciutat de València, 
tots dos també dirigits per un mateix arxiver; l’arxiu de la 
Generalitat amb un arxiver propi; l’arxiu de la Casa de  
la Ciutat, també amb un arxiver propi, i l’arxiu del cance-
ller o el tribunal de contencions o competències, a càrrec 
de l’escrivà mateix de la institució.26

Una altra notícia sobre els arxius valencians en aquests 
anys és el trasllat, el 1750, de la Reial Audiència des del 
Palau del Real fins al de la Generalitat, on es transferí tam-
bé la seua documentació del segle xviii. Les raons que va 
manifestar el seu promotor, el magistrat Vicent Borrull, 
foren que la institució havia de ser al centre de la ciutat, 
junt amb les institucions de govern, civils i eclesiàstiques, 
i de l’Administració de Justícia de la ciutat i Regne de Va-

lència, i dels arxius i les presons, la qual cosa facilitaria el 
seu treball.

Un any abans, el 1749, la Secretaria d’Estat va crear una 
comissió d’arxius per pressionar Roma en el tema de les 
regalies i recaptar informació sobre els arxius espanyols. 
El seu coordinador va ser el jesuïta Andrés Marcos Burriel 
i, en un primer moment, va proposar com a comissionats 
en el Regne de València els germans Mayans, però Grego-
ri Mayans va declinar l’oferta. Va haver de buscar un nou 
comissionat, l’aragonès Miguel Eugenio Muñoz, oïdor de 
la Reial Audiència de València. Aquest va proposar en els 
seus informes, seguint el model de l’Arxiu del Regne 
d’Aragó, reunir els arxius de les institucions forals en un 
mateix edifici i va aconsellar com a seus el Palau de la Ge-
neralitat, com a Saragossa, o la Llotja de Mercaders. Una 
idea semblant va proposar el 1751 Javier de Garma Durán, 
arxiver de l’Arxiu Reial de Barcelona, però per a reunir 
allí tots els arxius de les institucions de l’antiga Corona 
d’Aragó, argumentant que el seu arxiu era el que més fons 
conservava. Evidentment, aquest era un tema important 
per als territoris de l’antiga Corona d’Aragó, ja que les 
seues institucions havien estat suprimides i calia conser-
var-ne els arxius. En el cas del Regne d’Aragó, no hi havia 
problema, perquè tots els arxius estaven reunits a la Dipu-
tació del General, però a Catalunya i el Regne de València 
això no ocorria, i per això trobem aquestes propostes.

Les repercussions dels treballs de la Comissió d’Arxius 
van ser importants. Per exemple, el 1754, els arxius van 
deixar de dependre de la Secretaria d’Hisenda i van passar 
a fer-ho de la Secretaria d’Estat. El 7 de febrer de 1754 es 
va aprovar un nou reglament per a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, ja amb aquesta denominació. En el cas del Regne 
de València, el rei Ferran VI, aprofitant el nomenament 
d’un nou arxiver, Francesc Navarro, va publicar el Reial 
Decret del 20 de juliol de 1758, en què s’especificava: «Por 
quanto los archivos del Real, de la Baylía General, de la 
Corte del Justicia Civil, de la Diputazion, de la Governa-
cion y el de los Trescientos Sueldos en Valencia, han sido 
manejados y tratados con tan poco cuydado que han oca-
sionado la maior confución y desorden en su colocación, 
con imponderable perjuicio de quantos tienen necesidad 
de los documentos y escrituras que deven parar en dichos 
archivos […] he considerado conveniente unirlos y colo-
carlos todos en un solo edificio, con todas las precausio-
nes que aseguran su conservación y en el método y orden 
más claro, para que se enquentre con más promptitud el 
instrumento que se solicite.» A partir de 1758, per tant, els 
sis arxius van passar a dependre d’un sol arxiver. Faltava 
buscar la seu per a l’Arxiu General. Els treballs del comis-
sionat Miguel Eugenio Muñoz també van tenir altres re-
percussions importants, com la informació que va recopi-
lar sobre els arxius valencians en general i la recuperació 
de més de 20.000 processos i documents que havien sigut 
robats i la seua restitució als arxius corresponents de la 
ciutat de València.

Francesc Navarro va morir el 1769 i l’any següent es 
donà el tercer pas per a la creació de l’Arxiu General de 
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València, que va ser la publicació de la Reial Ordre del 20 
de febrer de 1770. S’hi resolien diferents conflictes dels 
arxius valencians: es nomenava nou arxiver Ignacio La-
tre; es va nomenar un jutge conservador o superinten-
dent d’arxius, seguint l’exemple del reglament de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó de 1754, que havia de ser el regent 
o un ministre de la Reial Audiència, tal com havia ocor-
regut diverses vegades des del segle xvi; es creava una 
plantilla per a l’arxiu composta per un arxiver i quatre 
oficials, i s’assignava per a edifici de l’Arxiu General l’an-
tiga Casa Professa dels Jesuïtes, amb la finalitat de reunir 
els sis arxius en un sol local. En el cas de l’edifici, mana- 
va que els arxius es reuniren al local de l’antiga biblioteca, 
que es feren les obres necessàries i «armarios, estantes, 
mesas, cajones, y demás necesario». També es va buscar 
el finançament per a les obres d’adequació de l’edifici i es 
va ordenar que els diners sobrants es destinaren a «hacer 
copiar de buena letra los instrumentos más maltratados, 
y en formar índices de los existentes y de los que vayan 
entrando».

A Ignació Latre (1770-1783), amic personal de Gregori 
Mayans, el va substituir com a arxiver interí Francesc Mi-
quel de Val (1783-1790), secretari del capità general, i l’úl-
tim arxiver del segle xviii va ser Josep San Román (1790-
1798), un militar valencià retirat. Per Reial Ordre del 4 de 
juny de 1791, la plantilla de l’arxiu es va reduir a la meitat, 
i la formaven l’arxiver, dos oficials — Manuel i Joan Cas-
tany— i un subaltern. El tema de la seu definitiva encara 
va tardar quasi dos segles a resoldre’s. El problema era que 
la Casa Professa no reunia bones condicions per a alber-
gar l’arxiu i, a més, en reclamaven l’ús altres institucions 
eclesiàstiques, estatals i municipals. Com en l’època foral, 
la preocupació pel Reial Patrimoni va continuar sent un 
tema prioritari, i això explica que a finals del segle xviii i 
principis del xix es publicaren diverses obres de recopila-
ció legislativa sobre el tema.27

El segle xix va començar amb un nou arxiver, Pere 
Blasco Conca (1798-1827), advocat dels reials consells, 
nebot de Vicent Blasco García, rector de la Universitat de 
València entre 1784 i 1813, i cunyat de Joan Baptista 
Muñoz, fundador de l’Arxiu d’Índies a Sevilla. El va se-
guir Jorge García Martín (1828-1854), l’últim arxiver no-
menat durant l’antic règim, que ens ha deixat una excel-
lent memòria descriptiva de l’Arxiu General redactada el 
1835. A continuació, trobem Esteban del Río y García de 
Soto (1854-1856), Víctor Planté Vial (1856-1861) i Mi-
guel Velasco Santos (1861-1883), el primer arxiver del 
Cos Facultatiu de l’Arxiu General de València. Personat-
ge polifacètic, participà en la Renaixença valenciana, pu-
blicà nombrosos treballs, entre els quals Reseña histórica 
de la Universidad de Valencia el 1868, i arribà a ser presi-
dent de l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Va-
lència. El 1883 va passar a exercir el càrrec de director de 
l’Arxiu General Central d’Alcalá de Henares fins a la seua 
defunció el 1897. El van seguir en el càrrec Joaquim Casañ 
Alegre (1885-1896) i José Luis Albalate Ayora (1896-
1899).

Com sempre, la principal preocupació era l’organitza-
ció i la conservació dels arxius, aleshores encara disper-
sos. Per això, l’abril de 1805, Pere Blasco va sol·licitar aju-
da per a organitzar els arxius valencians. L’any anterior, 
l’11 d’octubre de 1804, José Canga-Argüelles havia sigut 
nomenat comptador de l’exèrcit amb la finalitat de recu-
perar i reformar el Reial Patrimoni valencià. La Secretaria 
d’Estat va aprofitar la circumstància i el va nomenar co-
missari per a supervisar els treballs d’organització. Cal te-
nir en compte que des de 1711 el comptador de l’exèrcit, 
sota les ordres de l’intendent, era l’encarregat del Reial 
Patrimoni, ja que va assumir les funcions de l’antiga Bat-
lia i del Mestre Racional. José Canga-Argüelles no sola-
ment va vigilar el treball dels arxivers, sinó que va consul-
tar nombrosos documents que utilitzaria posteriorment 
en les seues obres sobre la hisenda espanyola.

Pocs anys després va començar la guerra contra els 
francesos, la qual cosa va propiciar l’enderrocament del 
Palau del Real el 1810 i va comportar el trasllat de l’Arxiu 
del Real dins de les muralles de la ciutat de València, a 
l’antiga Casa Professa dels Jesuïtes, llavors Seminari de 
Sant Tomàs. La proposta va partir de l’arxiver Pere Blas-
co, que el 30 de desembre de 1809 ho va proposar a la Jun-
ta Superior d’Observació i Defensa de València per evi-
tar-ne la desaparició. El trasllat es va fer entre l’11 i el 14 
de març i es van necessitar un total de cinquanta-un viat-
ges, i les despeses es van pagar amb els diners de les «gene-
ralitats», que encara es continuaven cobrant parcialment. 
La segona fase del trasllat va començar el 2 d’agost del ma-
teix any i va consistir en la «composición del Archivo de 
la Compañía y colocación de los estantes del Palacio del 
Real», un treball que havien fet «los maestros arquitecto, 
carpintero y cerrajero». Aquests treballs van continuar de 
manera intermitent fins al 27 de gener de 1811. Quedava 
per fer l’arreglament de la documentació.

Sobre l’arreglament de l’arxiu, sospitem que l’arxiver 
va demanar ajuda a les Corts, ja que en novembre de 1813 
envià una representació sobre arxius. En aquestes matei-
xes dates es reuní una comissió per estudiar la creació 
d’un Archivo General de la Nación on es dipositarien tots 
els arxius dels diferents regnes de la monarquia seguint els 
criteris de l’època. Uns anys despres, en 1821, Pròsper de 
Bofarull, sota el pseudònim Fèlix Fluralbo, escrigué un fu-
llet blasmant aquest projecte.28 Entretant, el juliol de 
1815, el Govern va nomenar un superintendent per a su-
pervisar els treballs d’organització de l’arxiu, el jurista 
Francesc Xavier Borrull Vilanova (1745-1838), un perso-
natge polifacètic que fou diputat a les Corts de Cadis. De 
tarannà conservador i foralista, defensà fermament la 
personalitat i la unitat territorial del Regne de València. 
Borrull havia presentat un projecte d’arreglament de l’ar-
xiu i els treballs es van encarregar a l’oficial segon, Domè-
nec Casanys, i es van prolongar fins al 1830. De tots ells, 
Borrull en va donar compte trimestralment a la Secretaria 
d’Estat, i fins i tot pagà nombroses despeses de la seua 
pròpia butxaca. En total, envià cinquanta-vuit informes 
fins a 1830 i donà prioritat a la documentació de tipus ju-
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dicial, ja que el primer que organitzaren foren les sentèn-
cies i els processos de la Reial Audiència foral. Jorge Gar-
cía ens diu, en la seua memòria, que després de 1830 va 
decidir reorganitzar l’arxiu de la Reial Audiència segons 
els inventaris del segle xvii, ja que «era más breve, 
económico y útil el que los procesos que quedaron sin  
arreglar se colocasen bajo el mismo sistema que los espre-
saba el índice antiguo». També ens diu que no hi havia 
cap índex dels arxius de la Governació, la Generalitat, del 
Justícia Civil i del de Tres-cents sous.

Acabada la guerra, el 1814 hi va haver canvis impor-
tants al Reial Patrimoni. Per Reial Ordre del 23 de novem-
bre de 1814 es van separar tots els rams del Reial Patrimo-
ni de la Reial Hisenda. El 1815 es va crear de nova planta 
una batlia general de València, dependent del Majordom 
Major de la Casa Reial, per a l’administració del Reial Pa-
trimoni. Això va suposar que uns anys després, per Reial 
Ordre del 12 de gener de 1828, se separara de nou l’arxiu 
de la Batlia de l’Arxiu General de València i, fins i tot, un 
dels arxivers va passar a formar part de la plantilla de la 
Batlia. El mateix va ocórrer a Catalunya, però allí les cir-
cumstàncies arxivístiques foren diferents i es creà l’Arxiu 
del Reial Patrimoni, que reuní els antics arxius de la Bat-
lia, el Mestre Racional i la Intendència del segle xviii.29

Un altre fet important va passar el 1815, acabat de tras-
lladar l’arxiu a la Casa Professa, quan es va publicar el 
Reial Decret del 22 de maig que restaurava la Companyia 
de Jesús a Espanya, la qual cosa va suposar que els jesuïtes 
podien reclamar l’edifici. Això va provocar un problema 
greu de recerca d’una nova seu per a l’arxiu que tardaria 
segle i mig a resoldre’s. A partir de llavors, i de manera 
recurrent, trobem moltes peticions dels jesuïtes per a re-
cuperar la Casa Professa.

Pel que fa a la plantilla de l’arxiu, veiem que el 1835 
continuava sent la mateixa que a final del segle xviii: un 
arxiver, dos oficials i un porter.30 Durant el segle xix, 
l’edifici de la Casa Professa va tenir diversos usos simulta-
nis. Després de 1835 s’hi van instal·lar el Govern Civil i la 
Diputació, fins que el 1864 es van traslladar al Palau del 
Temple. L’Audiència Territorial de València també va 
utilitzar una part de l’edifici per a arxiu i s’hi van instal·lar 
tres jutjats, fins que per l’estat ruïnós de l’edificació es van 
traslladar al Palau de la Batlia. Posteriorment, el 21 de se-
tembre de 1872, se’n va cedir interinament una part a 
l’Ajuntament de València per a asil.

En aquestes circumstàncies, el 1843, el governador po-
lític va reprendre de nou el tema de la reunió de tots els 
arxius a la Casa Professa. El primer a fer-ho va ser l’arxiu 
de la Generalitat el 1845. Posteriorment, davant de l’estat 
ruïnós dels edificis de la Casa de la Ciutat i de l’antiga Go-
vernació, el 1859 i 1861 s’hi van traslladar, sota la direcció 
de Victor Planté, els arxius dels justícies de la ciutat de 
València i el de la Governació. El 1868, Miguel Velasco 
Santos va aconseguir que la Junta Superior Revolucionà-
ria retornara a l’Arxiu General l’Arxiu de la Batlia, gràcies 
a la col·laboració del rector de la Universitat de València, 
Eduardo Pérez Pujol, salmantí com ell. El batle va protes-

tar i va aconseguir, el 1871, que l’arxiver retornara les 
claus de l’arxiu al cap econòmic de la província. Final-
ment, l’Arxiu de la Batlia va passar a l’Arxiu General el 
1883.

Un altre fons important que ingressà a partir del segle 
xix fou el de protocols notarials. Els notaris, d’acord amb 
els furs i les diferents disposicions dels jurats de València, 
tenien l’obligatorietat de conservar els protocols i traspas-
sar-los als seus successors. De la supervisió de tot això se 
n’encarregà el Justícia Civil de València, amb l’ajuda dels 
majorals del Col·legi de Notaris. D’aquesta manera, l’Ar-
xiu del Justícia Civil, que era on prenien possessió els 
nous notaris de València, es convertí en el primer arxiu de 
protocols de la ciutat, ja que s’hi dipositaven els protocols 
dels notaris difunts que no tenien successors. Tot i això, la 
conservació dels protocols sempre fou problemàtica. A 
partir del segle xvii trobem propostes de diferents insti-
tucions sobre la necessitat de crear un arxiu de protocols, 
però no fou fins a la Llei orgànica del notariat de 1862 que 
el tema entrà en via de solució. Entretant, tenim la inicia-
tiva personal de Marià Tortosa Tudela, col·legial del Col-
legi del Corpus Christi de València, que entre 1803 i 1826 
recopilà uns 28.000 protocols pertanyents a 1.885 notaris. 
A l’Arxiu del Real hi havia un petit fons de protocols, que 
s’incrementà fins als 3.500, ja que Jorge García, com diu 
en la seua memòria de 1835, manà reunir en la Casa Pro-
fessa tots els protocols dels diferents arxius que depenien 
de l’Arxiu General. En l’actualitat, el fons consta de més de 
17.409 protocols.

Durant aquests anys, el treball dels arxivers es va dedi-
car a organitzar la documentació dels nous arxius que 
s’havien transferit. Als treballs tècnics s’hi va sumar l’as-
sistència als investigadors, ja que a partir de 1844 els ar-
xius es van obrir a la consulta dels ciutadans. Un altre as-
pecte important és la conservació dels fons, per a la qual 
va caldre fer nombroses reformes en un edifici que no 
reunia les condicions necessàries. El 1862, Miguel Velas-
co Santos, un home culte format a l’Escola de Diplomàti-
ca, va aconseguir que el Ministeri li concedira un pressu-
post extraordinari per fer reformes en l’arxiu. Durant la 
seva direcció es va procedir a una reorganització dels fons 
documentals i es redactaren un bon nombre d’índexs o 
inventaris, i ens ha deixat una memòria de 1881 en què fa 
una breu història de l’arxiu, explica el quadre de classifi-
cació dels fons i, finalment, fa una descripció de l’estat 
dels treballs tècnics.31 

Pels mateixos anys, concretament en 1875, José Luis 
Albalate comentava que primer es feu una classificació i 
se separaren més de «diez mil volúmenes del Maestre Ra-
cional, seiscientos de los Justicias Civil, Criminal y de 
Trescientos Sueldos, con trescientos cincuenta legajos de 
procesos». A partir d’aleshores es procedí a l’«arreglo y 
clasificación de los varios montones o grandes divisiones» 
per a formar les sèries documentals, on la documentació 
s’ordenava cronològicament. Finalment, s’organitzaven 
per ordre alfabètic, ja que «nada más natural que colocar 
estos en el índice por orden alfabético», i ho justificava 
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per a localitzar millor la documentació. De fet, tots els ins-
truments de descripció redactats en aquests anys, que en-
cara s’utilitzen, segueixen els mateixos criteris i correspo-
nen als fons ingressats en el segle xix. Un dels oficials més 
rellevants que van treballar a l’arxiu va ser l’oriolà José 
Morón Liminiana (1827-1881), autor d’una Metodología 
diplomática o Manual de arquivonomía, publicada el 
1879, que va treballar a l’Arxiu General des de 1867. A fi-
nal de segle, Joaquim Casañ, un altre arxiver amb molta 
erudició i també vinculat a la Renaixença, va publicar el 
1894 una Colección de documentos inéditos del Archivo 
General del Reino de Valencia, seguint l’estela de Pròsper 
de Bofarull a Barcelona, però no va tenir continuïtat.

El segle xx comença com una continuació de l’ante-
rior.32 El tema de la seu es va complicar més a causa de la 
Llei del 19 de juny de 1911 per la qual l’Estat va cedir l’edi-
fici de la Casa Professa a l’Ajuntament de València a canvi 
de certes prestacions. Posteriorment, l’Estat, per Decret 
del 19 de juliol de 1927, va autoritzar l’Ajuntament de Va-
lència a fer una cessió parcial de l’edifici a la Companyia 
de Jesús per crear una escola, però reservava el local que 
ocupava l’arxiu. El 1932, el Govern de la República va tor-
nar a dissoldre la Companyia de Jesús i va confiscar tots 
els seus béns, però l’Estat, per Decret del 19 d’agost de 
1933, va renunciar a la compra de l’edifici.

Quan va començar la guerra, tots els funcionaris menys 
un van fugir o es van amagar. L’arxiu va estar tancat fins 
que Felip Mateu i Llopis va arribar des de Madrid el març 
de 1937 i en va ser el director fins al final de la guerra. Du-
rant aquests anys es van derrocar part dels locals, la qual 
cosa va afectar la consistència de l’edifici i la seguretat de 
l’arxiu. Felip Mateu Llopis va aconseguir no solament sal-
var l’arxiu, sinó que se’n milloraren i es modernitzaren 
notablement les instal·lacions.33 No obstant això, un de-
cret del Govern nacional, datat a Burgos el 3 de maig de 
1938, derogava els decrets de la República i, una vegada 
acabada la Guerra Civil, es van reposar les coses a l’estat 
anterior.

Finalment, l’Ajuntament de València va decidir, en la 
sessió del 19 d’abril de 1941, cedir tot l’edifici a la Compa-
nyia de Jesús. Aquesta vegada, el tema de la seu el va abor-
dar definitivament el Ministeri d’Educació Nacional, ja 
que es va tenir la col·laboració del director general d’Ar-
xius i Biblioteques, el valencià Miquel Bordonau Mas, i es 
va buscar un nou solar per a l’arxiu, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de València, que llavors presidia Adolfo 
Rincón de Arellano. Les gestions van començar l’any 
1956, la cessió del solar es va signar l’abril de 1959 i les 
obres del nou edifici van començar el 1962. El projecte i la 
direcció de les obres van anar a càrrec de l’arquitecte Joan 
Segura de Lago. Una vegada acabades les obres i trasllada-
da la documentació, el 29 d’octubre de 1965 es va inaugu-
rar el nou edifici de l’Arxiu del Regne de València, el pri-
mer construït de nova planta amb criteris moderns per a 
un arxiu de l’Estat i considerat un edifici modèlic. Uns 
mesos després, el 31 de març de 1966, es va cedir la Casa 
Professa a la Companyia de Jesús. Posteriorment, el Mi-

nisteri encarregà al mateix arquitecte el projecte del nou 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Hena-
res, les obres del qual van finalitzar el 1973.

Les transferències de documentació van continuar al 
segle xx. Es tractava ara dels fons d’època borbònica i els 
procedents dels convents desamortitzats del segle xix. Els 
primers a arribar van ser els de la desamortització i el fet 
va ser conseqüència de la política arxivística centralitza-
dora del Govern de final del segle xix, que va fer que el 
1896 i el 1897 es realitzaren dues transferències de docu-
mentació de l’orde de Montesa i dels convents desamor-
titzats valencians a l’Arxiu Històric Nacional. En aquests 
moments, la direcció l’ocupava un valencià, Vicent Vig-
nau Ballester (1896-1908), que va ser qui realment va con-
solidar aquest arxiu que s’havia creat el 1866. La segona 
proposta de transferència va provocar una forta campa-
nya política i de premsa, en la qual va intervenir Lo Rat 
Penat, per frenar l’enviament de la documentació a Ma-
drid. La campanya va aconseguir els objectius que tenia i 
set anys després, el 1904, el ministre d’Instrucció Pública 
va ordenar que la documentació que quedava a la Delega-
ció d’Hisenda es transferira a l’Arxiu del Regne de Valèn-
cia, transferència que va supervisar personalment Vicent 
Vignau.34 Posteriorment, el 1921 es va proposar la trans-
ferència de la documentació de la Reial Audiència borbò-
nica, que es faria en dues fases. El gener de 1926 es va re-
metre la documentació del Reial Acord i després, el 1936, 
es van transferir els llibres de registre i els processos civils 
i criminals.

El Decret del 12 de novembre de 1931 va crear a Espa-
nya els arxius històrics provincials, on s’enviaria la docu-
mentació notarial de més de cent anys. En el cas de la pro-
víncia de València, aquestes funciones les assumí l’Arxiu 
del Regne de València. El Decret del 24 de juliol de 1947 
afegí la transferència de la documentació històrica de les 
audiències, jutjats i delegacions d’Hisenda. Una ordre del 
14 de desembre de 1957 del Ministeri de Justicia inclogué 
la de les comptadories d’hipotèques. En darrer lloc, el De-
cret 914/1969, del 8 de maig, va ordenar que custodiaren 
tota la documentació de l’administració perifèrica de l’Es-
tat de més de quinze anys d’antiguitat.

Actualment, l’Arxiu del Regne de València és un arxiu 
estatal gestionat per la Generalitat Valenciana. El Reial 
Decret 3066/1983, del 13 d’octubre, va transferir a la Ge-
neralitat Valenciana les funciones i els serveis de l’Estat en 
matèria de cultura, però exceptuant-ne els edificis i els 
béns mobles de titularitat estatal dipositats o custodiats en 
aquests. Per tant, l’Arxiu del Regne de València continua 
sent de propietat estatal, però la gestió l’exerceix la Gene-
ralitat Valenciana i es regeix d’acord amb la legislació es-
tatal. A partir de l’any 2000 s’han renovat les instal·lacions 
de l’edifici i s’han començat a implementar les noves tec-
nologies de la informació i la documentació, amb la fina-
litat de millorar la conservació i la consulta de la docu-
mentació i facilitar l’accés de tots els ciutadans i dels 
investigadors a la informació i els instruments de descrip-
ció dels fons documentals de l’arxiu.
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Notes i referències

[1] Sobre el Mestre Racional, el principal estudi continua es-
sent el de Tomàs de Montagut i Estragués. El Mestre 
Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419). Fundació No-
guera, Barcelona 1987, 2 v. La creació del Mestre Racio-
nal va suposar la posada en funcionament d’una institu-
ció fiscalitzadora que intervenia la comptabilitat de totes 
les institucions de la monarquia. Igual que la Cancelleria 
Reial, tenia un àmbit global, però, en aquest cas, de con-
trol. És per això que necessitava no tan sols tenir accés a 
la documentació de les institucions de la monarquia, sinó 
també posseir un arxiu on guardar la documentació fis-
calitzadora, com a garant i comprovant de la gestió 
d’aquestes institucions.

[2] La relació entre els arxius de la Corona d’Aragó i el Mes-
tre Racional ha estat estudiada per Rafael Conde y Del-
gado de Molina en diversos treballs: «Los archivos rea-
les o la memoria del poder». A: XV Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón. Gobierno de Aragón, Saragossa 
1994-1996, tom i, vol. ii, p. 121-139; «La creación del 
Archivo del Reino de Valencia». Estudis Castellonencs, 
núm. 6, (1994-1995), p. 371-381; «Archivos y archiveros 
en la Edad Media Peninsular». A: Juan José Generelo 
Lanaspa, Ángeles Moreno López i Ramón Alberch i 
Fugueras (coord.). Historia de los archivos y de la archi-
vística en España. Universidad de Valladolid, Valladolid 
1998, p. 13-28; «Los archivos de la monarquía hispáni-
ca». A: Ernest Belenguer Cebrià (coord.). Felipe II y el 
Mediterráneo. Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Vol. III, 1999, 
p. 193-214; Reyes y archivos en la Corona de Aragón: Siete 
siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos xii-
xix). Institución Fernando el Católico, Saragossa 2008, 
676 p.

[3] La seu de les dues noves institucions fou el Palau Reial, 
també conegut com a Palau del Real. L’origen del nom es 
deu a la seua localització en la partida del Pla del Real o 
Rahal, un topònim d’origen àrab amb el significat d’hor-
ta. A partir del segle xviii, després de l’abolició dels Furs 
el 1707, passà a denominar-se Arxiu General de Valèn-
cia. A final del segle xix es consolidà el nom d’Arxiu Re-
gional de València i en la segona meitat del segle xx el 
d’Arxiu del Regne de València.

[4] Rafael Conde y Delgado de Molina. «La creación del 
Archivo…», op. cit.

[5] Eugenio Casanova. Archivistica. Stabilimento Arti Gra-
fiche Lazzeri, Siena 1928.

[6] Cal tenir en compte que el context de la seua creació va 
coincidir, cronològicament, amb el renaixement del dret 
romà a Europa, que definia els arxius com els «locus in 
quo acta publica asservantur ut fidem faciant». En la bai-
xa edat mitjana, aquesta definició va trobar la definitiva 
expressió en el ius archivi, és a dir, en el valor jurídic que 
s’atribuïa als documents conservats als arxius: «charta 
quae propheretur ex archivo publico, testimonium pu-
blicum habet».

[7] El juliol de 1318, Jaume II va crear l’Arxiu Reial de Barce-
lona. El monarca va manar construir al Palau Reial un 
dipòsit on «fossen possats e conservats los registres, els 
privilegis e altres scrits de la sua cancelleria e dels altres 
fets de la sua cort». Així mateix va manar que, al palau, es 
destinés un altre dipòsit per a conservar «els comptes e 
altres scriptures del offici del Maestre Racional de la sua 
cort». La fiscalització de les despeses la va fer el valencià 
Pere de Boïl, mestre racional i senyor de Manises.

[8] Rafael Conde i Delgado de Molina. Les primeres ordi-
nacions de l’Arxiu Reial de Barcelona / Las primeras orde-
nanzas del Archivo Real de Barcelona, 1384. Ministerio 
de Cultura, Madrid 1993, 44 p. A més, es poden consultar 
els treballs de Carlos López Rodríguez: «El Archivo de 
la Corona de Aragón en la Baja Edad Media». A: Monar-
quía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispa-
no-cristianos, siglos xiii-xv. Institución Fernando el Ca-
tólico, Saragossa 2014, p. 145-184, i «Orígenes del 
Archivo de la Corona de Aragón, (en tiempos, Archivo 
Real de Barcelona)». Hispania: Revista Española de His-
toria, núm. 226 (2007), p. 413-454.

[9] El 27 de desembre de 1337, Domènec de Claramunt, 
mestre racional, després d’haver fiscalitzat la comptabili-
tat de Guillem Serra, cambrer d’Alfons el Liberal, diu que 
«a cautela de la Cort, he conservat e estojat lo dit quaern 
en una caxa blanca qui és en la casa o archiu del offici del 
Racional, qui és en lo Real del Senyor Rey, la qual és en la 
ciutat de València, en lo qual són conservats e estojats los 
comptes de la amministració de la Batlia General del 
Regne de València». Tomàs de Montagut i Estragués. 
El Mestre Racional…, op. cit., vol. ii, p. 148 i 152.

[10] Així veiem com el juny de 1394 continuava enviant-se la 
documentació a Barcelona: «Item, done a·n Andreu 
López, porter del senyor Rey, los quals havia bestrets e 
pagats axí en loguer de VI bèsties que havien portats los 
registres e diverses scriptures del offici del Racional, com 
per nòlit de moltes altres diverses scriptures del dit offici, 
de la dita ciutat de València a la ciutat de Barcelona.» 
Això ens confirma que el dipòsit del Palau del Real de 
València era un arxiu administratiu i que l’estança era 
simplement l’escrivania del lloctinent de mestre racional.

[11] Sobre la creació de l’Arxiu Reial de Saragossa i l’Arxiu del 
Regne d’Aragó cal veure els treballs de Diego Navarro 
Bonilla: «El Archivo Real de Zaragoza. Instituciones y 
archivos del rey en el Archivo de Aragón (siglos xv-
xvii)». Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Pro-
tocols, núm. 20, (2002), p. 177-204, i Escritura, poder y 
archivo: La organización documental de la Diputación del 
Reino de Aragón (siglos xv-xviii). Prensas Universita-
rias, Saragossa 2004, 316 p.

[12] Sara Cunchillos Plano. «Nombramiento de Gaspar de 
Pachs como primer maestro racional del Reino de Ma-
llorca (a. 1451)». Medievalia, núm. 8 (1989), p. 163-175. 
Per a l’Arxiu del Regne de Mallorca cal consultar el tre-
ball d’Antonio Mut Calafell. Guía sumaria del Archi-
vo del Reino de Mallorca. Ministerio de Cultura, Madrid 
1984, 78 p.
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[13] «Necnon ordinamus quo in regno predicto deduetur lo-
cus per dictum Magistrum Rationalem eligendus qui 
nuncupetur archivius regius ubi et condatur et ponantur 
omnia computa officialium dicti regni que ab inde reci-
pientur et audientur in dicto regno, necnon alie scripture 
et registra Viceregum et Gubernatorum dicti regni, ca-
pribreviaque regia ut facilius et sine labore ac expensis 
possint haber per dictum Magistrum Rationalem ad in-
formationem et per alias certificationes necessarias intra 
dictum regum, et eiusdem archivi claves teneat et tenere 
habeat dictus Magister Rationalis aut unus et dictis coad-
jutoribus quem ad hoc idem Magister Rationalis delege-
rat et obligatus sit debido ordine ac distincte situare et 
componere libros ac scripturas ibidem claudendas»: 
Evandro Ptuzulu. «L’uffizio di maestro razionale del 
Regno di Sardegna». A: Martínez Ferrando, archivero. 
Miscelánea de estudios dedicados a su memòria. ANABA, 
Barcelona 1968, p. 409-430. Per a l’Arxiu del Regne de 
Sardenya, vegeu Gabriela Olla Repetto. «La política 
archivística di Alfonso II d’Aragona». A: La società medi-
terránea all’epoca del Vespro: Atti dell’XI Congresso di 
Storia della Corona d’Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 
25-30 aprile 1982). Vol. III. Palerm, 1983-1984, p. 461-
479; Carla Ferrante. «L’arxiu real di Cagliari e i docu-
menti catalano-aragonese». A: Anna Maria Oliva i Oli-
vetta Schena (cur.). Sardegna catalana. Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona 2014, p. 22-43.

[14] «Per quant sens bona causa, sinò ab passions e favors 
mundanes, han fets archius en preiudici de aquest real 
archiu situat per los serenissims reys d’Aragó en la pre-
sent ciutat de Barcelona com a principal e més insigne 
ciutat de les altres, e hon los dits reys han cregut tenir e 
pus guardats los registres e scriptures reals faents per 
llurs grans senyories, pobles e terres, e per çó hi faeren fer 
armaris, uns per Aragó e València, altres per Catalunya, e 
altres per Mallorques, e altres per Sardenya e altres illes  
e terres, tots en gran ordre, yo Pere Michael Carbonell, 
archiver del rey nostre senyor e notari públich de Barce-
lona una et in solidum cum Francisco Carbonello, filio, 
connotario et coarchivario meo, ab bon perdó dels legi-
dors, no delliber perdre molt temps en scriure e fer me-
morials per dits regnes e terres dismembrades d’aquest 
reial archiu. E axí super eis, non servato ordine, brevi me 
expediam e maiorment que son mal pagat de la quitació 
que·m pertany»: Rafael Conde i Delgado de Molina. 
«Una discutible decisió arxivística del segle xv». Lligall, 
núm. 8 (1994), p. 11-18.

[15] L’arxiu era una estança principal on treballava el mestre 
racional o el seu lloctinent, encara que també s’utilitzava 
per a reunions importants. Així veiem com el 19 d’octu-
bre de 1403, quan la Diputació del General era una insti-
tució inorgànica i no tenia una seu fixa, es va reunir «en 
lo dit Reyal, en la casa de l’Arxiu, la qual és al cap del pa-
lau, on se acostuma tenir la dita cort, aplegats los sobre-
dits e dessús nomenats diputats». Un segle després, el 28 
de febrer de 1501, es reuneixen al mateix lloc el «noble e 
magnífich tinentloch de Governador, e don Diego de 

Torres, batle e rebedor general del regne de València, 
personalment atrobats ensemps ab altres persones e los 
residents en lo offici de Mestre Racional en lo Archiu del 
Real del senyor rey, hon lo dit offici és dedicat».

[16] Sobre la historia de l’Arxiu del Regne de València, es pot 
veure la recopilació de bibliografía que s’ha fet en diferents 
treballs. Vegeu Carlos López Rodríguez. «El Archivo 
Real y General de Valencia». Cuadernos de Historia Mo-
derna, núm. 17 (1996), p. 175-192, i Francesc Torres 
Faus. «Alfons el Magnànim i l’Arxiu del Regne de Valèn-
cia». A: Alfons el Magnànim de València i Nàpols. Institu-
ció Alfons el Magnànim, València 2009, p. 163-181.

[17] Agustí Campos Perales. «Jaume Desplà (c. 1357-1423), 
primer arxiver de l’Arxiu Reial de València». Afers, núm. 
92 (2019), p. 149-167.

[18] La relació dels arxivers s’ha tret dels llibres del Mestre 
Racional per a l’època foral, dels llibres del Reial Acord 
per a l’epoca borbònica i de la documentació de la Secre-
taria de l’Arxiu per a l’època contemporània. Per al segle 
xvii s’ha consultat també la documentació de la Secreta-
ria de València de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

[19] Ramon Baldaquí Escandell. El registre Reial Cancelle-
ria 495 de l’Arxiu General del Regne de València: Estudi i 
edició: conclusions. Universitat d’Alacant, Alacant 1993. 
En microfitxa.

[20] Vicent Giménez Chornet. «Les visites o judicis de resi-
dència forals, un fons documental de l’Arxiu del Regne 
de València». A: Homenaje a Amparo Pérez y Pilar Faus. 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València 
1995, p. 473-479; 

[21] Carlos López Rodríguez. Liber Patrimoni Regii Valen-
tiae. Universitat de València, València 2006, 638 p.

[22] Els armaris, bastits pel fuster Gaspar Gregori, són una de 
les millors mostres de l’ebenisteria valenciana de tots els 
temps i allí es va conservar l’arxiu de la Generalitat fins a 
l’any 1845.

[23] Josep Lluís Ibáñez Bertran va sol·licitar el càrrec, entre al-
tres coses, perquè era «uno de los parientes más cercanos 
del glorioso San Luis Beltrán, sin que haya recivido las 
mercedes que vuestra Magestad acostumbra, quando se 
canonizan los naturales de alguno de sus reynos, a sus 
parientes». El rei va tenir en compte el fet i el va nomenar 
arxiver reial el 1668. Posteriorment, el 1671, el monarca 
li va concedir el privilegi de disposar, en vida o a la seua 
mort, l’ofici en un dels seus fills. Això explica que trobem 
la primera arxivera, Vicenta Ibáñez Sarsuela, la seua filla, 
que el 28 de juliol de 1678 es va presentar per a pagar la 
mitja annata i prendre possessió del càrrec al·legant que 
«la supplicante es una pobre donzella huérfana de padre 
y madre, que a de tomar estado». El monarca va atendre 
la sol·licitud, però atés que la seua condició de dona no li 
permetia ocupar el càrrec d’arxiver reial, va nomenar 
com a substitut Jaume Vives de Banyatos, generós, i «ha-
biendo precedido la aprobación le di el juramento y po-
sesión acostumbrados al dicho Vives en lugar de doña 
Vicenta, su propietaria, la qual el día 5 de este (mes de 
mayo de 1681) murió».
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[24] Aquestes ordenances han estat publicades per Rafael 
Conde y Delgado de Molina. Reyes y archivos en la 
Corona de Aragón…, op. cit.

[25] El llibre 23 dels instruments de descripció és el primer 
dels índexs de la Reial Audiència: «Prosesos, registres y 
còpies que se han portat en esta Sacra Real Audiència de 
la present ciutat de València, los quals estan archibats en 
lo present Archiu».

[26] Francesc Torres Faus, Laura Ménsua Muñoz i Sergio 
Urzainqui Sánchez. «Los archivos de la ciudad de Va-
lencia en 1751 según los informes secretos de Asensio 
Sales y Vicente Ximeno». A: La catedral ilustrada: Iglesia, 
sociedad y cultura en la Valencia del siglo xviii. Vol. 3. 
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