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És ben sabut que la Nova Planta catalana fixar2 per a tot el Principat vint places d'alcaldes ma- 

jors i tinents de corregidor nomenats, fins a I'any 1749, pel mateix corregidor i governador militar. 

Si tenim en compte que a Valencia i Aragó els Borbons imposaran nou alcaldes majors respectiva- 

ment,' quedava molt clar que Catalunya tenia més vares, de les quals Granollers, Besalú, Campro- 

don, Balaguer, Tarrega, Igualada, Montblanc, Berga i Agramunt eren capitals d'alcaldia. Excepte la 

primera totes les altres havien estat antigues seus de vegueries i sotsvegueries. 

Els alcaldes majors, segons la legislació castellana, tenien en nom del rei competencies en mati.- 

ria de justícia -jurisdicció civil i criminal- i també administratives -presidien els ajuntaments de re- 

gidors &vant les absencies dels corregidors. Tal com assenyalava Mercader, el fet que Felip V irnpo- 

sés corregidors militars a Catalunya, seguint el model valencia, incrementar2 el valor auxiliar d'aquests 

lletrats que sovint eren doctors en dret, llicenciats, batxillers i Abogados de 10s Reaks con se jo^.^ Molts 

d'ells havien abracat la causa borbbnica durant el conflicte dinistic, perb també n'hi havia d'austracis- 

tes, la qual cosa s'explica -segons Josep Maria T o r r a s  per la manca de personal addi~te .~  

La majoria d'aquests lletrats exercien des de l'any 1714 l'ofici d'assessor dels veguers i de sub- 

delegat de la Intendencia. Perb a partir de 1717 seran cridats pels corregidors per ocupar les noves 

alcaldies. 

Malgrat que des de principis de 1708 ja operaven alcaldes majors a Valencia i Aragó: aquests 

trigaran almenys nou anys més a arribar a Catalunya. Exactament un any després de publicar-se el 

Decret de Nova Planta. Per6 existia un curiós precedent: Tortosa. 

1. Recordem que les poblacions catalanes amb alcaldes majors eren Agramunt, Balaguer, Barcelona (dues vares), 
Berga, Besalú, Camprodon, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Montblanc, Puigcerdi, Tarragona, Tarrega, 
Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedes. Els noms de les seus valencianes eren Alzira, Alacant, Castelló de la Plana, Morella, Oriola, 
Sant Felip, ValPncia (dues vares) i Xixona; i les aragoneses, Calataiud, Cinc Viles, Cullera, Daroca, Osca, Jaca, Saragossa (dues 
vares) i Terol. A Mallorca hi havia Únicament una alcaldia: Palma. Ricardo G~MEZ-RWIRO (1990), "Las competencias del ministe- 
rio de justicia en el Antiguo Regimen., Documentación Juridica, núm. 65-66, p. 153-154. 

2. Joan MEIICADEN I &BA (1968), Felip Vi  Catalunya, Barcelona: Edicions 62, p. 315. 
3. Josep M. TORI~AS I RIBE (19831, Els municipis catalans de I'Antic R6gim (1450-1808), Barcelona: Curial, p. 228-236. 
4. Maria del Carmen II~LES VICENIT (1994), LOS municipios de realengo ualencianos durante el siglo XViZI, 1708-1808. 

Lm sedes corregimentales, vol. 11, Alacant: Universitat (tesi doctoral), p. 874-907. 



La ciutat de Tortosa fou conquerida pels exercits borbbnics Pany 1708, al poc temps de caure 

Valencia. Ripidament els seus privilegis foren suprimits per una reial cedula datada el 25 de maig 

de 1709 separada del Principat i incorporada a la jurisdicció de la Chancillemá del Regne de Valen- 

cia. Melchor de Macanaz estigué a la ciutat dirigint la repressió. Gracies al seu Testamento Politico 

sabem que el desembre de 1708 es nomen2 corregidor el cavaller de Croix -militar d'origen fla- 

menc- i que regulant el govern municipal es trobar2 el granadí Pedro de Saura i Valcárcel, tot i 

que ignorem amb quin títol5 Segurament fou nomenat alcalde major l'any 1709, ja que aquest era 

el despatx que esgrimí davant de 1'Audiencia de Catalunya. L'intendent José Patino li confi2 la sub- 

delegació de la 1ntendi:ncia l'any 1714.~ 

Pedro de Saura i Valcárcel procedia &Almansa, alcaldia que exercia després de guanyar la ba- 

talla les armes borbbniques. Fou un cas atípic, ja que era el primer alcalde major catali d'origen 

castell2 que depengué de Valencia. Estigué a Tortosa fins a comenlaments de 1717, any aquest en 

que mam2 a l'alcaldia de Tarragona. Per tant, Tortosa va tenir el peculiar honor de servir d'assaig 

general per als alcaldes majors de Catalunya. Perb els primers lletrats no arribaren fins ben entrat 

l'any 1717 i de la mB dels corregidors militars castellans. 

Pel Reial decret de 20 de febrer de 1717, Felip V nomen2 corregidors els governadors militars 

de Girona, Tarragona, Puigcerda i Tortosa. Aquests corregiments, en principi, havien d'ésser els 

primers a tenir alcaldes majors.' Els seus titulars foren: Francesc Gayoli, Raimon Pastell, Joan Bap- 

tista Cerdi, Benet Prima i el ja conegut Pedro de Saura i Valcárcel. És a dir, quatre catalans i un cas- 

telli.8 

El doctor Francesc Gayol2 era natural de Figueres i botifler. Durant el conflicte successori esti- 

gué sota les ordres del duc de Noailles. Va ser nomenat assessor ordinari de Girona després de la 

conquesta de la ciutat. Per la seva fidelitat, Felip V I'ennoblí I'any 1712. També era subdelegat de la 

Intendencia en el moment en qui: el corregidor de Girona, el tinent general Tiberio Carafa, el no- 

menB alcalde major.9 Poc després Carafa designava el seu altre tinent de corregidor a Besalú, el 

també subdelegat de la Intendencia, doctor Raimon Pastell, un borbbnic domiciliat a la vila.1° 

Per a I'única vara de Puigcerdi el coronel Diego de Villaplana va escollir un antic austracista: 

el doctor en dret Joan Baptista Cerda. Fou assessor de la Cerdanya espanyola amb el govern de l'ar- 

xiduc, perb després es passi al partit felipista. L'any 1714 era assessor ordinari del veguer de Puig- 

cerd2 i residia a la vila." També fou un dels primers regidors vitalicis de Puigcerda malgrat la in- 

compatibilitat de tots dos oficis.I2 

5. Josep M. GAY ESCODA (1992), Elco~regidora Catalunya, vol. I,  Barcelona: Universitat (tesi doctoral), p. 91. 
6. Eduard ESCAIIT~N SANCHEZ (1995), La Intendencia de Cutaluña en el sigloXV711, Barcelona: Santandreu Editor, p. 178. 
7. Josep M. GAY ESCODA (1988), ,,Corregiments militars catalans: El mlratge de les reformes carolines", Actes delIICon- 

gr& d'I-Iist6ricl Moderna de Catalunya, vol. 11, Barcelona, p. 87-92. 
8. De fet a Francesc Gayoli, Raimon Pastell, Joan Baptista Gerda i Benito Prima els podem considerar com els primers 

alcaldes majors d'origen catala del segle xv111. Feliu DURAN I CANYAMEI~ES (19341, ',Catalunya sota el govern dels ]-eis absoluts de la 
casa de Barbó,,, Revista JurÍdica de Catalunya, p. 351. 

9. Arxiu de la Corona &Aragó (ACA), ReialAudiBncia, reg. 264, f. 660-9r, Girona, 25 de nlaig de 1717. 
10. ACA, ReialAudiBncia, reg. 264, f. 64-66v, Girona, 25 de maig de 1717. 
11. ACA, ReialAudi2ncia, reg. 264, f. 53-55u, Puigcerda, 17 d'abril de 1717. 
12. Biblioteca Universitiria de Barcelona (BUB), Ms. 1974, "Papers de Francesc A~netller i Josep Ametller, f 379-380~. 
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Molt interessant era el cas del doctor Benet Prima i de Vinyals, domiciliat a Tortosa. Quan Pe- 

dro de Saura i Valcárcel es trasllada a Tarragona, el corregidor de Tortosa, el brigadier Fernando Pi- 

nacho, es recorda d'ell i el nomena alcalde major del corregiment.'3 Aquest alcalde major tingué a 

l'any 1719 una important topada amb el nou corregidor de Tortosa, el coronel Juan Antonio Pando 

Patiño, que havia intercanviat la seva placa de corregidor de Morella amb pinacho.14 

El corregidor Pando Patiño portava de Valencia al seu propi alcalde major, el castella Juan de 

Hermosa, amb la qual cosa Prima tenia els seus dies comptats a l'alcaldia tortosina. Perb Benet 

Priina es resistí a abandonar-la i amb el suport del Consell de Castella la recupera I'estiu de 1720.15 

Un altre seriós incident tingué Prima l'any 1731. Una reial ordre del ja ministre José Patiño or- 

denava a l'audiencia catalana la suspensió, durant un any, del seu carrec per I'omissió de proves a 

la causa seguida per l'assassinat d'un soldat del regiment d'Ultbnia.16 Per6 passat l'any de castig el 

nostre home torn2 a ocupar la seva vara. 

L'incombustible Prima s'estigué a l'alcaldia tortosina fins el 1749 (data de la seva mort), des- 

prCs de trenta-dos anys de serveis complerts. És sense cap dubte l'alcalde major que més temps es- 

tigué empleat en una vara catalana durant tot el segle ~ I I .  

Pel que fa a Pedro de Saura i Valcárcel ja vam indicar que venia de Tortosa. El corregidor de 

Tarragona, el tinent general José de Armendáriz, el nomena a principis de 1717 %por ser muy apro- 

pósito para el10 y convenlente para mi, por mi ignarancia, y para el servicio del rey, por 10s cargos 

militares que estan a mi cuidado que no puedo abandonar.." 

A Tarragona, el doctor Pedro de Saura i Valcarcel, aprofitant l'abskncia d'Armend2riz destinat 

a I'illa de Sardenya, protagonitza alguns conflictes amb l'ajuntament i l'arquebisbe. Potser per 

aquest motiu va ser allunyat de la ciutat amb l'excusa de portar a la cort una espasa al príncep &As- 

tÚries.l8 

En defintiva, aquests foren els primers alcaldes majors de Catalunya. A tots ells, per decisió 

reial, se'ls exonera del pagament de la media annata. La resta de lletrats arribaren gracies a una al- 

tra reial cedula publicada el 23 de juny de 1718, per la qual es procedí a nomenar tots els corregi- 

dors militars de Catalunya que faltaven.19 Per6 les campanyes d'~1beroni a Sardenya (1717) i Sicília 

(1718) varen obligar els corregidors de Barcelona, Lleida, Manresa i Tarragona a una prolongada 

abskncia deixant, provisionalment, els seus districtes a mans d'un tinent de rei, perb sense facultats 

per poder nomenar alcaldes majors. Únicament els titulars de Mataró i Vic varen poder triar els seus 

respectius tinents lletrats, perb ben entrat l'any 1718. 

A Mataró, el coronel Francisco Antonio Morales es decidí per un ciutada honrat de Barcelona: 

el doctor Josep de Montaner, amic íntim del lleidat2 Josep Llopis, alcalde de Casa i Cort a Madrid.20 

ACA, Cancelleria, reg. 6.117, f. 229~-232r, Tortosa, 21 de maig de 1717. 
Enrique GIM~NEZ i.611~~ (1990), Militares en Valencia (1 707-1808), Alacant: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, p. 80. 
ACA, ReialAudiGnciu, reg. 129, f .  159v-162, Barcelona, 13 de juliol de 1720. 
ACA, ReialAudiGncta, reg. 147, F. 144v-145r, Barcelona, 25 de maig de 1731. 
GAY ESCODA (1992), p. 439-440. 
ACA, ReialAudi&-zcia, reg. 8, f. 41u, Barcelona, 14 de maig de 1720. 
ACA, ReialAudiSncia, reg. 6, f .  118-121u, Balsain, 23 de juny de 1718. 
Pere Mous RIBALTA (1973), Societat i PoderPolitica Mataró(1717-18081, Mataró: Rafael Dalmau, p. 79-81. 



Abans havia estat assessor de la vila de Granollers. Precisament per a l'alcaldia de Granollers va re- 

sultar convenient el nomenament del veterk Joan Huguet: oficial de la Comptaduria del Cada~tre.~' 

Ambdós eren borbbnics i naturals de Barcelona. 

Pel que fa a Vic direm que el brigadier, Melchor Colón de Portugal, designi tinent de corregi- 

dor seu el doctor Josep Baget i N o g é ~ . ~ ~  El príncep de Tserclaes l'havia nomenat governador polític 

del Camp de Tarragona. Perb el capit2 general li revoca el carrec per donar-10 a Pedro de Saura i 

Valcárcel, aleshores alcalde major de Tarragona. Finalitzat el seu trienni va anar a l'alcaldia de 

Montblanc. El va substituir el regidor Jacint Pou i Ordines. 

Per a la incomoda vara de la vila de Camprodon es nomena el veí de Ripoll i subdelegat de la 

Intendencia, doctor Francesc Torrent i Ferrer.z3 Amb anterioritat havia estat amonestat pel mateix 

capit5 general per no residir a la vila. No per aixb abandoni els oficis que tenia d'assessor de l'abast 

de Ripoll i del capítol de Sant Joan de las Abades~es.~~ 

Cap dels citats lletrats va haver de traslladar-se a Madrid per jurar el seu carrec davant del 

Consell de Castella ni pagar la media annata. No obstant aixb, les designacions d'alcaldes majors 

patiran, a partir d'ara, una important paralització de quasi un any, a causa de I'enfrontament armat 

entre Felip V i les potencies de la Quadn~ple Alianca. 

ELS EFECTES DE LA CRISI DE 1719 SOBRE ELS ALCALDES MAJORS 

El revisionisme borbbnic d'utrecht, atiat pel ministre de'Felip V, Juli Alberoni, provoca l'any 

1719 una forta convulsió dintre dels frkgils pilars de la Nova Planta. Durant aquest any els aliats 

portaren la guerra a les mateixes fronteres de Catalunya, revitalitzant el sentiment austracista del 

país, viu encara, malgrat la forta repressió, Tot i que I'aixecament no fou pas generalitzat, va pro- 

duir la primera greu crisi del regim borbbnic després de la finalització del conflicte successori. Lbgi- 

cament, els alcaldes majors, com a part integrant de l'aparell repressiu i administratiu borbbnic, 

també se'n ressentiren i patiren durament l'impacte directe de la crisi. 

D'entrada s'ha de dir que, des de principis de 1719, Lleida, Balaguer, Tarrega, Montblanc, Vi- 

lafranca del PenedPs, Igualada, Agramunt, Manresa, Berga i Barcelona no tenien encara els seus 

respectius tinents lletrats. Havien passat gairebé tres llargs anys des de la publicació del Decret de 

Nova Planta i tan sols tenien alcaldes majors Tortosa, Tarragona, Girona, Besalú, Mataró, Grano- 

llers, Vic, Camprodon i PuigcerdB. ES a dir, la meitat de les alcaldies catalanes no tenien tinents de 

corregidor. Un informe de l1Audi6ncia de Catalunya reconeixia aquesta dura realitat: la justícia s'es- 

tava impartint per mitja d'assessors lletrats i de regidors degans.25 Aquest informe s'elabora en el 

mateix moment en qui: la guerra comencava a arribar a les portes de les capitals dels corregiments 

pirinencs. 

21. ACA, Cancelleria, reg. 6.113, f. 258~-261r, Barcelona, 17 de setembre de 1718. 
22. ACA, Cancelleria, reg. 6.113, f. 276-280u, Vic, 14 d'octubre de 1718. 
23. ACA, Cancelleria, I-eg. 6.113, f 280~283r,  Vic, 16 d'octubre de 1718. 
24. ACA, ReialAudi*ncia, reg. 126, F. 50-lu, Barcelona, 23 de setembre de 1718. 
25. ACA, ReialAudigncia, reg. 128, F. 5 1 ~ 5 3 r ,  Barcelona, 19 d'agost de 1719. 
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Efectivament, I'estiu de 1719 les tropes dels antics aliats francesos, dirigides ara pels generals 

Bonas i Berwick, envalen la Cerdanya espanyola i la Seu dlUrgell, ocupant Puigcerda i capturant el 

corregidor Diego de  illap plana.^^ Ignorem la sort del seu alcalde major, el doctor Joan Baptista 

Cerda. 

A totes aquestes conquestes territorials cal afegir les operacions de guerrilla portades a terme 

per partides armades d'austracistes catalans comandades per Pere Joan Barceló (conegut popular- 

ment com el Carrasclet) i llurs lloctinents. Si bé és cert que les seves incursions foren molt locals i 

esporadiques també ho és que aconseguiren alguns Pxits espectaculars com l'ocupació temporal 

de Vilafranca del PenedPs i de la vila de Montblanc. En aquesta darrera es cremaren molts docu- 

ments enregistrats a la seva cúria.27 Perb, com ja hem indicat, ambdues poblacions no disposaven 

encara d'alcaldes majors. 

Els rebels també s'aproparen, perillosament, a Tarragona i Tortosa, perb aquí es trobaren amb 

les tropes de I'exercit borbbnic i amb l'alcalde major Pedro de Saura i Valcárcel, encarregat de com- 

batre'ls. Mentrestant, a Capellades, entre les poblacions de Piera i Igualada, trenta homes armats 

comandats per Francesc Boleda -fill del subdelegat de la IntendPnaa de la vila &Igualada- es 

prepararen per tallar-10s el pas2* 

Enmig de tot aquest desconcert generalitzat produit per la guerra, el Consell de Castella noti- 

fica al governador militar interí de Catalunya, Antonio del Valle, una reial ordre --datada a octubre 

de 1719- exigint-li la rapida execució de tots els nomenaments d'alcaldes majors en aquells corre- 

giments que encara no els tinguessin. L'ordre puntualitzava les disposicions seg~ients:~~ 

Ha resuelto S.Magd. se escriba a V.Ex; de las ordenes convenientes para que esa Audiencia nom- 

bre interinamente alcaldes mayores para aquellos corregimientos cuyos corregidores esten ausentes 

en servicio de S.Magd; y que estos alcaldes mayores interinos (mientras sirvan estas ocupaciones 

hasta que 10s corregidores 10s nombren en propiedad) gozen respectivamente la mitad de aquel sa- 

lario que S.Magd. tiene señalado a 10s alcaldes mayores en su Real Cédula de 23 de junio de 1718. 

Per raons que desconeixem (possiblement motivat per la inestabilitat de la guerra) aquests 

nomenaments interins no es comenGaren a signar fins a la primavera de 1720, és a dir, un cop supe- 

rada la greu crisi de I'any anterior. 

Mentrestant era urgent restablir I'ordre a Vilafranca del Penedgs després de la breu ocupació 
per part dels guerrillers d'en Carrasclet, i per aixb es va recórrer, curiosament, a un antic partidari 

26. Sobre aquests esdeveniments v. Joan MERCADEN (19521, -El Valle de Arán, la Nueva Planta y la invasión anglo-fran- 
cesa de 1719., Actm del Primer Congreso Internacional del Pirineo, Separata, p. 29. També Josep M. To~ms I RI]% (19791, ''Un 
municipi catala entre la Guerra de Successió i la invasió aliada de 1719. Estructura social i grups dirigents a la Seu d'Urgell", Re- 
cerques, núm. 9, p. 29-56. 

27. Josep IGLZSIES (1980, El Guerriller Cuwmclet, A: Episodis de la Histdria, núm. 25, Barcelona: Rafael Dalmau, p. 40-48. 
28. Anna BOIII(UELL LLOVEIW (19941, Les escuadres de Catalunya afinaks del segleXMII de laprosperitat a la decad2ncia, 

Valls: Consell Comarcal de 1'Alt Camp, p. 22. 
29. ACA, ReialAudi&zcia, reg. 7, f. 9wllr .  'Juan Milán de Aragón a Don Antonio del Vallen, Madrid, 21 d'octubre de 

1719. 
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de la causa austracista: el doctor en dret Alexandre Verdier, alcalde major de la vila des de finals de 

1719.30 Sis anys després es va veure sotmes a una llarga investigació acusat de corrupció juntament 

amb el corregidor, Josep de Viladonlar, i bona part dels regidors de l'aj~ntament.~' Queda absolt de 

tots els delictes, per6 no torna a ocupar de nou el seu carrec fins a l'any 1736.32 

Els nous alcaldes majors interins s'ajustaren al model professional dels anteriors. Per tant, cap a 

I'abril de l'any 1720 1'Audikncia nomena per a la vara de Lleida un altre austracista: el doctor en dret 

Joan Baptista Bullfarines, assessor del tinent de rei, José Lucio de Mexía, i relator de I'Audien~ia.~~ 

A comengaments de maig li toca el torn al doctor Joaquim Sala, alcalde major interi de Berga, 

perb confirmat pel corregidor de Manresa, Juan Francisco la Mota, l'any 1721.34 El mes de juny de 

1720 fou nomenat per a Igualada Francesc Boleda, un botifler de la vila que era subdelegat de la 

Cap al mes de setembre era escollit alcalde major interi de Manresa el ciutada honrat de Bar- 

celona, doctor Carles Riu i Rovira, regidor de la ciutat i també subdelegat de la Intendkncia. Fou 

confirmat a la vara un any després pel corregidor de Manresa Juan Francisco la ~ o t a . ~ ~  

El cavaller austracista, doctor Alexandre de Montserrat i Eva, senyor de la Tallada, fou destinat 

interinament a Balaguer durant uns mesos fins que fou nomenat regidor vitalici de Lleida.37 El seu 

successor va ser un altre alcalde major interi austracista, el ciutada honrat de Barcelona doctor Jo- 

sep Rubiés, confirmat a l'alcaldia pel corregidor de Lleida marques de D u b ~ s . ~ ~  

Per a la vara de Tarrega es nomena el borbbnic doctor Josep Font, regidor de la vila l'any 

1720.39 I per a la ciutat de Tarragona (per promoció de Pedro de Saura al corregiment de Barbastre) 

es designa el ciutada honrat doctor Maria Alberich, subdelegat de la Intendencia i regidor vitalici. 

Poc després fou confirmat a l'alcaldia pel corregidor Tiberio Carafa sense necessitat de renunciar a 

cap dels seus altres car rec^.^^ 

30. El seu pare Domingo Verdier, conseller segon de Barcelona, fou nomenat per Carles I1 cavaller (1670) i noble del 
Principat (1686). Ambdós participaran a les Com de I'arxiduc Pany 1706, per6 I'Audikncia disculpari aquesta assistencia: por 
habersido obligados. ACA, ReialAudQncia, reg. 120, f. 126v-127r, Barcelona, 3 de setembre de 1716. 

31. Els regidors involucrats eren Miquel Cassador, Josep Rovira, Antoni Urguelles i Miquel Vidal, perb també n'estaven 
Francesc Urguelles, majordom de propis i I'agutzil Josep Cervera. Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), ReialAu- 
diBncia, acords, vol. 5, fol. 17071, Barcelona, 14 de gener de 1/26. 

32. ACA, ReialAudi&ncia, reg. 214, f.  2120-217r, Barcelona, 27 de gener de 1736. 
33. ACA, Cancelleria, reg. 6.119, f, lv-3r, Barcelona, 30 d'abril de 1720. 
34. ACA, Cancelleria, reg. 6.120, f. 23v-25r, Barcelona, 8 de maig de 1720. Ibidem, Cancelleria, reg. 6.132, f. 30r-32u, 

Manresa, 28 de juny de 1721. No paga la media annata. 
35. ACA, Cancelleria, reg. 6.121, f. 1-3v, Barcelona, 28 de juny de 1720. 
36. ACA, Cancelleria, reg. 6.121, f. 270-2v, Barcelona, 2 de setembre de 1720. Idem, ReialAudiBncia, reg. 269, f. 25-9, 

Manresa, 25 de juny de 1721. Tampoc pagi la media annatu. 
37. ACA, Reial AudiBncia, reg. 266, f. 2707-272u, Barcelona, 1 d'abril de 1720. Ser& nomenat regidor vitalici de Lleida 

per la mon de Josep Oliver. Ibid., reg. 331, fol. 621, Barcelona, 11 d'octubre de 1720. Alexandre de Montserrat i Eva participa a 
les Com de I'arxiduc Carles I'any 1706. Josep LLADONOSA I PUJOL (19741, Histdria de Lleida, vol. 11, Tarrega: F, Catnps Calmet, 
p. 571. 

38. ACA, ReialAudiBncia, reg. 267, f. 125v-127r, Barcelona, 5 d'abril de 1721. Ibid., reg. 269, f. 188v-190r, Lleida, 17 de 
gener de 1722. Segons Narcís Feliu de la Penya, Josep Rubiés fou un dels més importants austracistes de Balaguer. Fra Pere SA- 
NAHUA (1984), Histdria de la ciutat deBalaguer, Balaguer: Ajuntament, p. 395. 

39. ACA, ReialAudiBncia, reg. 266, f. 143r-4v, Barcelona, 1 d'octubre de 1720. 
40. ACA, ReialAudiBncia, reg. 268, f. 20-22v, Barcelona, 4 de juny de 1721. Ibid., reg. 269, f. 108r-112u, 'hrragona, 

21 d'octubre de 1721. No pagi la m d i a  annata. 
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Faltaven encara les alcaldies de Montblanc i Agramunt, ambdues sense alcalde major des de 

1716. Totes dues van ser proveldes molt tardanament. Per a Montblanc es nomena el doctor Josep 

Baguet i Nogés, que venia de I'alcaldia de Vic4' per6 per a la vara dlAgramunt el corregidor de Cer- 

vera, Francisco de Haro i Aguero, realitzar2 una elecció molt polemica. Va triar un lletrat austracista 

sense l'aprovació de l1Audi6ncia: el doctor en dret Francesc Boxadell, veí de la vila.42 

L'ALCALDIA DE BARCELONA: UN CAS A PART 

El corregiment de Barcelona, per la seva indiscutible importancia, fou sempre considerat un 

cas molt especial per les autoritats borbbniques. Les seves vares sempre havien de recaure en Ile- 

trats d'indubtable fidelitat a la causa del Borbó. El Decret de Nova Planta assignava a la ciutat dos 

tenientes letrados, és a dir, un alcalde major per a les causes civils i un altre per a les criminals. 

Aquesta diferenciació no existia pas a cap dels títols dels altres alcaldes majors catalans, els 

quals assumien, sense problemes, ambdues jurisdiccions indistintament. Tanmateix, cal recordar 

que a la resta de poblacions --excepte a Barcelona- tan sols hi residia un únic alcalde major. 

Fins a I'any 1764 aquesta distinció es mantingué, en exclusiva, en ciutats tan importants com 

Barcelona, Valencia i Saragossa, dintre de la Corona d1AragÓ, i Madrid, Granada, Cadis, Múrcia, Ma- 

laga i Cbrdova, a la Corona de Ca~te l la .~~ No és estrany que la coexistencia de tots dos alcaldes ma- 

jors a la mateixa ciutat tingués, Ibgicament, avantatges evidents com el repartiment de las causes ju- 

dicials, perb també va plantejar greus problemes de prelació, ja que a Castella la vara civil sempre 

precedia la criminal. 

Aquest inconvenient es manifesta molt aviat. Recordem que des de setembre de 1714 el ve- 

guer borbbnic de Barcelona -Josep de Viladomar- disposa de dos assessors lletrats nomenats 

pel duc de Berwick. Un d'ells va ser el doctor Josep Joan de Ferrin i Bios~a?~ i l'altre probablement 

fou el doctor Oleguer Ametller i Pessió, fill del conseller de Castella Francesc Ametller, un dels pre- 

cursors de la Nova Planta catalana,45 

Durant el mes desembre de 1718, i per ordre de la Reial Audiencia de Cata l~nya,~~ el tinent de 

rei i corregidor interí de Barcelona --el brigadier Pedro Rubio- els va triar tots dos com assessors 

seus per a les causes civils i criminals respectivament, i fins que el corregidor propietari, comte de 

Montemar, retornés de Sicília.47 Perb Montemar ja havia triat el seu primer alcalde major criminal: el 

41. ACA, ReiulAudic?ncia, reg. 269, F. 112~-1157. Tarragona, 21 d'octubre de 1721. Primer comenci exercint-la interina- 
ment, perb no paga la media annata. 

42. ACA, Cancelleria, reg. 6.112, f .  24v-6r, Celvera, 23 de maig de 1720. 
43. Fernando ALBI (19431, El corregidor en e1 municipi0 español bajo lu monarquia absoluta, Madrid: Instituto de Estu- 

dios de Adnlinistración Local, núm. 2, p. 232. 
44. ACA, ReialAudic?nciu, reg. 120, fol. 1 1 6 ~ ,  Barcelona, 3 de setembre de 1716. Pere MOTAS RIIIALTA (19801, =Las Au- 

diencias borb6nicas en la Corona de Aragón,,, A: Historia Social de la Administrución Españolu. Estudio sobre los siglos X W y  
XVNI, Barcelona: CSIC, p. 154-155. 

45. Sobre la família Ametller v. l'article de Pere MOLAS RIIMLTA (19951, ,Catalans als Consells de la Monarquia (segles 
XVII-XVIII)~, Estudis Histi)rics iDocuments delsAmiw deProtocols, núm. XIII, p. 237-239. 

46. ACA, Reial Audigncia, reg. 5, fol. 186u. "Salvador de Prats i Matas a Pedro Rubiom, Barcelona, 5 de desembre de 
1718. 

47. AHCB, RegistresdeDesppaw vol, n, f. 2-4u, Barcelona, 11 de desembre de  1718. 



mateix Oleguer Ametller. El nomenament se signa a setembre de 1718, curiosament en plena cam- 

panya per la conquesta de l'illa de S i~ i l i a .~~  Perb, a causa de les circumstancies prbpies de la guerra, 

el nomenament no arriba a mans de l'interessat fins al mes de gener de 1719. 

Poc abans, Oleguer havia estat també nomenat regidor vitalici de Barcelona per la classe de 

nobles, amb la qual cosa es convertia, alhora, en regidor i alcalde major de Bar~elona.~' 

Un any després Montemar nomena -també des de Sicilia- el seu segon alcalde major, per6 

per a les causes civils. L'escollit fou l'assessor de la Intendencia, doctor Josep Francesc &Albs i Rius 

(futur marques de Puerto Nuevo i regent de 11Audi6ncia de Catalunya), fill de I'inFIuent oidor borbb- 

nic de I'Audiencia, Josep &Albs i Ferrer.50 

El doctor en dret Josep Francesc &Albs i Rius no comen$% a exercir la seva alcaldia major civil 

fins al mes de marc de 1720.51 No obstant aixb, ens crida molt l'atenció que tots dos títols d'alcaldes 

majors fossin signats des de Sicilia (fet forca insblit per a l'epoca), per6 més encara que ambdós no- 

menaments fossin acceptats pel Consell de Castella sense que abans Montemar hagués jurat el seu 

carrec de corregidor, ja que aquest no es formalitza fins a I'agost de 1720, és a dir, gairebé dos anys 

després de signar el seu primer títol d'alcalde major criminal de Barcel~na.~~ 

També resultava curiós que Oleguer Ametller, alcalde major de més antiguitat, tingués la vara 

criminal i que Josep Francesc &Albs, nomenat un any després que el seu coblega, fos el propietari 

de la vara civil, amb la qual cosa es donava la curiosa circumsthncia que Josep Francesc &Albs i 

Rius, alcalde major més modern, precedia al més antic en tots el actes públics durant les perllonga- 

des absencies del corregidor barceloní, precisament per ésser considerada la seva vara civil de ma- 

jor importancia que la criminal. Aquesta situació irregular no es normalitza fins a I'any 1722, data 

en que Oleguer Ametller dimiteix el seu carrec per malaltia i és substitu'it per un altre distingit lletrat 

borbbnic: el doctor Ambrbs de Morenés i Mora. 

CONCLUSI~ 

Com hem pogut observar, entre 1717 i 1720 es procedí a nomenar la totalitat d'alcaldes majors 

de Catalunya. Malgrat que des de 1709 ja n'hi havia a Tortosa, molts dels problemes que impediren 

la seva rapida implantació a la resta del país foren causats, sobretot, per les circumstPncies espe- 

cials en que es trobava el Principat després del conflicte dinhstic La lenta consolidació de l'estruc- 

tura administrativa imposada per la Nova Planta, perb també la cabtica situació interna creada per 

les campanyes de Sardenya (1717), Sicilia (1718) i per la invasió de 1719, paralitzaren molts dels 

nomenaments d'aquests lletrats. 

48. ACA, Cancelleria, reg. 6.115, F. 2-3u, Palerm (Sicília), 26 de setembre de 1718. No pagi la media annata. 
49. ACA, ReiulAudiencia, reg. 265, f. 75-76u, San Lorenzo, 21 de juliol de 1718. No pagi tampoc la media annalu. 
50. ACA, ReialAudiencia, reg. 266, f. 84v-85r, Ciutat i Camp de Rometa (Sicília), 13 de setembre de 1719. Naturalment 

no pagi la mediu annata. Sobre la família Albs v. Maria h g e l s  PEIIEZ SAMIJEK (19821, 'ka família Alós. Una dinastia cataiana ai 
servicio del Estado (Siglo XVIII),., Cuademos de Inuestigación Histórica, núm. 6, p. 195-240. 

51. AHCB, Consell de Cent, Manuals, XII-90 (17201, F. 116-117u, Barcelona, 1 de mars de 1720. 
52. Eduard EsC~llri~ SANCHEZ (1984), .El corregiment de Barcelona: notes per al seu estudi., Actes del Primer Congrés 

d'Histdriu Moderna de Catalunya, Vol. 11, Barcelona, p. 53. 
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Assenyalem, a més, que excepte Pedro de Saura i Valcárcel tots els restants alcaldes majors fo- 

ren d'origen catala. La distancia, el desconeixement del país i l'escassa remuneració, dissuadiren 

molts lletrats castellans de venir a Catalunya durant el regnat de Felip V, malgrat ésser preferits als 

mateixos naturals del país, la qual cosa permeté que aquests darrers monopolitzessin totalment les 

alcaldies catalanes durant la primera meitat del segle xv111.53 

Curiosament, molts d'aquests lletrats catalans eren vei'ns o naturals de la població on exer- 

cien la seva jurisdicció. Aquest fet il.legal, prohibit per les lleis de Castella, era ben conegut pel ju- 

rista Lorenzo de Santayana i Bustillo, que considerava que, malgrat les constants prohibicions, res 

es feia per evitar-ho i, per tant, es dis~imulava.5~ L3Audi?ncia de Catalunya estava igualment infor- 

mada sobre aquest afer, perb mai no posB objeccions als alcaldes majors catalans.55 Aixb era així 

perque a Catalunya els alcaldes majors anaren adquirint un matís molt singular i específic. Mantin- 

gueren la substancia essencial del seu origen castella, perb adaptant-se a les circumstancies prb- 

pies d'un territori que adoptava per la for~a  una magistratura castellana sense cap tradició histbrica 

a Catalunya. 

53. Un exemple, 1718-1760: alcaldes majors catalans: 83 (76,s %I, no catalans: 25 (23,2 %I. En canvi, 1761-1808: cata- 
lans: 85 (41 %I, no catalans: 122 (59 %I. Josep M. To~uus  I RIBÉ (19831, p. 160-161. 

54. Lorenzo de SANTAYANA Y BUSTIU.~ (1769, Gobiernopolitico de lospueblos de España, y e1 corregidory alcaldey juez 
en ellos, Madrid: Imprenta de la viuda de Eliseo Sánchez, p. 299-300. 

5 5 .  ACA, ReialAudi~ncia, reg. 129, f 1597+162r, Barcelona, 13 de juny de 1720. 




