
V A L E N C I A  1  L A  J U N T A  

D E  C O M E R C  
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Aquest treball no preten esgotar la problemitica, ni la documentació 
-més aviat escassa- sobre la Junta de Comerq de la ciutat i regne de Va- 
lencia, creada en 1763, ni tampoc l'actuació de la Junta General de Comerc i 
Moneda, des de 1692,pel que fa a l'economia valenciana.Estracta, més bé, de 
plantejar les possibilitats d'una documentació maltractada pel tempsintentant 
oferir un esquema de la jurisdicció del "comerc" dins l'Estat del segle XVIII, 
un esbós de la base social de la Junta valenciana, i una perspectiva de la 
política econbmica portada a terme per l'administracib borbbnica. 

La documentació utilitzada correspon essencialment a la de la mateixa 
Junta General de Comerc. La prbpia de la Junta de ValCncia s'ha perdut o és 
poc accesible. Una sort semblant va ser la dels papers de la Junta General, 



avui conservats a 1 ' Arxiu General de simancasi .Resten, aixó sí, nombrosos 
expedients, posteriors a 1800, que ens donen una certa imatge de la docu- 
mentació perduda2. Hi ha, també el llibre registre de la documentació relativa 
al regne de Valencia, un volum d'uns 400 folis que ens permet reconstruir, 
d'una forma esquematica, l'antic arxiu de la institució. Es el que ens ha 
servit de base per el present estudi3. Dins la "Historia" rnanuscritade la Jun-
ta General, obra del seu funcionari, Eugenio de Larruga i Boneta4, hi ha, .al 
menys unes 500 planesdedicades exclusivament a la Junta de Valencia. Malgrat 
I'extensió que dedica a problemes de jurisdicció o a repetir ~documentació ofi 
cial, el seu valor és important, sobre tot donat que les "Memorias Políticas y 
Económicas" del mateix autor5 no fan referencia als paisos de la Corona d7A- 
ragó. El nostre estudi es fonamenta en la conjunció de la documentació de Si- 
mancas i de la "Historia" -que sols cobreix fins 1785. 

La base bibliográfica es rninsa. Cal recórrer, ultra a I'indispensable Carrera 
mija16, divulgador de la rnateixa obra de Larruga, als diversos estudis sobre les 
Juntes de Comerq de Barcelona, Malaga i ~ l acan t ' ,  als més recents treballs 
sobre la Junta General o els consolats de comerq i sobre l'adrninistració 

1 C a p  informació sobre possibles documents conservats n o  es va presentar al 1 
Congrés d'Histbria del Pais Valencia (Valencia, 1971). Vid. el volum. 1 de les Actes del 

Congrés. Valencia, 19 73. També E. LLUCH, Pensamiento económico e Zndus 

trialización valenciana (1740- 1840) a Siete Temas sobre Historia Contemporánea del 

País Valenciano, Valencia 1974 insisteix en la manca de documentació.- Sobre la 

desaparició de Tarxiu de la Jrinta General parlen breument, SIDNEY SMITH, Robert, 

The Spanish Guild Merchant. A History of the Consulado, New York 1940 (reed 

1972), p. 117, nota 10; DOMERGUE, L.: Jovellanos a la Societe des Amis du Pays, 


Bordeaux 197 1, p. 131, n. 13. 

2 REPRESA, Amando de: Documentación de la Junta de Comercio y Moneda de 


Valencia existente en el Archivo General de Simancag Primer Congreso de Historia 

del País Valenciano 1, Valencia, 1973, p.p. 233- 244. 


3 Arxiu General de Simancas (AGS), Conselí Suprem d'Hisenda Llibre 249. Inven 
tario de los expedientes de la Junta de Comercio de Valencia, Utiiizem sobre tot els fo l s  1 
13 1 -170, Del Consulado, Junta Particular y Subdelegación de Valencia 

; i i i t i l i ~ i ; i  d'riltres paisc!.;'. 1-3 liistbria del I'ais Valencia a 12 clivuiteiia 
'ii-i ; i  ciis ofereix poclues obres de referencia. Les tesis. encara ineclites de 
1 ; i i - I  ínez Santos i de I l~iiucl  Xrdit, i una recerit publicació d'Ernest 

I IiicI1 1 "  eiis han sigut d'iiictst iiiiable 2.1iida. 
I iisist iiii en que el nosr re propbsit iiu és de donar una ÚI tima sintesi, ~ i iun 

t reba111 exluustiu, que eligiria, con1 a minini. la consulta detallada dels lligalls 
const:rvats a simanca's. i .  per descornptat. un estudi més aprofondit de l'eco- 
iiomia mercantil i iiidustrial de la Valencia del Set-cents. Ens lirniteiii. de 
Ino nl ient, a perfilar els aspectes acirninistratius i socials d'una institucib repre- 
sentativa del mercantilisiiie, i els esforqs. no reexits, per part del govern i de 
les b urgesies perifkriques. de configurar un progrés economic i social, dins el 
quadre d'una rnonarquia absoluta. 

l. Les Juntes de Con~ergjallides 

La Junta General de Comerc; -formada en 1679, i successivament "restau- 
rada" en 168 1-1683 i 169 1 -.va intentar extendre la seva jurisdicció mitjan- 
cant l'establiment de Juntes "particulars" a les principals ciutats espanyoles 
(en el segle XVIII, poblacions com Antequera -en 1737- i Requena -en 
1754- tingueren la seva Junta de Comerq). A les darreries del segle XVII van 
establir-se Juntes a Sevilla, Granada. Valencia -tres centres de la sederia- i 
Barcelonai ". En el cas de Valencia. segons arruga' ' . va ser factor deter- 
minant la necessitat de posar en vigor unes ordenailces generals de la iiidiist ria 
de la seda, apmvades en 1684 anlb la intervencib dels representants de l'.Art 
Major. La Junta particular de Valencia va servir de model per la forniació de la 

8 C,4LL..\lI,AN.\iillia~i~J .  : -1 t 1 0 1 c  o11 thr l<twly (i*rzewl . / I I I I ~ J  ' f t ~(~ort~cvcro.l 1 1  

"I.coiioiiiic tlistory Reiic\\ ". l 069. ~)l) \s.--i10 .¡ (;ACTO 1:l:RN;Ih'DI:Z: flisroria dc la
4 Madrid 1788. Onze volums Biblioteca del Ministeri d'Hisenda 

: le~slaciorl rnercarrtil eri Espaca. Scvil1.1 197 1. - HASQUIN. Hené: L'adniiriistration dlr 
5 Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercios, fábricas y minas de cortinierce daris lcs Paj's-Bas trirriclioria~r.~. .YI'II et XVIII siecles Revurl tl'ili$toirc hlo-

España. 45 vols. Madrid, 1785- 1800. dernc: ct Contcmporaine. SX (1973). 430-133.-  VITTORIO. 4. di: (;li airsfriaci e il 
Regno di Napoli 2 Ideo lo~qa e polirica dell'o.ili¿ppo. Napoli 1973, p.p. 18 i SS. 

6 Historia de la economía española. Vol. V. Barcelona 1947, pp. 465 i s s  
7 RUIZ y PABLO, Angel:: If is tok  de la Real Junta Particular de Comercio de 9 Citada nrpra. pp. 57-94. 

3arcelotla. Barcelona 1919 .-BEJARANO, Francisco: Historia del Consulado y de la 10 .4.G.S. Conhcll Suprem d'tli.;c.iida. Llibre 146. Consulado y Junta particular de 
Llibrc 147. f c d \  15 1 i 3s. .Iiiiii:i Jr Comercio dc Granada. Taiiilii.. CARZON runta de Comercio de Málaga. Madrid 1949.- FIGUERAS P ACHECO: El Consulado de Sevilla.-

Alicante. Alicante 1957. PAR1:J.-\: 1.0 ; ~ i ~ f i ~ ~ r v ? u  (,raii.tJ:i 1972. p.p. 3 14 <s.I ( ~ C . I ~ L  i 
1 1 flisroria. 1 . ) . l . : .  Seguit pcr C \RRI'R \ I'lil . \L. .  0 . C  V. 468 



seva corresponent de Barcelona- les dues foren organitzades en 1692- si bé 
ni una ni altre van tenir una vida rnassa activa' '. F,n anibdós casos, i ademés de 
l'evolució concreta de les circunstincies polítiques, va tenir-hi el seu paper 
l'eclipse que la mateixa Junta General va experiiiientardes dels primers anys 
del segle XVI 1 1, fins els voltants de  1730. Des de 1695, ens diu Larruga, es 
perd el rastre de la Junta valenciana. Hi ha, tanrnateix, alguns detalls de 
l'actuació de  la Jun ta  de  Comerq a Valencia, una mica en relació amb la serie 
d e  nous intents "industrials" que registra la documentació municipal. Dionis, 
Claudi i Benet Bertet foren enviats per la Junta General, des de Valencia a 
renovar la tecnica d'altres coneguts centres de  sederia tals com Toledo, Sevilla 
i Granada (1 683- 1 684). Aquests personatjes, demanaven com a premi dels 
seus serveis unes dignitats socials -títol de cavaller amb vot a corts, p l a p  
d'insaculat de  la ciutat de Valencia, chrrec de coadjutor del mestre racio- 
nal- que els situen dins una escala de valors completament jerbquica i 
nobiliarial . 

Les referencies concretas sobre I'activitat econbmica valenciana es fan 
escasses, a la documentació d e  la Junta, desprks de  1692, destacant dos ele- 
ments d'importancia futura: la lluita arnb la jurisdiccióordinhria, i l'oposi- 
ció d'Alacant, només esbosada, a sometre el seu comer$ a l'auctoritat de 
Valencia. 

La posterior decadencia de  la Junta es relaciona amb el fet de que, el 
Consolat de  ValBncia, a difertncia del de  Barcelona, havia desaparescut a 
principis del segle X V I I I ' ~ .  Les disposicions centralistes de  Felip V n o  se'n 
ocuparen. En 1736 es produí  un nou intent de crear una Juntade Comerq, en 
el qual s'ha de  distingir dos factors: la influencia de I'aleshores fundada -i 
aviat extingida- Junta de Comer9 Terrestre i Marítima de  Barcelona,¡ la 
iniciativa personal de I'Intendent de Valencia, que tenia per objecte e l  control 
de la indústria de la seda ("el govierno de aquellas fábricas"). L'oposició 

1 2  Arxiu Corona Aragó. Consell d'Aragó. Lligall 338. "I:omcen Barcelonauna Jun- 
ta de Comercio en la conformidad y con las mismas circunstancias que lo tengo mandado 
por lo que toca a otra tal Junta en Valencia" (19 abril 1692)". Els estudis més recentsm 
bre la Junta de Barcelona son els de Henry KAMEN: El Fhnix mtalín. La obra renovad* 
ra de  Narciso en "Estudis", no. 1. (1972), p.p. 185-203 i MOLAS RIBALTA: La Junta 
de Comercio de  Barcelona Sus precedentes y su base socia¿ En "Anuario de Historia EC<F 
nómica y Social" 111 (Madrid). 

13 GARCIA MARTINEZ, Sebastián: Els fonaments del Pais vaienc2 rnodern. Va- 
lencia 1968. p.p. 24-27.- AGS. Ibid. Libro 241. fols 300, 303, 318 i  328. 

14 SIDNEY SMITH, 0.c.p. 1 2  L'expressió de que el Consolat de Valencia "dexó 
de continuar" vers 1700 es troba a Larruga, 1, 803.- Sobre el Consolat de Barcelona i la 
Nova Planta, vid la nostra contribució a I'homenatge al professor Joan ~ e g l i  Universitat 
de Valencia. 

111. I : i  .i I I I I I ; ~  í ,ciieral va friistrlir ac)Liesta possibilitlit de viiicular una represcrit ; I -  

I 11)  111.1 oiiicrq ilt.1 p;i i.;. :i l : ~  \c\,i !x)lit icn de niercantilisiiie económici ' . 

I kslxés d'hawr estiiiiullit la fornw cicí de Juntes particulars, la General de 
('oiiirrq. reestructurada en 1730 arnb la denoniinació de Comerq i hlonetla. i 
1:11i;iila per hoiiies com I'atifio i ~ z t á r i z '  havia preferit el sistema de nome- 
ii;ir jutges privatius, conservadors i subdelegats, que decidissin els plets en 
~wiiiicra instáncia, i verllessin pel complinient de les ordres de  la Junta .  Durant 
iiiia bona etapa, la subdelegació era otorgada als corregidors o bé  als oidors 
[le les Audiencies. 

La represa de  I'activitat de la Junta General es d e k á  sentir a diverses 
hrariques de l'economia valenciana. Des de 1721 la Junta liavia intervingiit en 
l'ordenació de la indústria tbxtil i I'Art Major de la Seda havia rebut diversos 
privilegis durant la decada 1770 - 1730. A partir de  1730, foren reforinades i 
reriovades nombroses ordenances dels gremis seders valencians, dins un 
irioviment general que afectava tota la sederia espanyola. A la niateixa ten- 
dencia corsespon la concessió de noves ordenances al collegi d'argenters 
( 1732 - 1734; tainbé paral.lel a Barcelona), al gremi de paraires de Valencia 
(1734),  , i a l a  "fjhrica o indústria de llana d'linguera en 173817. 
Sobre tot correspon a l'inici de la dbcada dels 1730  la concessió de privilegis 

que serien peribdicatnent r e n o v a t s  a dos importants centres nianufacturers 
valencians: la fabricació de teixits de llana a Aicoi -amb privilegis que més 
endavant es farien extensius a Bocairent-, i la de ceramica d'Alcora a les 
terres i propietats del comte d'Arandai 8 .  La relació d'ambues poblacions 
amb la Junta General era molt iniportant doncs havien obtingut la creació 
d'una subdelegació propia, anterior a la general del regne i que gairehé d'li 
na manera noriiiativ;i. c~orrrsponia als corregidors d'Alcoi i de Castelló. 

15 LAIIRU(;A. 804.- < .ARIIL.R,\ I'l:JAL. 468. 
16 hIOLiNIER. Andrb: Les faits cr la Joctnne @coiiotizique erl Espagne sous Plrilippe 

1': Geróiiia:~ de Uztbriz. Boiirdeaus. 191% pp. 194 i SS- Sobrc la Junta General. vid. 
rntre altre,. DFSDFVISSFS di1 DI: 1LRT: L.'Espagne de I'Ancien R3girrle. Les iris- 
ihrtioizs. P;i:i\ 1899. \>.p. 1 1 ?- 1 1 3. C'r\NGA -ARGUELLI,:S; Diccionario de !?acienda. 
Madrid 1834. 11. 17. 

17 A.(;.S. lb id  LIihre 242. Ynvcntario o Yndice de las Xlinutas v Ckdulris des- 
pacliadar por lo cliie Iilicc ;11 ramo di, Comercio. iols 20 i SS. Les mateixei disposicioi~s es 
troben a 1' AI \ ILI  del Regiic t ic \'alciicia (ARi'). Real Acuerdo: any 1734. iols. 328-335 
(paraires) i 114-453 (arpciiivr\b: aiiy 1737. i'oI\. 7 7 Y -  808. tintorcr5. Vid. tainbf ini'ra 
nota 79. 

18 Sobrc llcoi. R. i\K.\('IL I \l. GtZRCI.-\ BONAFE:iiidus~i~lira=ió al Pais I'a- 
lericici 1974. 1111. 87 - 98. Pcr . A l ~ . o r ~  ESCRIVA DI ROhIANl . Historla (Ir la cerátriica 
dc Alc,uril \Ilidrid I.J-15 T:imbf. S-\hCIIL Z :11)1 LL. José: PNirrcro~ orinr th, la jÜt7rir.a 
e o f l o r  \ . I I ~ I I  7 \(,S. Llibrv 4'1. lolx 41-61. 



L'exercici de la subdelegació de la Junta General per part d'un oidor de 
l'Audiencia va ser la formula adoptada a Catalunya fins 1762l 9 .  En canvi, al 
País Valencia es passa aviat a una segona fase, més coherent , que consistia en 
nomenar subdelegat l'Intendent del Regne, més lligat, per les seves mateixes 
funcions, arnb els problemes economics. Tanmateix, de 1733 a 1742 actuaren 
corn a Subdelegats de la Junta General de Comerc tres oidors de 1'Audiencia: 
Juan Luis López Mesía, marqués del Risco (1733-1736), José Montiano, 
proposat per a succeirlo-lo (1 735), pero traslladat a Madrid avans de la 
sortida del primer, i Lorenzo San Román (1736-1742). L'analisi dels 
succesius titols de subdelegat ofereixen corn element esencial la constitució 
d' un tribunal de primera instancia en matkries de comerc. La seva funció, tal 
corn S' indicava, era bisicament judicial (Juez Subdelegado o Juez Con- 
servador). A demés es precisava l'abast de les seves atribucions: comer9 
en genera1,"fabriques" és a dir, producció artesanal i manufacturera, ordenan- 
ces técniques dels gremis, i qüestions de monedazo. En canvi, el control de les 
exportacions de seda -tema que fou objecte en 1738- 1739 d'una viva pele- 
mica- corresponia a l'intendent, que aleshores era José Fondesviela, marqués 
de la Torre (1 737- 1741). Quan fou traslladat a Mallorca, l'oidor San Roman 
demanava succeir-lo en la "judicatura de la extracción de la seda". La unió 
de la Subdelegació i de la Intendencia a partir de 1742, va acabar arnb aquest 
problema de compet&ncies2 ' . 

L'actuació dels primers jutges subdelegats, sobre tot de San Rornán. esti- 
gué regida per un princip bisic: la delirnitació i defensa de les seves atribucions 
enver la','justícia ordinaria" és a dir, la representada per la mateixa Audiencia i 
a nivellinfenor, pel Corregidor, i sobre tot pels Alcaldes Majors. En la re1 
d'aquestes continuades tensions hi havia una qüestio de prestigi, i sobre tot 
de control dels processos corn a font de guany. Entre 1738 i 1742 la juris- 
dicció del subdelegat va tenir que defensar-se contra les resistkncies i eis 
atacs de l'Alcalde Major de la ciutat de Valencia (1738-1740), la Sala del 
C rim de la mateixa Audiencia (1742) i el capita general, duc de Caylus, aix' s 
corn de la nova auctoritat de 1'Almirantau de Marina. Fou necessari que la 
Junta General precisés en 1738 l'abast de les atribucions del seu representant: 

19 El primer subdelegat fou Pedro de Hontalba y Arze, quc després va scr fiscal 
(1737) i ministre (1747) de la Junta General. Sobre la seva influencia en els inicis del 
Cadastre d'  Ensenada, MATILLA TASCON: La Única contribución y el Catasiro de 
Ensenada. Madrid 1949. p. 51. 

20 ARV. Red Acuerda 1736, fol. 503. 1738. fol. 62. El marqués del Risco fou 
promugut en 1736 a regent de 1' Audiencia d Asturies; Montiano va passar a Alcaide de 
Casa i Corte; San Roman fou oidor fins 175 1. 

21 AGS. Llibre 249 f d s  1-40. Y nventario de los expedientes de Comercio de 
Valencia sobre extracciones de seda y sus incidencias fols 131- 180. Id. del Consulado, 
Junta Partirular y Subdelegación devalcncia. LARR. 1, 807-822 El control de I'expor- 
tació fraudulenta de seda era reclamat també per la jurisdicció de Marina 

lb " t r:lfico y comercio, augmento y perfección de las fábricas, y observancia de 
ortlcii;iiiiiis de las artes y gremios". A la llarga es va confirmar I'auctoritat 
priv;iliva de la jurisdiccib de comer$ sobre la seda, aixis corn sobre la fabrica- 
c i0  dc ceramica de ManisesZ '. 

1 3. L 'Iiztendent, Subdelegat de la Junta 

A partirde 1738-1 739, i arnb elnomenament pelsregnes d'Aragó, Valencia 
i Mallorca, la Junta General inicia la tendencia de vincular la Subdelegació a 
les Intendencies. El primer Intendent-Subdelegat fou, a Aragó, José del Cam- 
pillo, el qual, en passar a la secretaria d'Hisenda va continuar aquesta línia, 
que va anar incrementant-se al llarg del segle. Pel que fa a Valencia, l'oidor 
Sanroman fou substituit pel nou intendent Francesc Driguet, marqués de 
Malaspina, titular de la Intendencia des de 1741 fins 1754, i de la Subde- 
legacib dels de 1742' 3 .  

! 

Sembla que Malaspina, dins les seves limitacions, va tenir una actuació 
efectiva en les seves tasques de Subdelegat. Va canalitzar, en 1746, la for- 
mació d 'unes ordenances sobre el filat, adoptades pels gremis de Valencia, a 
instancies de la mateixa Junta, i va tenir un paper proudestacat en l'esta- 
blirnent a Valencia de la Fábrica de teixits de seda dels Cinc Gremis Majors de 
Madrid (1753 ), de la qual fou també nomenat Subdelegat, en representació 
del ministre d'Hisendaz4. Hi hagué, perb, una forta crisi entre l'lntendent i 
alguns membres de l'Art Major de la Seda; aquesta corporació va patir, vers 
1751-1753 una forta tensió interna, arnb motiu dels propbsits de creació 
Cuna Companyia de Comerc, posiblement sugerida per les creades a partir de 
1746 a Arag6, Granada, Extremadura i Toledo. La de Valtncia havia d'estar 
sota la jurisdicció de la Junta General, perb no es volia que el "ministre 
subdelegat" fos Malaspina, sino un membre de l'Audiencia, 1'Alcalde del Crim 

1 
I 

Sebastian del CastilloZ5. Malaspina va polaritzar, donc. 1' hostilitat de certs 
fabricants de seda -el1 parlava de "quatro pícaros7'- pero també de la de 

22 AGS. Llibre 242, fols 36-38 passim- ARV. Real Acuerdo Llibre 33 (1738), 
fols 25. 29, 49  i 162-  LARRUGA, 1, 807-822, descriu minuciosarnent les diferents 
tensions de La Subdelegació amb altres institucions 

23 ARV., R.Ac. 1742, fols 300-303. La jurisdicció privativa del Subdelegat, arnb 
inhibició de la ordinaria es fonamentava en les cedules de renovació de la Junta General 
de 15 de novembre i 9 de desembre de 1730. 

24 CAPELLA, Miguel, i MAi'ILLA TASCON, Angel: Los Cinco GremiosMayores 
de Madnd Madrid 1957, pp. 134- 145. RODRIGUEZ GARCIA, Santiago. El arte de los 
sedas valenchnas en el siglo XVIII. Vaiencia 1959. Cap. 11 L 

25 AGS. Llibre 249. fols 336-345, passim. La companyia va tenir dificultats tam- 
bé arnb el magistrat Castillo. Correspon al matek moment la fomació de la Companyia i 
de la Junta de  comer^ dc Requena, en 1754. 



mateixa Junta, que l'acusava tant de  la seva actuació concreta- ' fantasías 
nada provechosas al común", com, de les "expresiones mal consideradas y 
menos atentas". La Junta va arribar a proposar la substitució de Malaspina 
com a Subdelegat, sense obtenir, peró, la decisió del monarca. El ininistre 
Ensenada va enviar a Valencia el coronel Enric Stellunque r f -col.laborador 
de la Junta- 2 6  i en resum, Malaspina fou destituit com lntendent en 1754. 

Superada la crisi, els successius Intendents van obtenir sense dificultat el 
títol de Subdelegat Eren pero, dues institucions separades. L'Intendent era 
nomenat pel Secretari d'Hisenda i/o Guerra, i postenorment rebia de la Junta 
el títol de Subdelegat. Les atribucions propies de l'lntendent en qüestions de 
comer$, indústria i fabriques, havien sigut confiurnades i ampliades per les 
ordenances de 13 d'octubre de  1749, fruit de l'administracib d '~nsenada~  
Els primers successors de Malaspina foren Pedro de Rebollar y de la Concha 
(1754-1758), i José de Avilés Itúrbide, (1758- 1763), nomenat marqués de 
Aviiés en 1761. 

La intendencia-subdelegació del brigadier Avilés va caracteritzar-se per 
dos fets de diferent conseqüencia, pero en certa manera complementaris: la 
reaparició de conflictes amb 1'Audiencia i la restauració del Consolat. Les 
topades d'Avilés amb l' Audiencia n o  es limitaven a les seves funcions de 
Subdelegat, sino que abastaven tota l'implia jurisdicció de I'Intendent, amb la 
particularitat de que la coincidencia d'lntcndhncin i Corregiment de Valencia 
en una mateixa persona, el feien alhora authnom i subaltern de lYAudi6ncia. 
A nivell general, Carles 111 va enfortir la posici6 dels Intendents -AragÓ 
registra en aquells anys una evolució similar - en el govern del Reial Patri- 
moni, superant la seva condició de c o r r ~ g i d o r ~ ~ .  En quant a les atribucions 
de Jutge Subdelegat trovaba la " declarada oposición de la Audiencia", la 
qual obeia amb amargor les repetides ordres de cedir al tribunal de la Subde- 
legació tots els processos relatius a industria i cornerc, després d'una de- 

26 AGS. Llibre 242 f o l  133, i LIibre 249, fol "Sobrc quc se quitase la subdele- 
gación al Intendente, por no obedecer las Órdcncs dc la Junta". Amb més detall, LARR 
1, 842-845.- El coronel Stellenquerf, que havia sigut " govcrnador" de la fabrica de 
llautó de Ronda en 1747, fou posteriorment mcmbrc dc la Junta General, i com talva a 
intervenir en la fomació de les ordenances de la dc Barcelona. 

27 L'article 27 declarava "del privativo encargo dc los Intcndentes" la protecció de 
la indústria, essencialment textil, amb el compliment dc Ics ordenances de la Junta. 
L'article 60 els encomanava la primera instancia dels afcrs de comerc i moneda Vid. 
GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano. Madrid 1971. p.p. 324- 360. 

28 ARV. R.Ac. Llibre 54(1759). fol. 282, i 55(1760), fol. 214-215 i 294-295. 
En 1761, Plntendent d'AragÓ, Juan Felipe de C'nst:iños v:i tcnir dificultats amb 
l'Audi6ncia d'aquell regne. Ibid. 250,256. En tots aquests casos, cl govern va sostenir 
els lntendents contra les Audiencies, política que scrnbh w?r la del m i ~ s t r e  Squilacc. 

a I 1 1  .IO 10 ii-i;iI. cii favor de la jurisdicció de la Juiita? r e t a  e l  7 1 de noveinbre de 
1 0 1  ' " .  

1 11 :iqiicsta situació. la restauració del Consolat enfortia I'existencia 
8 1 1 1  11 .1  :i ilininistració propia mercantil, que, si continuava presidida per 1'In- 
1 1  IIII~-III, reunia les forces d'una burguesia mes Amplia. Els pri~ners passos 
1 1  :.\vili.s com a president de la Junta de Comer$ seguien la linia de defensa del 
, . I . I I  c~:inip d'atribucions enfront dels tri bunals ordinaris. En 1763 fou destinat 
.I I;I Intendencia d'Aragó3', essent substituit pel cavaller de Calatrava, An- 
1 1 i . c ; ~  Comez de la Vega. El paper d e l ~  Intendents, com a presidents de la Junta 
t ic Comer$ cal considerar-lo dins la realitat d'aquestes institucions renovades. 

4. I:'ls Subdelegats locals 

Com hem apuntat, determinats centres rnanufacturers havia obtingut una 
siihdelegació propia previa i marginal a la de 1'Intendent La jurisdicció dels 
priiners subdelegats no s'exercia sobre Alcoi, ni sobre Alcora. Més endavant, 
aques tes  subdelegacions ,  tot conservant la seva entitat, quedaven 
subordinades a la Subdelegació General de tot el Regne . Aquests subdelegats 
locals eren, bisicament els mateixos corregidors. Els de Castelló tenien cura 
dels afers d'Alcora. Per Alcoi, el subdelegat que es menciona en 1732 -Cris- 
tbfol Gisbert no era corregidor, ni alcalde major, pero al menys des de  
1 784 subdelegació i corregirnent confluien en la rnateixa persona, que un 
cop designat pel Consell de Castella pel govern de la població, obtenia de la 
Junta General el títol de . ~ u b d e l e g a t ~ ~ .  Citem entre els principals 
corregidors d'Alcoi: Jerónimo de Doblas (1 752), Francisco Berdún Espinosa 
de los Monteros ((1 754,1772-1 775)Toaquin de Anaya y Aragonés (1760), A- 
gustín Lozano y Abellán (1 765- 1768), Angel Durán y Gomez (1 768), Juan 
Romualdo Jimenes ( 1  784), etc.Tenien atribucionssobre la industria de la llana 
i la paperera. En la seva abséncia asumia la subdelegació el seu substitut en 
el govern municipal, fos I'alcalde major (1764), o el regidor degi (1 783). 

29 LARR L, 845-884. "Resistencia de la Audiencia a la jurisdicción de C e  
mercio". Les tensions es referien a problemes de 1'Art Major de la Seda i a la fabrica de 
paper de Gaspar Solemou a BuñoL 

30 AGS. LIibre 249. fol. 134. "El Marqués de ~ v i l é s  sobre su marcha a Zaragoza y 
providencia que había tomado para encargar los negocios de la Subdelegación". 

31 AGS. Ibim fols 41-5 1. Llibre 242. fols 12, 38, 41, 70.- SANCHEZ ADELL , 
O.C. pp. 9-13, publica de la liistadelsgovemadors de CastcUÓ i jutpes subdelcgats, des 
de Simon Ruda  (17381, fms Lobo y Arjona (1808). 

32 AGS. Llibre 249. fols 240 284. ' ' Ynventario de Expedientes de Lana de las 
Fabricas de Alcoy". La vinculació dels dos cirrecs era demanada, en 1750, per "el 
cstado eclesiástico, el repilar de cura& los rexidores, clavario, dirrctor, vecdors. y se- 
crctario de la I'ábrica de paños". fol. 252.- Ibid Llibrc 242. fols 6 0 v o  71, 78, 84 i 91. 



A finals de segle, la subdelegació d'Alcoi fou separada del corregiment i 
concedida a un notable local: Josep Cibert i Domenecli, regidor del municipi. 
Aquesta dualitat va produir nombrosos conflictes amb el corregidor i amb els 
mateixos fabricants, en quant al nomenament dels dirigents gremials i la 
presidencia de les juntes corporatives. La seva administració que va pro- 
longar-se f i s  la guerra de la Independencia -on tingué una actuació notable- 
va caractentzar- se pel manteniment d'una contínua rivalitat amb el corregi- 
dor i el delit d'obtenir una millora dels seus Iionoraris, o una dignitatque enlai- 
rés la seva posició socials3. 

Menys conegudes son les actuacions d'altres subdelegats locals. Es troben, 
essencialment, a centres drapers de muntanya. Va trencar el foc Enguera en 
1748, obtenint la designació d'un Subdelegat, que els habitants volien fos 
1'Alcalde Major, i no una persona nomenada pel senyor, comte de Puño en 
rostro. Al també important centre draper de Bocairent, la Subdelegació co- 
rresponia, en primera instáncia, a la "justicia ordinaria" (1751, 1757, 
1785), si bé en 1771- 1773 va actuar un comissionat de l'Intendent. El 
S ubdelegat d '  Enguera exercia el dret d'inspecció sobre els fabricants d'On- 
tinyent (1772, 1789), fins que aquests van demanar, en 1796, un subdelegat 
propi, cirrec) que seguia vigent després de la guerra de la Independencia. 
L'existkncia dels subdelegats locals enutjava algun fabricant que preferia estar 
sotmés als ilunyans Intmdents i Junta General que al proper subdelegat i al 
gremi conesponent 4 .  

Quan els Cinc Grernis Majors de Madrid van establir a Gandia una 
fabrica .de mitges i cintes, en 1772 en fou nomenat subdelegat el govemador, 
o corregidor, Vicens Garin. Ademés de la industria textil la Junta General 
otorgava, esporádicament, el dret de nomenar un jutge conservador a algunes 
explotacions rnineres, com la concedida en 1774, al comerciant Antoni Cala- 
bert en els termes de Sogorb i Morvedre. La designació va recaure en l'advocat 
valencia, Andreu corones3 

33 Ibid Llibre 249. fol. 174.- ARV.R.Ac. Llibre ( 1  795), foL 758.- A GS. Lligalls 
362 (18021, no 15 i 363 ( 1803), no 5. Els honors que solicitava eren nogensmenys que 
els de membre de la Junta de Comerc, Intendent o Comissari Ordenador dels Exércits 

34 AGS. Llibre 249. fols 300-322 passim 
35 Ibid Llibre 242. foL 90. Títol de don Vicens Garin- ARV. RAc. Llibre 69 

(1774), fols 607-615. "Cédula por la que se concede a don Antonio Galabert, del 
comercio de esta ciudad para beneficiar en este Reyno seis Minas de Alcohol y Plomo y 
se nombra por Subdelegado de la Real Junta de Comercio, a este efecto, al ür. Andrés 
Corones". 
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1 4 JIlNTA 1)l. COM1KC DI' VALI:NCli\ 

l. La restauración dels Cossos de Comerq. 

Vers 1760 la situació de les S ubdelegacions, fins aleshores reduides a una 
jurisdicció administrativa, M prendre un nou caire. La reestructuració dels 
Consolats de Comerq -iniciada a Barcelona- donava una nova base a la 
Junta, que , presidida per l'lntendent, reunia les forces mercantils d'un regne, 
o de la seva capital, amb la formció d'una matricula de comerciants. Les 

I noves Juntes i Consolats de Comerq esdevenien portantveus dels interessos i 
dels grups mercantils. Per la Junta General les noves institucions no es justi- 
ficaven tan sols com a simples tribunals de comerq, sino com instruments de 
política económica mercantilista. Com deia el fiscal de la Junta, Pedro P érez 
Valiente: 

1 1 El concepto y frn primario de los Consulados no era el de 
juzgar pleitos, sino el d e  establecer en poderosos cuerpos 
de comunidad a muchas personas instruídas para que trabajen 
en fuerzas unidas en el acrecentamiento del comercio, 
fábricas y agricu1tu1-a36. 

Aquesta idea s'acompanyava d'una visió pessimista sobre I'economia 
espanyola ("la decadente situación a que es innegable se hallan reducidas 
las fábricas, agricultura y población de España ') i una voluntat de pro- 
mocionar 1' esforc mercantil: "toda la atención de la Junta 'había de ser 
transformar propiamente la España, para que sus naturales se resolviesen a ser 
verdaderos comerciantes ". 

La creació dels " tres Cossos de Comerg" va produir-se en dues fases: 
aprovació de les noves institucions primer, i de les seves ordenances més 
endavant. A Barcelona els dos moments corresponen a 1758 (per Ferran 
VI) i 1763 (per Carles 1 1 1). A Valencia corresponen a 1762 i 1 765 respec- 
tivament . 

36 LARR 1, 950-951 i 956. "Reflexiones sobre el Estado de nuestro comercio". 
Cal tenir en compte que aquests arguments formen part de la denegació del Consolat 
d'Alacant, pero el mateix Larruga afirma que els nous Consolats -m6s ben dit, cls 
Cossosdc Comerc- tenien una finaiitat de "foment" més que justícia Pedro P érez 
Valiente notable jurista fou fiscal de la Junta de Comerc de 1760 a 1789, i membre del 
Conscll de Castella 



L'acció dels cornerciants valencians pel restablinient del Consolat 
inciar-se en 1 7603 '. La "Historia" de L arruga permet seguir la triple 2 

mentació favorable representada pel memorial dels mateixos comerciar 
rnés endavant pels informes de I'lntendent del Regne i del Fiscal de la Junta 
General. El primer 6s un clissic texte de lloanca del p i s ,  enumerant la seva 
riquesa agrícola i les seves possibilitats manufactureres. Com veurem, 1 ' exit 
del comer9 de Barcelona servia a la vegada d ' esti mul i de model. " Alen- 
tado el comercio de Valencia con el exemplar del restablecimiento del Con- 
sulado de Barcelona ' demanava que es restablís "el antiguo Consulado y 
Consejo de Comercio", bé en la seva forma tradicional, bé segons el nou 
model catalá3*, amb dos importants elements que també havia obtingut Bar- 
celona: l'edifici de l'antiga Uotja, convertit en caserna per les tropes borbo- 
niques, i un impost sobre el comer9 rnarítim que el servís de base económica. 

L' intendent Aviles s'havia unit a la sol.licitud, destacant que la norma- 
tiva dels nous cossos de Barcelona "son copiadas de las ordenanzas antiguas 
que tenía el de Valencia". Despres de l'informe fiscal favorable, el 27 de gener 
de 17 62 es creaven els Tres C ossos de Comer9 de Valen cia3 9 .  

Aquests "tres cossos" eren respectivament 

a) una matrícula de comerciants. 
b) una Junta de dotze persones, elegides entre la matrícula. 
c) un Consolat o tribunal de Comerq, els membres del qual formarien part 
de la Junta. 

La futura organització dels "Comerq" de Valencia havia de ser 
determinada pels mateixos comercia nts, en unes ordenances que ells redac- 
tarien i la Junta General aprovaria. Fins aleshores regirien les de 1 anterior 
Consolat, mentres no s'oposessin a l.es lleis de Castella. La matrícula seria 
organitzada en principi per l'Intendent, ajudat per una desena de comerciants, 

de los más acreditados de la ciudad '. 

2. L'oposició als Cossos  de Comerc.  

El novament creat conjunt institucional, que reunia l'antiga tradició del 

37 CARRERA PUJAL. Historia política y económica de Cataluña. Barcelona 1947, 
I l  p p  567- 5 90. 

38 LARR. 1, 884-902 Espíritu de los valencianos para restablecer sus fábricas y 
comercio". 

39 LARR, 1, 886-887'- ARV. R.Ac. 1762. foL 134. "Cédula ]por laquc se esta- 
blece en esta Ciudad un Cuerpo de Comercio, una J unta y un Consulado, con exemp 
ción de la jurisdicción de la Audiencia y otros jueces". La Junta General havia presentat 
la seva consulta al rei el 21 de decembre de 1761, el 27 de gener el rei aprovava la 
proposta i el 25 de febrer de 1762 s'otorgava la reial cedula corresponent 

Consolat del Mar i la nova política mercantilista de la Junta de Coriierc;. va 
liaver d'afrontar una triple resistencia. IYuna manera episbdica, la presentada 
per la colonia mercantil francesa de la ciutat de Valencia. Més f ndes eren les 
negatives de 1'Audikncia a reconeixer tots els drets de la jurisdicció mcrcant il, 
i la de comer9 d'Alacant a sostmetre's a una institució arrelada en el dc la 
ciutat de Valencia. La qüestió de l'oposició Valencia-Alacant és una mica 
complexa i la tractem amb deteniment més endavant. La resistencia de la 
justícia ordinaria és una continuació de l'hostilitat mantiguda envers el subde- 
legat, i, en certa manera, constituí una darrera temptativa de l'Audihcia, bé 
que rnai ve haver-hi una concordia definitiva. 

La important colonia de comerciants francesos de Valencia veia amb dis- 
gust la formació d'una institució social que els rebutjava l'ingrés a la matrícula 
i els obligava a pagar un dret: La seva. al.legació, que barrejava les 
obligacions del recent signat Pacte de Familia i la llengua "llemosina" -dona 
francesa, deien- en que estaven escrites les antigues ordenances del Consolat, 
fou recolzada pel propi ambaixador francés, perb la Junta General, guiada 
precisament per una certa xenofobia contra els comerciants francesos, no va 
acceptar unes queixes que sols evidenciaven la forca i la cohesió de les 
rninories comercials estrangeres al Pais Valencia: franceses i italianes a laciu- 
tat de Valencia, angleses, holandeses etc. a la de !,lacant40. 

L'opsició de 1'Audikncia fou rnés violenta. Nascuda de tensions anteriors, 
va concretar-se, essencialment , en la negativa a entregar al Consolat els pro- 
cessos relatius a materies de comer9 i en la derogació de certes rrides preses 
per l'Intendent contra el comer$ ambulant dels maltesos. En tot cas, 1'Audién- 
cia sols reconeixia al Consolat les causes en les que intervinguessin els 
membres de la matrícula de Llotja, o els mercantils que s'iniciessin en enda- 
vant , perb no els pendents. Un tercer element de discordia fou la retenció, pel 
tribunal, d'unes ordenances del collegi de tintorers, aprovades per la Junta 
General (1762). Les tensions van arribar al punt de "haverse preso con estré- 
pito un portero de la Junta dentro de la Casa Lonja, con menos decoro que el 
que se observaría con la de algún particular de algún recomendable carác- 

err94 1 

L'opsicio de l'Audi8ncia correspon a una tendencia general que enfron- 

40 LARR, 1 ,916-  921. 

I 41 Ibidem, 903-914, "Repugnancia de los demás tribunales de Valencia a la june 
dicción consular"; 996- 1006, sobre els maltesos- AGS. Llibre 249, foL 133 (1763). 
"El Intendente sobre no poder cumplir las obligaciones de P residente del Consulado, por 
que la Audiencia y demás tribunales entienden en asuntos de comercio".- ARV.RAc. 
1764 Llibrc 58, fols 95 i 292. Competencias sobre formación de ordenanzas del Colegio 
de Tintoreros de Seda: "habiéndolas presentado para su cumplimiento cn la Audiencia 
las retiene en su poder con motivo de representar al Consejo dc Castilla". 



tava la jurisdicciij ordinaria, represcritada pel Consell de Castella les 

Audikncies i els corregidors, arnb la jurisdicció dqHisenda i Coiiierq formada 
per la Junta General. els Intendents i la Junta particular. 1.11 aquest moment 
concret, el govern, per m3 del secretari d'Hisenda, marqués de Squilice. va 
amonestar seriosament l'Aiidiencia, ordeiiarit-li entregar els processos, 
autorizant les disposicions de l'lntendent i confirmant l'autonomja de la juris- 
dicció mercantil. Ademés, l'Audi6ncia fou advertida, anib severitat, de que 
" ha fatigado la real atención" por quererse mezclar en negocios de 
comercio" . 

Amb aquesta intervenció de I'auctoritat superior va quedar refermada 
1 indeoendencia d'atribucions del nou Consolat de Valencia, pero no es va 
esgotar l'oposició. La creació, en 1764, d'un gremi de mercaders de vara 
-equivalent inferior del propi Cos de matriculats- va suscitar les critiques de 
la mateixa ciutat de Valtncia, que les feu extensives al ~ o n s o l a t ~ ~ .  Malgrat 
que les atribucions entre les Juntes i els Conulls foren delimitades en 1767 i 
1770 a nivell general, el xoc de jurisdiccions fou constant. A tall de resum 
direm que a Valtncia es produiren conflictes arnb l'Audiencia en els anys 
1768- 1772, i arnb I'Alcalde Major d'una manera espiada (177 1,1777,1784, 
1787). A partir de 1797, les topades foren constants, sobre tot amb els 
tribunals municipals de 1'Alcaldia ~ a j o r ~ ~ .  

3. L 'estructura de la Junta i la seva evolució. 

Amb l'aprovació de les seves ordenances -per reial cedual de 7 de maig de 
1765- es venia a tancar l'etapa formativa dels Cossos de Comerc de Valencia. 
Es veritat que restava pendent de solució la negativa de la ciutat d'Alacant a 
acceptar I'auctoritat de la Junta, perb aquesta oposició, no resolta, ni tant sols 
de  forma provisional, fins 1775, no va impedir que la institució comencés a 
actuar arnb una certa eficiencia, i sortís del seu periode constituient. 

42 LARR, 1, 914 i ss- ARV.R.Ac, Llibrc 58 (1  763), fols 120- 121. "Que re 
pasen a l  Consulado los pleitos entre mercadere<'; Llibrc 59 (1764), fols 117:RROO. 
del Sr. Marqués de Squilace y Govcrnador del Consejo quc mandan pasar al Tribunal del 
Consulado todas las causas pendientes de Comercio; 84,274: "La Audiencia no debió 
conocer en asunto a venta de géneros por las calles ... y sc le prcviene no se mescle en 
negocios de la Jurisdicción de Comercio". 

43 ARV.RAC 1769, fol. 86. Lo representado por 10s diputados del Común de esta 
ciudad en asunto al Consulado y Gremio de Mercaderes de Vara. 

44 AGS. Llibre 249, passim Sobre les dclimitacions dc 1767 i 1770, vid. 
( ALLAHAN. ()p. cit. TambC ARV.R.Ac Llibrc 6 2  ( 17673, rol\. 181. 1x4. i Llibrc 65 
( 1770), 342-344. Les atribucions que es reservava el Corircll dc Castclla eren encara 
molt amplies. 

Valencia lo que se practicaba en  arcel lona". El ~ i s c a l  de la Junta General 
havia reformat alguns articles de les ordenances de Barcelona, i n'havia afegit 
d'altres, pero demanava "se conceda a los comerciantes de Valencia el mismo 

I ordenances de 176s4 donaven a la Junta una organització molt 
t ~~i i i l~ l i~ ia .  A semblanca de Barcelona estaria presidida per l'lntendent i 
iiii~~yi:itla per dotzc vocals: dos d'ells serien cavallers liisendats, i altres 
I 1 i . j  cls membres del Consolat. Els alts cArrecs burocrhtics -tresorer, compta- 
i lor, secretari- serien, com els anteriors, membres del Cos o matrícula, perb 
1-11 canvi, les seves funcions serien perrnaments, no sotmeses a elecció. Les 
ordenances precisaven les atribucions de la Junta sobre els diferents grups 
iiiercantiis -corredors de sedes i canvis, mercaders, botiguers, revenedors- els 
1:rcrnis d'artesans i els fabricants sense gremi. 

La Junta particular de Comer$ era Yemanació d'una assemblea més Am- 
plia, la Junta del Cos, de Comerc, que de fet sols es reunia per proposar 
anulament les ternes de candidats per a renovació dels carrecs de vocals i de 
cbnsols. La base social s'establia en la ckdula de creació de 1762, i era reno- 
vada en les ordenances de 1765 i de 1777. La matrícula no significava un 
rnonopoli de l'activitat mercantil, sino una selecció social dels comerciants. 
Les condicions eren las de ser espanyols -en 1777 s'admetia els naturalizats 
arnb vint anys de residencia-, majors de 25 anys, arnb una riquesa mínima de 
6.000 pesos, i un terq de les seves existencies havien de ser productes nacio- 
nals. Quedaven exclosos els botiguers o mercaders a la menuda ("de vara"), 

I arnb botiga oberta, i els corredors de canvis. Es tractava essencialment dels 

l comerciants a l'engrbs ("de lonja cerrada"), triats sense criteris restrictius 

45 " Redes Cédulas de erección y ordenanzas de los Tres Cuerpos de Comercio 
que residen en la Ciudad y Reino de Valencia' '. Valencia. 1766. En la imprenta de la 
Red  Junta Particular.- Vid. també LARR, 1 , 898, "Individuos de que se ha de corn- 
poner el Consulado y J unta de Comercion.- AGS. 242  foL 78. Ordenanzas del Cuerpo 
o Comunidad de Comerciantes, la Junta particular de Comercio y el Consulado de 
Valencia 

46 LARR, 1, 897 898, "Circunstancias que han de tener los matriculados". 
1173-1179, "Introducción para la admisión a la matrícula' '. Podien fer ne part els 
nobles, pero no els comerciants en bancarrota 

1 

i, 

l 

("sin averiguaciones odiosas", suposem que de nissaga), i dels fabricants de 
seda i llana, que fossin veritables empresaris ( "con tal que tengan el caudal 
prevenido y no lo egerzan de sus manos ' '). Per confirmar aquella revalidació 
social del comer$ es publicava de bell nou -coma Barcelona la pragmatica 
de Carles 11, de 1682, que proclamava la compatibiiitat de  comer$ i noblesa, i 
es concedia als Cossos de Comerq l'ús de les armes reials, i diferents "honors", 
els més importants dels quals era l'exempció de les chregues i impostos 
municipals4 6 .  

En tot aquest procés, el model ja existent de Barcelona, havia sigut imitat 
declaradament. L'intendent Avilés havia procurat "adaptar al Consulado de 



establecimiento. franquicias, prerrogativas y auxilios que se concedieron al 
cuerpo de comercio de Barcelona, sin variarle en cosa alguna". Efectivament, 
la comparaci6 entre les dues cedules d'erecció deixa veure escassissimes di- 
ferencies Aquesta adaptació de les fórmules catalanes no es liniita als inicis 
de la Junta. sino que va continuar al menys fins 1780. Es centrava especial- 
ment en dos punts: una equiparació en quant als honoraris dels membres de la 
Junta, i una igualtat en les seves atribucions. En 1773. els vocals de la Junta es 
conformaven arnb cobrar "sino los sueldos que logran en Barcelona" al menys 
una quantitat semblant. Sols en 1779, la Junta General va permetre una 
equiparació total "por ser sus empleos de su propia graduación y trabajo47. 
El segon punt es referia a la ordenanp de Barcelona que donava facultats a la 
Junta per inspeccionar en lloc de I'Intendent els establiments industrials. 
Sembla que Valkncia disposava en teoria d'aquest dret, pero va haver-se de 
reiterar arnb insistencia en 1773, 1774, 1777 y 1779 fins assolir una solució 
satisfactbria"; aleshores el govern comencava a desconfiar del sistema d'ins- 
pecció per millorar la fabricació de productes. Després de 1780 sembla que, 
equiparada la Junta de Valkncia arnb la de Barcelona, despareixeren les in- 
flukncies catalanes més directes. 

i-,,:nbla que I'ordenament de 1763-1765 va funcionar sense gaires 
ui;!iultats fins els anys 1773-1776. A partir d'aquestes dates, les queixes 
sobre la minsa retribució dels vocals de la Junta o "ministres ', les reelec- 
cions continuades i la repetició de dimissions eren mostra dels deseqiiilibris 
interns de la institució, units a les tensions arnb les auctoritats civils i amb el 
comer$ d' Alacant. L'intendent interí denunciava en 1776 "la oposición 
manifiesta que advertía entre los voca le~"~  9. 

En 1777-1778 va produir-se una important reestructuració dels Cossos 
de Comerc. El nomenament de I'intendent Pueyo va donar estabilitat a la 
institució. La dualitat Valkncia-Alacant va scr resolta de monient arnb l'auto- 
nomia de la segona ciutat dins una Junta i Cons~lats Únics. Amb motiu 
d'aquesta important disposició es promulgaren de nou, arnb les modificacions 
necess&ries, les ordenances del Consolat. La "confusión" en les eleccions de 
ckrrecs va portar, en 1778, a una reforma parcial, i el mateix any va comencar 

47 AGS. L libre 249, fols  1 4 2  ARR 1 , 1088- 1092. 
4 8  PG S. Llibre 249, fols  142 145 passim. LARR, 1, 1150-1 153. 
En 1804 el col.legi de corredors de canvis demanava "estar bajo el mismo pie que el 

de Barcelona ' '. AG S. Lligall 367 no 3. 
4 9  AG S. Llibre 249. En 1774 els matriculats dcnunciaven la "poca observancia queA 

tenía la ordenanza que prohibía la reelección". 

I:i iiiodificació del tribunal d'apel.lacions5 O .  La reforiiia de 1777 1 7 7 h  v:i 

\igriificar un pas inlportant en el redreqament de la Junta. Sembla que van 
iiiinvar les topades anib 1'Audiencia i en canvi van incrementar- se les 
iniciatives de la Jiinta I la wic'\,a pl;intilla burocrafica. 

4. La dotaciú de la Junta. 

L'ampliació dels serveis de la Junta estava molt relacionada arnb l'estabi- 
litat dels seus ingressos. Amb la negativa d'Alacant de sotmetre's al pagament 
d'un dret sobre les importacions, els ingressos de la ciutat de Valencia eren 
insuficients per a mantenir I'existkncia de la institució. De 1762 a 1765, els 
ingressos del dret del Consolat havien sigut de 15.705 lliures i les despeses de 
13.690. La resta líquida era donc sols de 2.014 lliures. Les despeses fetes es 
referieii sols als treballs de reparació de la Wotja, avancos als subalterns i 
"algunos experimentos y máquinas propias a adelantar las fábricas y 
agricultura". Els membres de la Junta "desde el presidente hasta el último 
vocal estaban -en 1766 sin haber percibido un maravedí de sueldo". 
Aquests honoraris. "governada la dotación por el exemplar de Barcelona" 
pujaven a 105.000 rals anuals. La Junta General responia a les queixes dient 
que "los salariosdelos Consulados son efecto de la Real benignidad", i que 
constituien "una señal de gratitud con que el público reconoce su celo", i que 
per tant "los vocales de la Junta deben servir más por el honor que por el 
s ~ e l d o " ~  ' . Tanmateix l'intendent Gómez de la Vega va formar en 1765 un 
"Plan de sueldos para los individuos de la Junta y Consulado de Valencia". 
E ren els I :c . ' lencians s'acontentaven amb cobrar, a falta d'una 
igualtat arnb Barcelolid. L a  proposta fou aprovada, en 1771. Una nou 
plantejament, fet en 1771, fou acceptat en 1779. El resultat d'aquestes 

i lentes decisions burocr?ttiques fou el següent. 
I 

Pla de 1 765- 1 770 Pla de 1 772-1 779. 
Tresorcr 9.000-5.000 rs. 5.000 rs. 
Intendent. 7.000 rs. 
Secretari 7.000 rs. 8.000 rs. 
Cbnsols. 5.500 r s  6.000 rs. 
Assessors 4.500 r s  

5 0  Ibidem, fol. 101. "Nuevas Ordenanzas que había de observar el Consulado de 

! Comercio de Valencia y la Diputación de Alicante". També a ARV.R.A.c. 1777, 
923-952.- Real Cédula de los Tres Cuerpos de Comercio de Valencia". Madrid. En la 
imprenta de Blas Roman. 1777. A AGS. Lligall 367.- LARR. 1. 1154 i ss " %tivos para 

1 la nueva ordenanza del Consulado". 
5 1 LARR. 1. 1065- 1068 i 1088- 1092. 



Comptador 
Vccals 
Alcaide 
Agent de la 
Junta 
Escrivi. 
Guardamagatzem 
Porters. 
Alguatzls. 
CapeUá 

Pla de 1 765- 1 770 PIa de 17;  
4.000 r s  4.500 rs. 
4.000- 2 200 rs. 4.302 r s  
3.000 rs. 4.000 rs. 

3.000 rs. 
1.500 rs. 
1 S 0 0  rs. 
1.500 r s  

900 rs. 

4.000 rs. 

1.900 rs. 

7 5 0  rs. 

Aquestes xifres necesiten algun comentari. Els 9.000 rals del tresorer 
incloien I'obligacio de pagar els collectors del dret del Consolat. Quan 
aquests van donar fiances prbpies fou rebaixada l'assignació a 5.000 rals. Als 
vocals, el 4.000 rals se'ls transformaren en 2.200 "como p e r s o n a s que 
realmente no exerzen ministerio que pueda extraviarles de sus caudales y 
comercios". Els augments wncedits en 1779 al secretari i al comptador com- 
portaven l'obligació de mantenir un escrivent subaltern. En 1779 es produí la 
tant desitjada equiparació amb Barcelona. Els Vocals passaren de 4.000 a 
4.032 rals, i els cbnsols cobraren un total de 6.000 rals, que es desgiosaw en 
2.689 rals, equivalent dels de Barcelona, i la resta en concepte de Vocals. 

Al mateix temps es procedí a incrementar els honoraris dels membres de 
la Diputació d'Alacant, que en principi eren notablement inferiors que els de 
Valbncia. La Junta General reconeixiaque "en vista de lo que produce el 
derecho del Periaje no se uniforman con los que tienen los sueldos de Valen- 
cia". La reforma de 1779 tendia a igualar els membres de la Diputació d'Ala- 
cant amb els dels Consolat de Valencia. 

avans després 
Cbnsol d'Alacant a Valencia 5.500 rs 
Diputats consolars 1.500 rs. , 4.000 rs. 
Assessor. 1.500 rs. 3.000 rs 
Escrivi 1.000 rs. 1.500 rs. 

52 LARR, 1, 1314-1323. 

iir a Valti 
3 rals- e 

El sou tant elevat del cbnsol s'explica per la necessitat de resic 
cia. El sou de I'assessor fou equiparat al de Válencia -4.501 
1 7 8 3 ~  *. 

La base econbmica del Consolat consistia en un impost de quatre mar; 
vedís de bi116 per quinze rals sobre les irnportacions. El Tresorer de la Junta ( 
trobava amb una manca absoluta de burocracia subalterna i havia d'empre. 
els mateixos collectors de duanes. Les condicions i fiances que havia de donar 

b feien aquel cárrec especialn-ient nlolest . En 177 1 es troba la relativa solucii, de 
que els niateixos col.lectors fossin els que doiiguessin la fianca. 1.1s rccau- 
dadors del dret del Consolat en r ebien un h ojo -percentatge que eii 
1791-1793 fou rebaixat a un 4010. Alcshorcs es produí un rctrocéq iICl  

paper d'aquest recaudadors intermediaris que foren obligats a donar no\.l:\ 
fiances i en part veieren retallades les seves a t r ibuc i~ns '~ .  Els fons del Con- 
solat de Valencia estaven controlats per la Junta General de Comer$ de 
Madrid, a la qual s'enviava anualment un "estado y cuenta general de lo que 
ha producido el derecho del Consulado ... y los gastos hechos en el mismo 
tiempo". 

LA FORMACIO DEL CONSOLAT D'ALACANT 

l .  Alacant i Valktacia. 

La resistencia dels cornerciants de la ciutat d'Alacant a integrar-se i 
acceptar l'auctoritat del Consolat i la Junta de Comerc de Valhcia és un 
grilló més en les difertncies de les dues ciutats. La realitat de ser Alacant la 
primera placa comercial del pais, la dignitat de ciutat, concedida per Carles 11 
en 1687, el fet de ser la segona p l a p  militar del regne -el seu governador 

I 

substituía normalment el capita general en les seves absencies-, eren aspectes 
d'una vitalitat i una f o r p  que no es lirnitarien a un paper subaltern. De la 
mateixa manera que pretenia tenir vot a Corts -1774-, Alacant wlia 
disposar d una jurisdicció de comer9 propia, doncs la general del regne es 
trobava en mals dels comerciants i dels industrials de la ciutat de Valencias . 

i Af.gim'hi que Alacant comptava amb una població mercantil més nombrosa i 
activa que Valencia -si bé en bona part era estrangera- i que els seus esforcs 
d 'organit~xió collectiva van plasmar avans que els valencians estrictes. Es 
veritat que es tracta d'arguments utilizats "a posterior?' per llegit imar la 

t 5 3  LARR.1 , 1069- 1074 i 1195- 119% La tresoreria era un c m e c  f e ~ u c .  Les 
ordenances de 176.5 establien que el tresorer nomenés els col.lectors pel seu compte i risc. 
També AGS. Llibre 249, 163-168 passirn. 

54 Sobre I'cstatut dc. ciutat. Sebastii GARCIA MARTINL-2, 0 . c p p .  95-96. La 
petició de vot a corta a ARV.R.Ac. Llibre 69. f o l  113.- Per a la historia del Consolat 
d'Alacant l'obra basica cs la dc FIGUERAS PACHECO: El Consulado .alar' tinw y 
Terrestre de Alicairtc. Alicante 1957. Exposa els prccedents de la jurisdicció mercantil 
d',Ilacant. pp. 5 1 - h l .  



separació de Valencia, perb ja en 1742 es va formar una "matrícula general de 
comerciantes naturales y estrangeros", i sobre tot ,  en 1758 -14 de juliol- es 
crean una "Diputació del Comer$ d'AlapntW, que es presentava com una 
instituci6 previa i independent del comer$ de Valkncia. 

Val a dir, perb, que I'organització del "comerq" d'Alacant en 1758, obeia 
a unes raons molt concretes i diferents de les que portaren en 1761-1762 a 
restaurar el Consolat de Valencia. Era una creació estimulada per les circuns- 
tancies internacionals -guerra francobritanica i necessitat d'un estatut 
neutral- i propiciada pels cornerciants estrangers, els quals apel.laren al secre- 
tari d'Estat, I'irlandks Richard Wall. Més endavant es digué que s'estaven 
formant ordenances, que es tractan d'un veritable cos de comer$, amb 
matricula i dirigents -"diputatsW. Era, doncs, una institució social més o 
menys perfilada -"un cuerpo parecido a los muchos gremios ... que hay en 
otras ciudades", deien els valencians- pero no un tribunal de comerq. L'haver 
nascut fora de la jurisdicció de la Junta General i de la secretaria d'Hisenda 
feren que la seva situació fos més feble després de la dimissió de Wall. i 
l'ascens de Squilace. De fet sembla que la posició del fiscal de la Junta, 
l'esmentat Pérez Valiente fou decididament anti-alacantina5 . 

A partir de 1762, el governador d'Alacant i l'administrador de rendes 
generals van redactar, a petició de la Junta General, diversos informes sobrela 
situació concreta dels comerciants alacantins. El governador s'ocupva prefe- 
rentment dels comerciants espanyols i francesos inclosos en la matricula orde- 
nada en 1758, amb els segúents resultats. 

:Majoristes 
De tallistes. 

Espanyols Francesos. 
34 18 
2 3 10 

Al seu tom,  l'informe demant pels directors generals de rendes "con la 
mayor reserva y precaución", dividia les cases mercantils en tres grups: les de 
.'mayores facultades, solidez y comercio", les de "menos comercio, pero buen 
:rédito9' i els comerciants"dudosos en su comercio",amb la següent proporció. 

5 5  FIGUERAS PACHECO pp. 75 s s  ARV.RAc Llibre 70(1775), 700 i 
ss-  LARR, , 928-938, i 975-977. Segons el fiscal, " no podía erigirse un cuerpo de 
comercio, sin la aprobación de la Real Junta.. Dista mucho de un Consulado la sola 
matrícula y cuerpo de comercio, con ordenanza% que debiera tener cada puerto ..." La 
presentació, en 1764, d'unes ordenances d'Alacant havia provocat "horror" en el fiscal, 
dones estaven signades pels mrmbres del "comercio español y exiravgero de Alicante". 

Espanyols 1rancl:sos 
7 9 

8 4 
12  14 

Molts dels francesos -71 d'ells- estaven naturalitzats, perb hi havia també 
iiornbrosos comerciants irlandesos, anglesos, suissos, alemanys, holandesos, 
I:enovesos, rnaltesos, etc. El fet més important era que les cases de comer$ 
espanyoles estaven menys desenvolupades que les estrangeres; sols una d'elles 
responia al regim de compnyia,  davant de sis franceses. Les diferkncies entre 
els comerciants trasllu'ien a la mateixa estructura de la diputació de comer$, 
que es tromba organitzada en tres braps :  comerq "actiu" al majar, comerqa 
la menuda ("de tienda abierta") i "ramo de saladura". El comer$ de pesca 
salada reunia-segons. l'informe del governador- uns quatorze o quince 
comerciants. Els demés els acusaven de ser "unos meros comisionistas de los 
estrangeros". Els comerciants a la menuda eren essencialment botiguers de 
teixits de llana i seda, llevat de quatre o sis ferreters,venedors de quincalleria. 
Segons algunes queixes s'havia arribat a admetre dins la matricula de comerq a 
"muchos sugetos incógnitos,.. y otros artesanos conocidos por individuos de 
sus respectivos gremios de toneleros, esparteros y  otro^^'. AqueQes darreres 
xifres. més que indicar la verdadera proporció dels comerciants d' Alaca nt ens 
palesen les tensions existents entre ells, que portaven a demananar que es 
corretgis i contingués els "excesos" dels comerciants estrangers5 '. 

L'existencia d'una forta coldnia mercantil estrangera fou decisiva, potser, 
en la resistencia feta al Consolat de  Valkncia, i sobre tot ,  en I'actitud de la 
Junta General de Comer$ que, fmsl775, vaafavorir sistemhticament I'auctori- 
tat del comer$ de Valencia, aduint es tractava d'un "verdadero cuerpo de  co- 
mer cio espa fíol" . 

El punt de partenp de l'oposició d'Alacant fou la negativa, recolzada pel 
governador-corregidor, a pagar el dret del Consolat: era evident, el volum del 
comer$ d'Alacant havia de pagar les despeses de la Junta de Valencia. Alle- 
gant la seva forrnació en "cos" en 1758, els comerciants alacantins van inter- 
posar plet davant la J unta General. Ambdues parts varen presentar arguments 
molt reveladors de les tensions que existien entre les dos ciutats. La posició 
d'Alacant consistia en destacar la seva riquesa mercantil -"bahía tan segura y 

56 LARRI, 987-990, 992-995, 1025-1041. "Nota o Lista individiiai de los 
comerciantes españoles, irlandeses y franceses incorporados en el comercio i,spañol cn 
virtud de la citada orden del Sr. WaU". Els irlandesos eren considerats com cspanyolr, per 
privilegis dc 1680, 1701 i 1718. En 1769 s'acusava l'irlandks Moore dc scr "afccto a los 
ingleses, y por consequencia del comercio de saladura". 

57 AGS. Llibre 249. fol. 93. 



Irrrli~rtil:iil:i por todas las naciones y cónsules extranjerosv- i criticar les 
~~)s~ i l~ i l i t ; i t s  econbrniques de Valencia i de la seva platja, la qual "procelosa y 
:irricsgadn, permitir2 en jamas navegación mercantil"; ademés, Valencia Iiavia 
tlcstruit la seva indústna "a título de reglamentos de gremio", indicació molt 
interessantS . Al seu torn, Valencia, que desde 17 64 s'oposava a la possibi- 
litat d'un Consolat per Alacant, insistia en la unitat del Pais, basada en la 
historia -privilegis concedits pels monarques del casal d ' Aragó i els Austries 
al Consolat de Valencia- i atacava la f o r p  dels estrangers a Alacant; alló no 
seria un Consolat, sino una "colonia o municipio de comerciantes estran- 
geros"' . 

La lentitud burocriitica va arrossegar el procés durant dotze anys. La 
decisió de la Junta General va ser ampliament -bé que no total- favorable a 
Valencia i a la unitat del Consolat. Sols un membre de la Junta, l'estranger 
Francesc Craywinkel era del parer "de que no se prive a Alicante del estable- 
cimiento del Consulado": tal com Bilbao s'havia separat de BLirgos, Alacant 
podia fer-ho de ~alenci-a60. Va prevaldre, perb, l'opinió del fiscal Pérez 
Valiente, basada en una evident xenofbbia contra els comerciants estrangers 
-"Alicante era en aquel Reyno la más apta puerta de las introducciones 
estrangeras7'- una consideració pessirnista del nivel1 de l'economia espanyo- 
la, necessitada de rnolta protecció, i una visi6 centralista que, en aquest cas, 
seria favorable a Valencia: els consolats ho eren d'Espanya, eren "unos ramos 
comerciantes de la nación divididos donde conviene al Estado, e impropia y 
materialmente toman la denominación del pais donde se situan". El caracter 
estranger del comer9 d'Alacant, la vinculació de Valencia arnb la tradició 
histbica -el Consolat nou com una "recuperació" de l'antic- i arnb la Junta 
General foren elements decisius de la sent6ncia6 ' . 

58 ARV., R.Ac. 1775, fols. 735-740.- LARR. 1 , 923 i SS "Paralelo de las plazas 
de Valencia y Alicante. Proporciones de Alicante para ser comerciante". Ibid foL 
113. Memorial de los Diputados del Comercio Nacional y Extranjero de Alicante para 
pretender el establecimiento de un Consulado". Tarnbé CARRERA PUJAL, O.C. 486, i 
495-497. 

59 LARR, 1, 929-942 El nou impost és en realitat l'antic penatge de Barcelona, 
"establecido del propio modo y a su imitación el de Valencia, -i afegeixen amb ironia- 
siendo tan advertidos los catalanes y más instruídos en el comercio que los de Ali- 
cante7'.- També ARV. R.Ac. Pedimento del comercio de Valencia 1775, fols 823-852. 
El Consolat de Valencia habia obtingut els pnvilegis reials de 1283, 1493 i 1604. 

60 LARR, 984. Dictamen- Sobre el personatge, HAMILTON,E J. : Wm and prices 
192-194. VILAR, 0.c. 111, 450.- Gonzalo ANES; Las crisis agrarias en la España 
moderna. Madrid 1970, 341. Era membre de la Junta desde 1757. 

61 LARR, 1, 945 i SS "Respuesta Fiscal sobre las pretensiones del Consulado"; 958 
i SS "Motivos que median para que no haya consulado en Alicante"; 990 i s s  "Nueva 
vista del señor Fiscal y confirmación de su dictamen". ARV. RAc. 1775, 756-790. 
Declaracions dels testimonis presentats pel Consolat de Valencia en defensa de la seva 
jurisdicció. 

' I.ri lliputaci6 Colzsolar d'Alacant, solució de compromis. 

La sentencia de 1775 -i la consegüent reforma d'ordenances de 1777- ~ 
i i i : i r i t  enien taxativament la unitat consolar. De la rnateixa manera que sois 
(*\istia una Capitania General i una Intendencia, sols havia d'haver-lii un& 

1 1 iiiita i Consolat -"una sola matrícula, un solo cuerpo de Comercio, un solo 
irihunal de gobierno". El fiscal sols havia cedit en el punt de donar a Alacant 
iiiin subdelegació de primera instancia La sentencia era més generosa. Un dels 
ircs cbnsols havia de ser rnembre del comer$ d7Alacant; residiria a Valencia 1 tliirant el seu consolat , cobrant 6.000 rals més que els seus col.legues. Més 
iiliportant era la forrnació a Alacant d'una Diputació consolar, dependent de 

I , Valhcia, i basada en una matricula de comerciants. Presidien la forrnació de 
la Diputació dos intencions: la de marcar el seu caracter subaltern envers 
Valencia, i bandejar la influencia dels estrangers. La nova institució no tindria 
tresorer, comptador, secretari ni tampoc porter, sino sols un escriva i un 
alguatzil. La matricula seria única arnb Valencia, altrament fára "dividir el 
cuerpo que Su Magestad y la Junta quieren mantener unido". La matricula 
equivaldria -pels estrangers- a la naturalització, pero aixis i tot es procuraria 
marginar- los dels carrecs directius: "aunque pueden adquirir las circuns- 
tancias que pide la matricula, no convenía que entrasen en los empleos de 
justicia, ni de goviernoV6 2 .  

Un tret caracter ístic de l'adrninistració consolar d' Alacant -a difer bncia 
de Valencia- era la seva vinculació arnb el govern municipal. Els diputats 
comptarien arnb l'ajuda de dos assessors, un per la primera instancia, i u n 
segon, qu seria el mateix Alcalde Major, per les apellacions. El jutge d7ape- 
llacions era el corregidor, arnb un salari de 200 pesos. La reforma del tribunal 
d7apel.lacions a Valencia, en 1783, va tenir les seves repercussions a Alacant. 
La dignitat de Jutge d' Apellacions fou conferida a 1'Alcalde Major, el qual 
estaria auxiliat per dos "conjueces" -forpsament membres del "comercio 
español"- que serien quadrienals i tindrien un w u  de 1 5 0 0  rals. De fet els 
alacantins van procurar miliorar progressivament la seva posició legal, sobre 
tot buscant una equiparació dels seus honoraris ambs els corresponents de 
Valencia, tant els directius -diputats, jutges d'apellacions-, corn els subal- 
terns -escrivent , porter6 . 

La curta historia de la Diputacib Consolar d' Alacant -de 177511777 fins 
1785- no estigué exempta dels incidents i dels conflictes. N'hi hagué ja en 

62 LARR 1, 1138- 1170 i SS. "Dictamen fiscal sobre el Magistrado de Coi-ilercio de 
Alicante. Dictamen de la Junta sobre todo, conformándose con el Fiscalm,- ARV.Ac. 
1777. fols 923-952 ' ' Ordenanzas para el gobi erno del Consulado de Valencia y 
Diputación de Alicante". Les ordenanes d' Alacant consten de quinze articles 

63 LARR.1, 1167, "Dictamen fiscal sobre sueldos para los empleados de la Diputa- 
ción", 1302 "Nueva Planta del Tribunal de Alzadas, X ". 



1775 sobre "facultades y procedimientos". En 1781 l'oposició dels estrangers 
no matriculats es feu mCs forta; ademés subsistia I'antiga Diputació de Co- 
mer$, la creada per W d  en 1758. Mdgrat la identificació entra la jurisdicció 
de comer$ i el govern municipal, les queixes entre una i altre foren cont ínues. 
Amb el governador-corregidor hi hagué topades en 1778-1779 i en 
1782-1784; arnb l'alcalde major en 1778,1780 i 1784-1785. En aquest any 
es registra un conflicte entre la Diputació i el Tribunal d ' ~ p e l . l a c i o n s ~ ~ .  

La Diputació consolar vingué a identificar-se arnb les persones de Josep 
Portes i Joan B. Antoine. Un i altre foren reelegits continuadament fins 
1785, mentres el cbnsol d'Alacant a Valencia era, en 1782-1785, Llorenq 
Antoine. Els diputats van defensar la dignitat de la institució dernanant l'ús de 
segell propi, increment dels sous, ampliació de la burocracia, etc. El Jutjat 
d Apellacions va experimentar molts canvis entre 1783 i 1785, i no sols per 
les reformes institucionals. En 1783 va morir el president , el governador Jordi 
Dunant, seguit pel seu alcalde major; en conseqüencia va quedar al front del 
municipi i del tribunal, el regidor dega, Francesc Borgunyó. Aprovada aquel1 
mateix any la "now planta de1"tribunal" fou nomenat jutge d'apel.lacions el 
nou alcalde rna!or, el catala Epifani Fortuny. arnb els dos "conjueces", Juan 
B. Morales i Bernardo Athy, perb els dos dimitiren tot seguit, el primer per 
raons de salut, i el segon per bancarrota economica. La presidencia del tribu- 
nal tornava a estar vacant en 1785, i la dernanava el corregidorb s .  En quant 
a l'assessoria de la Dputacib fou exercida de 1777 a 1780 per Joaquin de 
Alarcón, pero les seves continuades absencies el feren substituir aqueil mateix 
any per i'alcalde major, i despres per Vicens Arangues i Satorres. 

Els desitjos alacantins de tenir un Consolat propi triomfaren a la fi, mal- 
grat una oposició "in extrenlis" de ValEncia, en 1785. Ja l'any anterior s'havia 
proposat, aprofitant els decrets de lliurc comerq la formac ió d'una com- 
panyia per accions destinada a comerciar arnb América. La formació del 
C onsolat estigué molt relacionada amb l'expansió del comer9 d'ultramar, i la 
política del secretari d'Indies, José de Gálvez, que havia sigut membre de la 
Junta General. Sinserta també dins un moment de florida dels Consolats: 
Santander , Coruña, Tenerife, Sevilla, Málaga. Tots clls foren creats entre 1784 
i 1786, arnb uns motllos forqa uniformes en quant a la seva base social.66. Els 
matriculats es classificaven en els cinc grups d'hisendats , comerciant S, merca- 

64 AGS. Llibre 249. fols 145-157 passim. "Sc perturba su jurisdicción por otras 
establecidas en aquella ciudad" (1778); contener en sus límitcs al governador, alcalde 
mayor y asesor de guerra"; al  seu torn el governador denunciava els " desaires" rcbuts 
per part dels diputats. 

65 Ibidem fols 153- 155, i Llibre 242 fols 108 i 114. 
66 AGS. Llibre 249, fol. 155 vO Sobre la companpia d'accionistes, "haciendo 

presente haber concedido S.M. un registro de 300 toneladas para Veracruz, habi- 
litándolc para el comercio de las dcmás provincias de AmErica". ARI'. RAc. 1786, foL 
220. "Real Cédula de 26 junio 1785 dc erección del Constilado de Alicantc". Estudia 
arnb detall aquest procés FIGUERAS I'ACI1E.CO, O.C. p.p. 83 i SS Fn conseqüencia 
quedaven extingidcq la Diputació dc Comer< -dc 1758- i la consolar. 

11,-rs, fabricants, i naviers. A principis del segle XIX -1802- el comer$ 
11'  Alacant es desglossava de la següent manera. 

tlisendats 3 8 Comerciants matriculats 37. 
Francesas 11 Comerciants no matriculatsl4 
Irlandesas 5 Fabricanis 5 

Naviers 6 6 7 .  

I v 

LA JUNTA DE COMERC 1 L'ECONOMIA VALENCIANA. 

Sota aquest 'títol voldriem esbosar algunes de les mides que les dos 
Juntes de Comerq -la general de Madrid i la particular de Valencia- van 
prendre envers l'economia valenciana al llarg de la seva actuació. Es tracta, 
senzillament, d'un resum de l'escassa documentació existent -essencialment 
de la Junta General- que planteji, d mateix temps, algunes de les possibles 
linies de treball, tot fent veure quines eren les formes d'actuació de la política 
mercantilista. 

l. La sederia. 

Els problemes relatius a la seda ocupen una bona part de la documentació 
de la Junta General pel que fa a Valencia. Encara aquesta polarització envers la 
sederia es bifurca en dues preocupacions fonamentals: el problema de 
l'exportació de la materia prima6 8 ,  i la producció de teixits, vinculada a 
l'existencia de l' Art Major de la Seda. Pel que fa al primer punt queden f o r p  
delirnitades les posicions dels exportadors -comerciants recolzats per Ajunta- 
ment i fins i tot  per ambaixadors-, i dels industrials o f abricants, arnb 1'Art 
Ma j or  com a portantveu. Ja  hem indicat que entre 1730 i 1740, la Junta 
General va reformar les ordenances dels principals gremis seders espanyols, a 
partir de la situació de Toledo. Aquest procés es doná, entre altresllocsa 
Murcia, Ecija, Jaen, Granada. (1733-1735) Requena (1732-1736), i Va- 
IBncia, on reberen nous privilegis els torcedors de seda en 1731, l'Art Major en 
1733-1736,els tintorers en 1735-1737, i l'Art Menor en 1738-1739". 

67 Almanak Mercantil o Guía del Comerciante. Madrid 1802, p. 306. 
68 AGS. Ibidem. Llibre 249. fols 1-40. "Ynventario de los expedientes de Comer- 

cio de Valencia sobre extracciones de seda y sus incidencias". 
69 CAR RERA PUJAL, 469.-AGS. Llibre 249. fols 329 i s s  Llibre 242. fols. 23 i 

SS. passim- ARV. R.Ac. 1736, fols 580-652, i 1737, fols 779-808. 



Després d'aquesta reforma gremial, 1'Art h4ajor de la Seda va mantenir un 
esforq continuat per seguir les directrius mercantilistes del govern. El somni 
daurat era la constitució d'una "companyia" -com la majoria de projectes 
econbmics de l'epoca- a la vegada collectiva i privilegiada. La "wmpanyia de 
come rq" o "reial companyia de teixits de seda " de l'Art Major fou una 
possibilitat a partir de 1744, mis concretada des de 1747, i sobre tot en 175 1. 
El majoral del gremi, Joan B. Ayoldi, s'hi oposa arnb forqa, produint-se 
"desordres, discbrdies i aldarulls ", en els que participa el futur membre de la 
Junta de Comerc, Marii Albelda. 

Mes endavant for la rnateixa Junta la que va proposar, en 1765, una wm-  
panyia "para el acopio de sedas", que era la idea anterior. Per fi, la iniciativa 
gremial va poder constituir entre 1772 i 1785 una "Companyia de Comer9 i 
Fabriques" sota la protecció de la Verge dels Desamparats. Aquesta institució 
"reial" -és a dir, arnb certs privilegis honorífics i fiscals-, malgrat estar 
dirigida per fabricants notables -Josep Modrego, Jaume Fernández i Carles 
Iranzo- no va tenir una continuitat profitosa, i va extingir-se, corn la majoria 
de les grans companyies de ''comerq i 

La concessió de privilegis a fabricants concrets va ser intensa. Durant els 
anys posteriors a 1740 en foren principals beneficiaris Vicens Llopis (1747, 
1748), "mercader de seda de la real casa", i sobre tot el granadí Antoni Arias 
-1734, 1737, 1740, 1747, 1756, 1758- el qual demanava ademés el títol 
honorari de "Director General de Fábricas de Seda de toda Espanya". 
Aquests exemples corresponen a una primera etapa de la política de les Jun- 
tes. En un moment de més maduresa , vers 1800, I'establiment del francés 
Claudi Bodoy, va obtenir també un prtstec en metil.licper la seva finan- 
ciació7 ' . 

Més enlli de les iniciatives dels gremis, la Junta de Comerc de Valencia va 
dedicar una gran atenció al problema del fiiat de la seda. En 1769 va establir 
un torn "para ilar y torcer la seda con la perfección que se hace en León de 
Francia", en un edifici delsjesuites expulsats. Es tractava de difondre el sistema 
Vaucanson mitjanpnt l'exemple, per evitar el "clamor" que podia produir 
"este método tan diferente del que comunmente se usa". Sabem perb que, 
més que l'acció de la Junta, fou la intervenció dels francesos Reboull, i sobre 

70 Ha tractat el tema V. MARTINEZ SANTOS a la seva tesi doctoral.- AGS. Llibre 
249. fols 336 i 345-349, 376, 389. També ARV.R. Ac. 1744, fo l  242 i 1750, fols 
420-430. La temptativa correspon perfectament arnb la creació vers 1746, de les com- 
panyies de Toledo, Granada i Zarza la Mayor, que tenien la sedería com a principalfinali- 
tat 

7 1 RODRIGUEZ GARCIA,O.c 59-6 1 i 69- 71. AGS. - Llibre 249. fols. 330 i s s  
pels nombrosos privilegisd' Arias. Per Bodoy vid. també els Lligalls 36 1 (1 Sol), no 35, 362 
( 1  802), no 22, i 363(1803), no 20. 

1 1 1 1  ~ l r  III.,~-I) I.,apayese la que va difondre a Valencia "el método que se usa en 
VI I ' I ~ I I I I I I I ~ ~ ~ " ;  la Junta va contibuu-hi, en 1771, arnb 4.000 pesos trets del 
~ l i . . ~  iilll l i ) i i s  d ' ~ 1 a c a n t ' ~ .  

1 iriri especial consideració mereix la nova i important indústria de les 
tti i i~~rs (Ic seda -també de fil i cotó. L'acció de la Junta s'efectuava a través 
t 11.1 birr iiii corresponent , o bé d'una manera directa. En quant al primer, hem 
I I  I. i riiir en compte que els fabricants de mitges de seda no van constituir "un 
I iirrpo con nombre de Colegio" fins la tardana data de 1770; les seves orde- '1 IIII!ICCS tenien la particularitat de demanar el fur o legisiació privativa de la 
l iiiit ii General, i la presidencia de 1' Intendent com a Subdelegat, cosa que no 
rll: feia oblidar els tradicionals prejudicis de la "llimpiesa de sang". Les 
onlcnances, aprovades en 1774, foren ben aviat retocades per l'acció 
rrformista de la Societat Economica, que, a peticib dels fabricants francesos 
I,nurean, van obtenir la declaració de  llibertat de fabricació de mitges de fil i 
cotó, i una menor reglamentació de les de sedaT3. 

La influtncia de les mitges es difonia també per la fabrica dels Cinc 
(;remis Majo rs de Illadrid, establerta a Gandia en 1772, i per l'acció d'indus- 
tnals i artesans com Lapayese, Joaquim Manuel Fos, Lluis Fernández, etc. 
Aquest darrer personatge, notable tecnic del tiny, estava en estreta vinculació 
arnb els cinc Gremis. En 1781 proposava redactar unes ordenances generals de 
fabricants de mitges, i en 1786 publicava una "Disertación sobre la teórica y 
práctica del arte de fabricantes de medias". Tot aixó li va valer una pensió de 
3 .O00 rals per part de la Junta. Per a la inspecció de la qualitat dels productes, 
la Junta General va crear un carrec d'Inspector o Visitador, que fou ostentat 
per diferents artesans, com Vicens Poderós -ho demanava en 1787, "en 
premio de su mérito7'- i Antoni Caruana en la primera dtcada del segle XLX74. 

Un dels aspectes bisics de la política mercantilista a tots els paisos fou 
I'ensenyament del tiny. Els tecnics especializats fruien de la protecció de 
I'Estat. La indústria valenciana va wmptar arnb el magisteri -en diferent 
forma- de dos tintorers de Madrid. El primer, Cristóbal Sedelio, pagat per la 
Junta General "puso el tinte de enseñanza pública y... hizo saber a todos los 
maestros tintoreros que acudiesen a instruirse de lo que ignoraban de su 
facultad " -1773-. Aquesta missió industrial -orientada vers la millora 
dels colors blaus i verts- no podia, pel seu mateix plantejament, suscitar 

72  LARRi, 1043, "Casa Fábrica de Hilar Seda de la Junta Particular", i 1061 i ss 
En 1777 es va establir a Torrent una Escola de puntes, continuada en 1782. AGS. Llibre 
249, fol. 145. 

73 ARV., RAC 1770, fols 695-713; 1774 657-672 La quei xa dels Laurean a 
ibid 1780, 306-310. La seva empresa fou destruida pels aldaruüs antifrancesos de 1793. 
AGS. Lligall362, no 1. 

74 Sobre Lluis Fernández, vid SEMPERE GUERINOS, Ensayo de una Biblioteca 
española de los mejores escritores del reynado de &los 111, ed facsímil Madrid 1969, 
Ili, 17- 19.- Sobre el visitador Caniana, AGS Lligall364 no 2 (1804) i 368, no  (1807). 



gaires adhesions. Sols "la menor parte y los más d6ciles y sencillos" dels 
tintorers de ValBncia -un total de cinc- van acoiiir les innovacions tecniques 
de la tintoreria de Madrid7 '. 

Molt diferent va ser la projecció social de I'esrnentat Luis Fernandez, 
tintorer de la fabrica dels Cinc Gremis, que va redactar, a insthncies de la 
Junta General un "Tratado instructivo y práctico de l  arte de la Tintura" 
(Madrid 1778). Els Cinc Gremis demanaven per a ell, en 1772, un títol de 
Visitador de Tintes". El va aconseguir en 1778, com a subaltem del Director 
General, el catala Joan Pau Canals, barb de Vallroja. La seva jurisdicció era 
molt extensa, don9 abastava no sols el regne de Valencia, sino també Sevilla, 
Granada, Murcia i Toledo, 6s a dir, la major part de la sederia espanyola. El 
sou que se li concedia -8 .O00 rals- i la pensió a la seva vídua en cas de 
morts es pagarien dels fons del Consolat. Lbgicament la tasca d'inspecció li 
era molt feixuga i en 1783 demanava poder nomenar un "Teniente Visita- 
dor", escollit precisament entre els mestres tintorers de ValBncia. Femández 
estigué molt relacionat amb el moviment de les Societats Econbmiques, més 
potser que de la Junta de Comerq de la que no va arribar a formar part 76. 

Malgrat la importancia donada a la sederia, la Junta General de Comer9 
desde 1762 la de Valtncia- no van desatendre la situació d'altres irnportarirs 
sectors 'industrials. En tots eils Jes formes d'actuació eren les mateixes. Es 
tractava de privilegiar una industria mitjanpnt la concessió de privilegis hono- 
rifics -ús del títol de "reiar- i sobre tot fiscals: desgravacions, facilitats 
d'exportació, d ' adquirir primeres matkries, etc. La titulació de "f?tbriques 
reials" concedida a empreses individuals o a gremis de tota una població es 
mantingué fins el primerterq del segle XIX: per la fabricació de teixits a Alcoi 
(1800), Ontinyent (1 817), i diverses empreses particulars, essent la més tar- 
d a ~  la de Battifora en 18327 7 .  S 'utilitzava també les ordenances dels gremis 
i l'encoratjament dels artesans progressius amb la concessió de pensions. En 
alguns casos els possibles "inventors" actuaven sobre tot a la recerca d'aqueiL- 
recompensa. De totes formes eren gent que sabien renovar les concessio 
obtingudes. Durant la segona meitat del segle, tant propicia a la valoritzac 

75 LARR L 1093-1098. Sedeño havia solicitat endebades en 1763 la Direcció 
General de Tinys 

76 CARRERA PUJAL, O.C.V, 509.- AGS. Llibre 244, fo l  51 v0. Llibre 203. fols 
80-82 Llibre 242 foL 103. El seu títol és de 7 de marc de 1778, ies relaciona amb la 
promoció dels técnics seders Felipot i Fos a places d'inspecció i dignitats de la Junta de 
Comerq. 

77 Tots aquests exemples són als Lligalls del AGS. resumits per Represa 

tlrls enginys mecinics, I'argenter Francesc Ros fou un sollicitant impe- 
iiitent durant una vintena d'anys. La seva troballa era la fabricació d'eines per 
:I preparar el vellut; es titulava indistintament ' 'inventor de instrumentos", 
"tlirector de la fabrica de hierros ", "fabricante de alfileres" , etc7'. 

Malgrat la seva dispersió, la indústria de la llana ocupava, dins les preo- 
riipacions de la Junta de Comerq, un lloc gairebé tant important com el de la 
rcderia, fms el punt de que els seus principals centres poguessin tenir una 
siibdelegació prbpia, que sobre tot en el cas d'Alcoi, es podia ufanar d'una 
continuitat gens menyspreable. Els priviiegis d'Alcoi foren concedits, pro- 
rrogats i ampliats al liarg del segle, cada sis anys - 173 1 , 1736, 1743, 1749, 
1 755, 1761, 1773 i 1779-. fins la promulgació d'una legislació de carácter 
general que substituía els privilegis concrets. Eis de BocaVent s'inicien en 
1 742 i són continuats en 175 1, 1769 i 1775. Enguera va obtenir franquícies 
cn 1739, 1749, 1751 i 1776. Ontinyent en 1773. En general els privilegis 
d'Alcoi es consideraven com un model a assolir, i també el govern tractava 
d'arribar a una certa uniformització7 9. 

També era important la indústria del ili, canern i cotó. Castelló comptava 
en 1751 amb la fabrica reial de Joan Josep Highes i vers 1775-1780 amb la 
de Salvador Catala, notable personatge que unia a la seva condició de membre 
de la matrícula de comer9 de Valencia, la de regidor de Castelló. En 1777 
s'establia a Torrent, una tercera fabrica protegidas0. Es interessant destacar 
las diferents temptatives que es feren per establir una indústria d'indianes al 
Pais Valencia, i especialment a partir de 1740 a Alacant, Elx o Caudet. Alacant 
fou de nou el iloc escollit en 1751- 1755. En canvi, en el darret ter$ del segle, 
els futurs industrials preferien mateixa ciutat de Valtncia, fins arribar a la 
fábrica del suís Joan Bovet, destruida, corn la dels francesas Laurean en els al- 
daruils de 1793". 

Ademés dels ttxtils, la política de privilegis industrials va donar- se a altres 
fabricants, por exemple als de barrets. Entre els fabricants de paper trobem 
tres favorits, de l'administració. La fabrica de Joan Lostau i companyia 
-situada a Rossell- va rebre privilegis en 1751, 1762 i 1765. La cartoixa d e 
Valdecrist mantenia establiments privilegiats a Xtxica i Altura -privilegis con- 

78 AGS. Llibre 249. fols 87 i s s  "Fabricas Varias". En 1771 va rebre per primer 
cop una pensió i algunes franquícies pel seu establiment. En 1772 es concediren privilegis 
a Pespaser Jacint Senis, per les seves tisores d'abaBrar teixits de llana. Fou menys 
afortunat o menys pidolaire que Panterior. 

79 Sobre Alwi, vid ARACIL-GARCIA BONAFE, 0 . C  Hem utiiizat els docu- 
ments de AGS. Llibre 249. fols 240-284 (Alcoi) i 300-321 (Enguera). Llibre 242  fols 
21, 28, 40, 52, 62, 71, 82, 105 per Alwi; fols 39, 57, 86 i 98 per Enguera, i foL 92 per 
Ontinyent Sobre Bocairent ARV. R A c  1751, fols 887-904, Renunciem a wmentar 
el contingut dels privilegis 

80 AGS Llibre 249. fols 98 i 107. ARV. R.AC 1775, fols. 929-930. 
81 AGS. Llibre 249. fols 63 i ss Per la fabrica de Bovet, Lligall361, no 2. 



tinuats entre 1756 i 1779. A Buñol trobem eis rnolins paperers de Gaspar 
Salernou -vas  1758/1765- I'explotació del qual fou assegurada, en 1765 
per Tomás Vagué, un dels membres de la Junta de Comer?, i com l'anterior, 
notable exportador de seda. Aquests privilegis individuals van continuar fins 
la legislació general de 177982. Un aitre membre de la Junta, Pere Peyrolon, 
mantenia una fabrica o establiment de blanqueig de pells, dirigida per un 
francks, arnb privilegis obtinguts en 1785 i 1787. La cerimica de Manises 
-"gremio de alfareros3'- havia solicitat fallidament en 1731 privilegis indus- 
tr ial~.  Més endavant la Junta General se'n va apropiar la protecció: "por su 
instituto, decretos de su formación y práctica de otras fábricas de loza, como 
son Alcora, Talavera y Toledo, toca privativo conocimiento a la Junta". Ma- 
nises va obtenir els privilegis d '  Alcora en 1752-1754,1756,1767 i 177883. 
Tractar de cadascuna d'aquestes industries ens duna massa iiuny. Només 
volem constatar la repetició d'unes formes i la continuitat d'una política de 
privilegis fiscals mantinguda durant un segle. 

Es pot observar que en el segle XVIII la paraula "comerg" s'aplicava 
també- i a vegades principalment- a les activitats industrials. Tanmateix, la 
Junta de Valencia va prendre importants mides relatives al propi trkfec mer- 
cantil. Algunes professions concretes rnantenien arnb la Junta unes especials 
relacions de subordinación. Els esforps, més ben intencionats que reexits, per 
elevar el nivel1 del comer$ valencih constitueixen un altre punt a tenir en 
compte. Els exarninarem per separat. 

Les professions que depenien, o podien fer-ho de l'auctoritat de la 
Junta eren fonamentalment els corredors de canvis i els mercaders de vara. Els 
prirners, corredors de seda, canvis, etc ja havien demanat en 1737 la cons- 
titució d'una jurisdicció privativa, sota la presidencia d'un oidor com a jutge 
subdelegat, pero la Junta General va decidir que "la providencia de los co- 
rredores de comercio no toca a la Junta" sino al corregidor-intendent, el qual 
els concedia el títol i tenia el de Jutge Protector. Més endavant, arnb la 
vinculació de I'Intendent a la Subdelegació de la Junta, i la separació -rela- 
tiva- del corregiment i la intendencia a partir de 1766, els corredors 

82 AGS Llibre 249. foL 73 i LARR 845 i ss  pel molí de Solemou. Els p r ~ l e g i s  
de la cartoixa a AGS. Llib. 242 64  i 106. Els de Lostau a Ibidem 70-71, i Llibre 242, 
fols 56, 73 i 81. Els privileg is generals de 1780 a les fabriques de paper a ARV.R.Ac. 
1783. fol. 222. 

83 AGS. LIibre 249. foL 98-99 (Peyrolon), i 68. SS. (Maniscs). LARR. 1, 822-840. 
"Competencia sobre el gremio de Manises ' '. 

lllila van passar al radi d'acció de l'intendent. Una confrontació entre 
, I I r.1 corregidor es va resoldre, en 1778, en favor del primers4. 

I I c olJegi de corredors comptaw arnb una llarga histbria. En canvi, el 
, , t i  tlr mercaders de vara s'havia format en els anys 1763-1764, en les 

r I I I I . I I ~ \  de reestructuració del "comer$". Era una corporació de botiguers de 
* i t  % I ieles a la menuda, en certa manera irnitació dels Cinc Gremis de 

1 ~ l i i i t l  i del mateix Cos de Comerc. La seva formació coincidí arnb la d'un 
~iiic*rq de semblants característiques socials: el colJegi de drogueria i 
1~1.c.icria en 1765. El gremi de mercaders de vara estava sotmés a la juris- 

,i 1 4  ( 10 del Consolat i la presidencia de I'intendent. Les persones de "sang 
l~iiite" o P'ofici vil" n'estaven excloses. Com entitat econbmica, els mer- 
# i~lcrs de vara van topar arnb l'enemistat dels demés oficis de la ciutat -sobre 
1 1  b i  els tkxtils i els de la confecció-, essent acusats de "monopoli". La seva 
~.jizt&ncia fou una mica accidentada; va desapareixer en la darrera decada del 
\.c.,:le, per intentar refer- se en 1083 i 1 8298 S. 

La Junta de Comerg desitjava incrementar I'activitat de capitals a Va- 
I?iicia, que la ciutat es convertís "en una plaza de cambio abierto". En 1772 
rs decidí regular la formació de companyies, obligant a declarar al Consolat 
Ics escriptures de formació i el capital que s'hi interessava. No sabem si es 
iracta d'una acció dels membres de la Junta per restringir, en benefici propi, 
cl nombre de companyies, o d e  una normativa ben intencionada per evitar 
que "el incauto labrador, el laborioso fabricante y el comerciante indus- 
trioso" no perdessin els seus cabals en negocis arriscats ("se pone a comerciar 
cl que se le antoja, con poca o ninguna práctica"). Amb l'adopció de norrnati- 
ves preses pels Consolats de Burgos i de Bilbao s'evitaria "la cavilosidad y mala 
fe que domina en el comercio de Valencia", especialment "la usura y tratos ilí- 
citos excesivamente radicados en el arruinar la a g r i ~ u l t u r a " ~ ~ .  

Aquestes tendencies a dotar Valencia d'un mercat de capitals més &gil i 
rnodern, menys dominat pels prestecs tradicionals, coexistien arnb la dedi- 
cació -aixó s í  , esporkdica- a l'antiga vocació mediterrania del cors. En 
1779, la guerra contra Gran Bretanya doná ocasió a una florida d'aquest 
sistema, tant per banda anglo-mahonesa, com per la catalana i valenciana. 

84 LARRI, 806-807.- ARV. R A c  1764, fo ls  656-690.- AGS. Llibre 249 foL 
146. "Ordenanzas ajustadas a las presentes leyes de Castiiia, disposiciones de la Junta 
General de Comercio, Moneda y Minas y Providencias de los Intendentes Corregidores 
de esta ciudad ". 

85 CARRERA PUJAL, O.C. V, 488.- Biblioteca Catalunya Follets Bonsoms no 
8364. "Ordenanzas para el establecimiento de un comercio activo de mercaderes de 
vara en Valencia"- AGS. Llibre 249. fols 79 i s s  passim El grerni seria Únic, a 
diferencia dels Cinc de Madrid " no pudiendo proporcionarse en Valencia la distribución 
de ramos de comercio".- Sobre I'extinció, ibid. Lligalls 363, no 24, 373, no 9. 

86 LARR 1, 1014-1015 i 1083-1088. 



Davant les dificultats del comer$ rnarítim, la Junta de Valencia va demanar 
facultad de noliejar vaixells corsaris "a exemplo de que habían practicado en 
Barcelona '. De la documentació relativa aquest afer destaquen dos punts: la 
gravetat de l'amenap enemiga -ja a la vista del Grao-, arnb la possibilitat 
Cuna crisi econbmica important , i la desconfianqa del govern en les capacitats 
econbmiques del Consolat per mantenir un nombre de vaixells8 '. 

La necessitat d'exportar els seus productes portava, per aquells mateixos 
iys a projectar la construcció d'un port per a Valencia. La Junta va presentar 
1 projecte en 1777, i i'any següent demanava que Valencia fos inclosa entre 

els ports autoritzats a comerciar lliurement arnb América. El projecte de 
construccid d'un moll, defensat en 1785 i 1790, fou per fi aprovat en 1791. 
Aleshores es planteja, en una epoca de crisis econ ómica, el problema de la 
financiació de los  obres. La soluc i6 de la Junta fou la d'u n prestec de 50 ó 
60.000 pesos, arnb hipoteca dels drets del Consolat (1792). En 1795 el sis- 
tema "sobre conseguir de los capitalistas dinero efectivo" es basava en els 
vales reials. 1 per fi tants esforcs mn acabar en la formacio d'una Junta per a 
les obres del port , creada en 1798, al rnarge de la de comerc8 

La Junta de Valencia era, segons el seu t ítol, no sols de comerc, sino 
tambC d'Agricultura. La seva actuació en el millorament de la producció 
agrilria, sembla perb una mica esvait. Es cert que en 1765 va redactar un 
"Proyecto para la cultura de los arroces", i en 1773 el Consell de Castella li va 
a encomanar la vigilancia de les stquies de Xátiw, a fi de difondre el conreu 
de l'arrbs arnb aigua corrent i no arnb estancada. En 1785 la Junta invitava a 
"los sugetos amantes de la pública utilidad para que se concurran con sus 
instrucciones al mayor fomento y perfección de la agricultura", perb quan per 
fi es va crear a Valencia -en 1819- una catedra #agricultura, no fou sota la 
protecció de la Junta, sino de la institució paralkla, i en el fons rival, que era 
la Societat Economica d' Arnics del P aisS9 . 

87 LARR, L 1238- 1248. 
88 AGS. Llibre 249. fols 145, 161 vo i 165. El p&stec de 1792 fou en realitat de 

100.000 pesos 
89 Sobre la qüestió de l'artbs a Valencia en el segle XVIII, CARRERA PUJAL, V, 

485.- AGS. Lligall 249. fols 79 i 139. "La Junta particular sobre su contribución para 
el fomento de la cría de arroz en el valle de Cárcer"- Amb més detall LARR. 1, 
1103-1111. 

ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE COMERC. 

I )esprés d ' haver exposat , d'una manera esquemktica , els principals tret s 
iIc I'estructura i d'algunes realitzacions de la Junta de Comer$ de Valencia, 
considerem que la part més important d'aquest treball sigui una aproximació 

(lissortadament incompleta- a les persones que efectivament van dirigir la 
instituci6 durant el darrer ter$ del segle, procurant aprofondir en els seus 
lligams econbmics, i sobre tot la seva adscripció a un grup social. 

La presidencia de la Junta de Valencia corresponia a 1'Intendent del Reg- 
iie. Existia una perfecta continuitat arnb l'etapa anterior, quan aquest funcio- 
nari havia assegurat el1 sol la jurisdicció delegada de la Junta General. Li 
corresponia presidir les Juntes ordinhies -dues a la semana- i les extra- 
ordiniries que volgués convocar,presentar les propostes en terna per a mem- 
bres de la Junta, etc. En les absencies o malalties presidiria la Junta i'inten- 
dent interi, si existia arnb aquest t ítol, perb rnai un subordinat, com el co- 
rnissari ordenador, o el comissari de guerrag0. Aleshores pertocaw la presi- 
dencia al cavaller hisendat més antic. TambC presidia el Consolat o tribunal 
de comerc, pero llevat d'un incident en 1780, "no hacían más que auto- 
rizar los tribunales". En tot cas tenia un vot de qualitat . La seva presidencia, 
es deia, era semblant a la del Capita General sobre el tribunal de ]'Audiencia, 
en materies de justicia. La Junta de Valencia va proposar, en 1778, "lo 
conveniente que los Intendentes fuessen Jueces de Alzadas", doncs confir- 
rnarien la dignitat del cbrec. Les ordenances del tribunal d'apellacions de 
1783 li conferien efectivament la presidencia arnb vot "en lo político y guber- 
nativo" , pero no "en lo judicial y contencioso". Aquesta nova presidencia 
seria compatible arnb la del Consolat i l'lntendent quedava facultat per 
celebrar les sessions a la seva propia casa i no a la Llotja, els dies que mCs li 
abellissin, "con consideración a las demás ocupaciones de su empleow9 ' . 

El primer dels intendents que presidiren la Junta de Comerq fou el ja 
esrnentat marques d'Avil6s. El succeí el cavaller de Calatrava, don Andrés 
(ame2 de la Vega (1763-1770). Ascendit aquest a membre del Consell de 
Guerra, com Intendent General, fou intendent don Sebastián G ómez de la 

90 LARR 1016-1025, 1183 i ss, 1257-1258. 
9 I Ibid 1295. "con voto en todo lo ex trajudicial y directivo y sin él en lo con- 

trncioso". 



Torre (1770-1776 ), mort en l'exercici del chrec.  Aleshores la Junta va tenir 
una iniciativa interessant: la de preocupar-se per que la Intendkncia recaigués 
en un candidat seu, Jenjnimo Ortiz. No fou aquest el designat, sino don 
Francisco de Pueyo, el qual tingué una llarga etapa de govern (1776-1789). 
Després d'aquests tres intendents que cobreixen 26 anys, el regnat de Carles 
IV presenta al menys cinc intendents. Fou el primer Miguel José de Azanza, el 
futur afrancesat, ascendit en 1793 a ministre de la Guerra9 ; de 1794 a 1796 
i en 1801 va ocupar interinament el c b e c  el comte de Zanoni. Francisco 
Javier Azpíroz -intendent de Galicia en 1794- fou nomenat en 1796. Jorge 
Palacios de Urdániz (1799-1801) -en 1797 intendent de Mucia- fou inca- 
paq de sobreposar-se als aldarulls populars de 1801. Cayetano de Urbina, que 
procedia de la intendencia de Valladolid tingué un periode de govern relati- 
vament ampli -de 1801 a 1807, data en la qual va passar a membre del 
Consell d' Indies. Els esdeveniments revolucionaris de 1808 van sospendre en 
el d r r e c  d'intendent- corregidor, al que ja ho havia sigut anteriorment, 
Javier de ~ z p í r o z ~  3 .  

2. Els cavallers hisendats 

Les ordenances preveien que formessin part de la Junta dos cavallers 
hisendats, elegits pel Cos de Comer$ sobre una proposta de sis. Els cavallers 
no formaven part de la matrícula, i si bé a Barcelona van mostrar alguna 
repugnancia a depe ndre del "claseo" dels comerciants, en general la se.w 
col laboració M ser fructífera . Tenien per missió plantejar, dins una Junta de 
comerciants i de fabricants, els interessos de I'agficultura, la millora dels 
conreus, la construcció de canals, i l'estudi de les possibilitats d'exportació i 
d'industrialitzacid 9 4  . 

L'analisi dels cavallers hisendats de la Junta de Comerq de Valencia ofe- 
reix un cert parallelisme amb els seus collegues de Barcelona en alguns casos. 
DesprBs d'una etapa de tempteig s'observa la tendencia a reelegir continua- 
dament els vocals, malgrat el parer contrari de la Junta General. Els grans 
t ítols -marqués de Jura Real, 1762- 1765; marqués de la Romana, 177 1; 

92 Pels nomenaments dels anterior& AGS Llibre 242. fols. 75 i 87, i ARV. R Ac. 
1763 ,  fol .  4 5 4 ,  1770 ,  fo l .  807 ,  1776,  fol .  706.- Azanza havia sigut 
intendent-corregidor de Toro fms 1787, i de Salamanca de 1787 a 1789. GONZALEZ 
ALONSO, B. : El corregidor castellano, Madrid 197 1, p.p. 249-250. 

93 ARV., R.Ac. 1794, fols 105 vo i 311; 1799foL 580, 1801, fol. 328i480.Enla 
Guia d e  la Real Hacienda corresponent a l'any 1805, Azpiroz figura con, Intendent 
jubilaf: Zanoní com Intendent de Provincia. "graduat" d'Exércit. Azpiroz en 
1793-1794. i Urbina en 1800, havien presidit la Societat Económica de Valladolid J. 
D EMERS ON: La Real Sociedad Económica de Valladolid Valladolid 1969. 

94 Capítol IV de les Ordenances LARR 1, 1186,1297. 

I ~ I : I I ~ I I I C , \  tlc Malferit, 1777- no restaven gaire temps en la vocalia: dernanaven 
I 1~\11iic~r:ici8 del carrec o refusaven ser elegits. Més aviat eren els membres de 
I , I  lwiil:~ nol-ilesa els que participaven amb més afany en les tasques de la 
1 i i i i i : ~ .  I)els dos primers, hisendats, mentres Jura Real desapareixia aviat de 
I'r\ccna. Vicens Noguera i Ramon era reelegit sense interrupció de 1762 a 
1770. l'altre vocalia fou ocupada de 1774 a 1782 per Salvador Adell i Ferra- 
giit, baró de Xova, el qual encara era reelegit en la darrera data, si bé en 1783 
cs feia representar per un sustitut. Aleshores entraren dos nous cavallers; 
I'ere Vallterra, elegit en 1779 i reelegit en 1783 i Josep Joaquirn de Casasus i 
Navia. un personatge amb grans interessos arrossers reelegit desde 
1783 fins que demaná la dimissió en 1789. L'advocat Pere Cebriá i Bordes 
tingué una vocalia breu: nomen at en 1789, a petició prbpia, moria l'any 
scguent. A finales de segle aparegué un nou tandem d'hisendats, Manuel 
Guinart i Vallterra, i Antoni Palavicino, bafó de Frignestani, elegits en 1789 i 
proposats de nou en 1802. Els cavailers hisendats foren renovats en 180Sg5. 

Dins la mecanica lbgica de les reelecions s'inserta la creació d'una plaqa 
perpetua per a Vicens Noguera i Rarnon. Aquest personatge -regidor de la 
ciutat desde 1777, notable també per la seva dedicació literária:6- es pre- 
sentava com "principal promovedor de los Tres Cuerpos". Després de 17 anys 
de vocalia, la sew substitució per Pere Vallterra en 1778 degué disgustar-lo, 
per tal com demanaw en 1782 que al finir el quatrieni de Vallterra se'l 
nomenés Vocal perpetu, ' 'para que pudiese perfeccionar los proyectos que 
i cnía principiados a beneficio del público". Una vocalia perpetua trencava 
"la primordial constitución de estos empleos ", perb la Junta de Valtncia en 
iirigué unes quantes, sobre tot desprks de 1780. La Junta General va accedir a 
la petició, amb l'excusa de que era millor legalitzar la situació d'aquesta 
manera, que procedir a repetides reeleccions contra la iletra de les ordenances. 
Noguera va reiterar en 1787 la p l a p  perpetua,demanant ademés un augment 
tlc dotació fins a 6.000 rals -el sou de vocal era de 4.000. Va continuar com 
:I vocal fins la seva mort en 179697. 

Unes puntualítzacions confirmaran el que hem apuntat sobre la jerarquia 
social dels cavailers hisendats. Els t ítols eren escassos, i el mes significatiu, el 
riiarquCs de la Romana, era el mateix temps familiar de la Inquisició. El 
tnarqués de Jura Real i Palavicino representaven la noblesa urbana, present 
inmbé en el govern municipal. El marquesat del primer tenia el seu origen en 

95 AGS. 249. fo ls  134 174 passim. Sobre Casasus y Navia Osonio, vid PASTOR 
1,IISTER Biblioteca Valenciana. Vale ncia 1830, Ii, 427-428. 

96 SEMPERE GUERINOS, O.C. IV, 149-153.- PASTOR FUSTER, 11, 176, i 
340-341. Sobre el seu fiiL Vicens Joaquín Noguera, barb d'Antelia, diputat a les Corts 
tlt. (';idis,lbid. 505. 

97  LARR, 1, 1303, i ss 



1760. Palavicino ere membre d'una antiga familia genovesa. arrelada a Va- 
Ibncia, sempre vinculada arnb el govern municipal, amb abundor de títols de 
les ordres militan, senyorius jurisdiccionals i una clara trajectoria vers una 
categoria superior98. Els demés vocals pertanyien a la petita noblesa, alguns 
arnb t ítols d'advocat, -com Salvador Adell-, d'altres una mica a la recerca 
d ' una placa remunerada, com semblen indicar les peticions de Cebrián. 

En principi no existia una matrícula d'hsendat s. Ll. Almana k Mercantil de 
1802 en menciona quatre: Casasus, Guinart, Palavicino, i Vicente de Leon. 
La proporcionó es rninsa si la comparen arnb els consolats fundats en 1785 
-com Alacant- i que tenien una clase especial de cavallers hisendats dins les 
matrícules. 

Alacan t 
La Coruña 
Miiaga 
Sevilla 
Santander 
Burgos 

Aquesta constatació fa més important la proposta de Felix Pastor marqués de 
San Joaquin -un fabricant ennoblit- de que el Consolat de Valencia 
tingues, a semblanqa de Sevilla, la seva "matrícula de nobles". La petició, 
datada en 1804, es una clara mostra de  l'aristocratització de part de la bur- 
guesia i de la ineficacia d e l ~  cossos de comerq, com a generadors d'un honor 
''burgues9 . 

3. El Consolat i els cdnsols. 

El Consolat representava el lligam entre l'antiga tradició mercantil de 
Valencia i les noves directrius del segle XVIII. Dins el conjunt dels tres Cossos 
de Comerq a a  la f apna  judicial, incardinada en el si de la Junta, sota la 
presidencia de l'Intendent i constituint , en certa manera, un petit cercle inte- 
rior dins el m6n ja reduit de la Junta. 

Formaven el tribunal de comerq l'intendent, tres cbnsols, un jutge d'ape- 
l-lacions i alguns funcionaris subalterns. Tenia jurisdicció sobre matkries 
civils i criminals, "com tal que pmcedan del comercio y fabricas". Era essen- 
c id  que la justícia mercantil fos rapida, i per tant les sentencies s'havien de 

98 Per don Francism Pascua1 Castillo, marqués de J tira Real vid. A.R.V.R.Ac. 1760. 
fol. 810, i 1789, fol. 54.- GARClA GARAFFA, Eiaiclopedia Heráldico-Genealógica, 
T.66, pp. 15-17, i T. 85, pp. 186 i SS. Antoni Palavicino, senyor de Pobla Llarga, casat 
arnb la marquesa de MirasoL Descendent seu sena el primer marqués del Turia, Tomás 
Trenor i Palavicino. 

99 A l m n a k  Mercantil, p. 280.- La proposta de San Joaquín a AGS. Llig 385, no 
1 o. 

r stl:i ct a r a inb paraules clares i concises, sense utilitzar les formes 
"autoridades, alegatos y razones-" de que tant abusaven els tribunals 

ordinaris. Calia judicar "sumariamente y a estilo de comercio". Ademés de les 
seves funcions judicials, els cbnsols formaven part de la Junta arnb les ma- 
teixes atribucions que els demés membres. La jurisdicció consolar fou con- 
firmada en 1783 per una reial cédula que recordava "el decoro con que deben 
ser tratados los cónsules y jueces de alzadas"' OO. Uns membres de la matrícii. 
la de comerq, designats pels litigants, i denominats "adjunts" assistirien el con- 
sol en la seva actuació. 

El jutge d'apel.lacions era també membre de la Junta. Actuava arnb el con- 
sell dels assessors del Consolat. L'estructura del tribunal d'apel.lacions aviat 
fou retocada. En 1771-1772 es presentaren certs dubtes sobre el nombre i les 
funcions deis adjunts. Més important fou la sugerencia de sostreure el 
tribunal de l'esfera del cos de Comerc arnb la idea -1775- de que a 
Barcelona i Valencia fossin ministres de les Audiencies els que ocupessin el 
drrec. Una idea semblant fou represa en 1778 arnb la sollicitud de que el 
mateix Intendent fos el jutge -sense sou- i de que els 3.000 rals 
corresponents es dividissin entre els dos adjunts. La proposta va passar cinc 
anys en mans de la Junta General, fins que en 1783 es procedí a donar "nova 
planta" -és l'expressió utilitzada- al Tribunal d'Al$aldes de Valencia i a 
establir-ne un de nou per Alacant, arnb caracteristiques prbpies'O l .  

S egons la nova normativa, composarien el tribunal d'apellacions 1'Inten- 
dent, els seus adjunts, ara anomenats "conjueces", i uns "recolegas". sense 
sou, que substituirien els anteriors, en cas de vacant imprevista. Calia que els 
"conjueces" fossin designats entre ex-cbnsols o ex-jutgesd'ape1.lacions; com 
a mal menor s'acceptaria que fossin vocals de  la Junta. Els "recolegas" serien 
triats entre els vocals, o en el seu defecte entre comerciants matriculats, 
encara que no fossin membres de la Junta. 

La relació de cbnsols de que dispossem no és pas completa. Integraven la 
primera promoció (1 762, 1765), Agust í Emperador, Gascó i Mora, i Vicens 
Bladó. Aquest  darrer fou substituit en 1765 per Vicens Gafrion 
(1 765, 1769). Emperador va deixar el consolat en 1768. Entre els seus 
successors es compten: P.M. Casas (1 769/1770), Tomás Emperador 
(1769-1772,  1 7 7 6 ) ,  Roc Escoto  (1770-1774), Tomás navado 
(1 771,1777), Oellana (1774-1778), Tomás Vagué (1772 1777). Després 
de la generació inicial figuren Pere Peyrolon ( reelegit en 1780) i Vicens 

100 LARR, 1, 1186, 1213. Es preveia la formació d'un important amiu consolar.- 
Novisima Recopilación. Libro IX.  Título 11. Ley XVL 

101 Id 1216 i 1294-1295. La Junta General havia tingut en conipte tant les 
ordenances de 1762 com les de 1777, el parer de  la Junta General de Comerciants 
hlatriculats de Valencia de 15 de novembre de 1779, diversos informes i el parer del 
seii fiscal. Nov. Kec. Ibideiii. Lcv XVII. 



Tamarir I clenovés (1792). En 1803 trobem corn a cbnsols. Melcior Ferrer, 
Gaspar Morera i Angel Plicid de las Casas. En 1804 ho era Félix Pastor, 
marqués de San Joaquin, i en 1808, Cayetano García. 

L'anAlisi del consols no ens dona, corn en el cas dels cavallers hisendats, 
una tbnica de continuades reeleccions. Destaquen més les dimissions, les 
reiterades negatives a ocupar el chrrec. Entre les persones que denianaren 
lliurar se del consolat, per considerar-lo rnés una chrrega que un honor o un 
servei hi trobem membres forqa destacats del comer$: Tomás Emperador 
(1772), Travado (1773), Lassala (1778). Peyrolon (1789), Félix Pastor 
(1804), etc. El ritme d'inestabiiitat s'accentua despíes de 1790; fms i tot és 
rnés abundosa la documentació que parla de noves eleccions i propostes -set 
vegades en dmou anys; indici d'una perfecció dels registres, pero també del 
refús de chrecs en uns mornents de dificultats econbrniques. 

Des d'un angle social convindria determinar si els membres del Consolat 
formaven una mena de selecció dins la Junta. La designació per una p l a p  de 
cónsol perrnetia prolongar per quatre anys restada en el si de la Junta, sense 
perjuici de tornar a ser nomenat vocal, un cop finit el consolat. Els cbnsols 
rnés significatius foren també vocals simples de 1 a Junta. Era el cas dels tres 
primers nomenats -A. Emperador, Gascó i Mora, Bladó-, aixís corn Gafrion, 
Tomás Emperador, Travado , Vicens Tamarit , Vagué. En altres casos la manca 
de presencia directa es suplia amb 1 a vinculació familiar (Ferrer, Morera): 

També podem dir que entre els cbnsols es troben els casos rnés 
significatius de comerciants ennoblits. El primer d'ells Bernat Lassala, de 
familia bearnesa, dedicada al comer$ segons declaración propia1 2 .  Més signi- 
ficatiu és el cas dels valencians Pastor, Tamarit i Emperador, que exarninem 
més endavant. 

Entre els jutges d'apellacions també es registraren algunes dimissions, i 
una acceleració, un increment dels canvis des de 1790. La majoria de mem- 
bres del tribunal d'alqades foren també, en altres dates, membres de la Junta 
corn a vocals. En canvi, la coincidencia amb el Consolat no sembla haver sigut 
tant estricte corn recomanaven les ordenances. El primer jutge d'apellacions 
fou Josep Oriol (1 762, 1765). Entre els seus succesors figuren Vicens Morera 
-industrial seder -, Pere Miquel de Casas, (de 177 1 a 1779), inspirador de la 
"nova planta" i Vicens Tarnarit Llaveria (1 779-1 783). Després d'aqueixa re- 
forma trobem Coma "conjueces", el comerciant Vicens Oliag (1 787-1791), el 
rnateix Casas (1790-1793) i I'industrial Battifora (1793). En 1798, amb la 
dirnissió de Pere Verges, es va incorporar, primer interinament, despres corn 
a definitiu, Santos de Allende. En 1802 formaven el tribunal, sota la presi- 

102 A1<l7.R.Ac. 1771, fols. 547 i ss. Real Despacho declaratorio de Hidalguía de 
Sangre a Il Ucrnardo Lasala, dueño jurisdiccional de Precher, micmbro de los estados de 
Bearn". I 1 1  1793 el privilegi fou recongut al sc,us fiiis Bernat i Joaquím. 

r l ~  iii i:i t ic:  I'intendent, els "conjueces" Allende i Francesc Peyrolon, i els 
"i  1 , ~  1 ilcgas''. Battifora i Joaquim Frasnedo. 

El grup rnajoritari de la Junta estava integrat pels senziils vocals que no 
tcnien cap cirrec del Consolat. En el cas de Valencia el normal funcionament 
del sistema electoral estava dificultat pel conjunt de reeleccions, dimissions, i 
sobre tot la creació de places perpMues i especials, que reduien e 1 nombre de 
Vocals elegits. 

Els candidats a qualsevol dels carrecs de la Junta - llevat del president- 
era proposats en terna per la rnateixa Junta a la reunió anual de tot  el Cos de 
Comerc. i,un cop graduats segons el nombre devots, es presentaven a la 
Junta General. Aquesta expedia els títols corresponents. La duració de les 
places era quadrienali s'havien establert una serie de pecaucions per que no hi 
hagués masses vacants ~ i r n u l t 2 n i e s ' ~ ~ .  Les ordenances apuntaven la con- 
veniencia de que els chrrecs de la J unta "turnen entre los sugetos del cuer- 
po" pero de fet, sols una minoria dels matriculats -a Barcelona era del 30 
010- tenia accés als chrrecs directius. l'aplicació d'aquest sistema ermeti- 
que 1 a Junta seleccion6s de fet els successors, en una veritable cooptació. 
Aquesta  possib i l i tat  s 'incrementava amb les reeleccions, que les 
o rdenances sols a utoritza ven corn una facultad extraordinaria, pero que al 
cap de deu anys eren molt freqüents. En 1786 l'lntendent va estudiar la 
possible re ducció de places; en 1789 es plantejam 1 a " corrección de 
abusos intm ducidos" en la provisi6 de vacants. En 1794 no es va resoldre la 
proposta de successió dels vocals que ja haguessin compl  e r t  el seu pe- 
río de;en 1796 es van establir normes pera  les eleccions s ~ c c e s s i v e s ~ ~  El 
complexe sistema per evitar vacants simultanies fallava del tot quan es 
produi'en dimissions o morts. Després de la guerra de la Independencia va 
caldre renovar quatre wcalies en 1818, i de nou en 1825' 06. 

Les dimissions sovintejaven. Inclús persones tan sobresortints corn Joan B. 
Orellana (1 77 1 ), Tomás Travado, Vicens Tarnarit (1 775). Noves dimissions 
afectaren a Mari2 Canet (1 784 ) , José de V ivanco (1 790). En 1793 es pren- 
gueren mides per que cada vocal acabés realment el seu quadrienni. A prin- 
cipis del segle XIX la inestabilitat es feu crbnica; l'any 1804 registrava 
renhncies successives. La tendencia va continuar durant el regnant de  Ferran 

103 Totes les dades sobre mernbres del Consolat corresponen a AGS. LLibre 249. 
pnssim 

104 LARR. 1204, 1212. 
105 AGS. Llibre 249. foL 101. Consulta de 1789.- Llibre 242. fols. 72. 84-88, 

0 1-96 i 9 9  100. Nomenament de vocals. 
106 AGs, Lligalls, 370 i 373. 



VII. Constitueix un cas especial el de Eugenio Santiago de Palomares. Elegit 
en 1771 i reelegit en 1775, es declarava en bancarrota en 1779. Per tal 
circunstancia va ésser destituit c om a vocal, i encara expulsat de la ma- 
trícula del Cos de Comer$ -suposem que va reingresar en 1784-. El cas és 
parallel a la fallida del comerciant matriculat de Barcelona,Miquel Formentí, i 
és pssible que ambdues fallides, estretament relacionades, puguin corres- 
pondre a la crisi mercantil provocada per la guerra amb la Gran 
 retany ya' 7 .  

En sentit invers, la sollicitud de prorrogues o d'unapnmeradesignació, 
mostra l'atractiu social de la Junta. Entre les primeres registrem la del mateix 
Santiago en 1776, o de Ortiz de Taranco aquell rnateix any. El comerciant 
Josep Gabriel Escoto es queixava en 1784 de no haver sigut inclós en la terna 
de propostes. Pero sembla que els sollicitants de places eren mes aviat aspi- 
rants a un cárrec remunerat i per tant corresponen a grups socials inferiors al 
de comerq, o a mercaders de darrera fila. Es situen en la difícil etapa de fi de 
segle: en 1796 és Pere Sevilla, -del comercio"; en 1797, Joan Busquets, 
recaudador del dret del Consolat -que oferia servir sense sou-, etc' O '. 

Tractarem, de presentar un quadre esquematic dels vocals de la Junta de 
Comerg de Valencia dels que hem tingut not ícia. 

1762- 1765-. Tomás Ferrer i h l e t -  Ignaci Torralva. -Mari& Albelda- Vicens 
Morera.- Pere Morera- Tornas Emperador. 

1765. Vicens Bladó (cbnsol sortint). 
1767. Tomas Travado. (1 767- 1771). 
1768.' Agustí Emperador. 
1769. Vicens Gafrion- Roc Canet.- Roc Escoto. 
1771. Vicens  Tamarit ( 1 7 7 1 - 1 7 7 9 )  .- Pere Taranta.- Pere Hedo i 

Grirnaíxes.- Eugenio Santiago. (1771- 1779). 
1772. Joan B .  Ludeña 
1773. Maria Albelda (1773 1777). 
1776. Vicens Morera.- Tomás Vagué.- Josep Gascá- Pedro Ortiz de Taranco. 
1779. Josep Battifora (1 779-1783).- Josep Modrego (1780-1784). 
1780. Pere Hedo,- VicensCausa.- Josep Camps 

Es tracta de dades fragmentiries i disperses que no permeten un estudi 
acurat . Pot destacar-se, pero la importancia de aquelles persones que foren 
succesivament vocals i cbnsols, i fer-se un esbós de la base social de la Junta 
de Comerq, formada essecialment per comerciants al major, pero flanquejant 
per dos importants tendkncies: la integracid nobiliaria,'~ nue no suposa pas 

107 Idem. Llibre 249 foL 97 vo. Sobre la fanida de Formentí, vid MERCADER 
RIBA-DOMINGUEZ ORTIZ-HERNANDEZ SANCHEZ BARBA. Vol. IV de Historia 
Social y Económica de España y América. Barcelona 1972, p. 92. 

108 També AGS. Lligaii 363, no 1. Solicitud de uncomerciante que se le haga 
"ministro" de la Junta. 

I'.ili:iiitl8 de I'activitat mercantil- i I'adhesió del més importants fribricants dcl 
I 1 il.lcgi del Art Major de la Seda. 

13 nucli fonarnentalment mercantil el centren, potser, els vocals Causa, 
V ; I ~ L I ~ .  Bladó, Travado, Gafrion i Santiago. Alguns d'ells son grans 
cxportadors de seda i comerciants en grans. El camí vers l'ennoblirnent era 
senyalat pels vocals .i cónsols Pastor, Emperador, Tamarit, i pel vocal Escoto. 
Aquest va ser, des de 1793, regidor de Valencia "en clase de nobles". La 
dignitat de regidor també havia sigut demanada en 1784 pel vocal Pere He- 
doslo9. Aquest ennobliment no era obstacle per que tant Escoto com 
Emperador i Tamarit fossin importants empresaris de la seda. Tarnbé ho eren 
Marii Camet i Joan B. Orellana. En general, pero els fabricants textils 
seders, formen un altre sector o tendencia de la Junta, la que s'obria vers els 
rengles superiors de l'artesanat. Josep Battifora era un notable fabricantl ' O .  

MBs encara, Vicens Morera, Mari& Abelda i Josep Modrego eren membres de 
l'Art Major. Morera, més ailunyat de la vida corporativa, es deia "comerciant" 
i no volia ocupar el cirrec de rnajoral del gremi. Un Pere Morera fou vocal 
en 1765, i Gaspar Morera cbnsol en 1802. E1 cognom Albelda es retrobaba en 
1802 en els cossos de cornerq de Valhcia i d' Alacant. Modrego fou un 
directiu gremial activíssirn, un dels organitzadors de la poc reexida 
"companyia de comer$ i fabriques3" ' ' . 

La comparació dels membres fms ara coneguts de la Junta de Comerc amb 
els de la Societat Economica d' Amics del Pais confirma, una vegada mbs, que 
aquestes institucions acoiiien les iniciatives de la noblesa, de la clerecia i de la 
burocracia, i que els burgesos propiament dits sols formaven una minoria, i, 
encara, molt sovint en virtud de coneixements tecnics especials. En el cas de 
Valencia en formaven part Noguera, Casasús, els cbnsols Vagué, Tamarit i 
Pastor, aixís com Tomás Travado, Escoto, Santiago de Palomares, Peyrolon i 
els vocals "especials" Oliag, Iranzo, Lapayese, Joa quim M a nuel Fos i Vicens 
Viñes1 ' 2 .  

109 ARV., Real Acord 1784, fols 50 vo. 1793. fol. 490. 
110 AGS. Lligall 374, no 37. 
11 1 RODRIGUEZ GARCIA, El arte de las sedas valencianas en el s. XVIII,  pp. 76. 
1 12 GIRAL de AR QUER, Juan Manuel: La Ilustración valenciana en el siflo XVIII. 

!.a creación de la Sociedad Económica de Amigos del Pais. En "Anales de Economía" Ma- 
drid), julio-septiembre 1972, pp. 53-88. 



ELS VOCALS PLRMANENTS 

Comja hemavancat, la Junta de Comer9 de Valencia va incorporar, fora de 
la normativa establerta per les ordenances, diférents persones a les que pro- 
psava per vocals, en virtut d'uns merits "especials", possiblement sense 
necessitat d'inscriure's en la matrícula. Es tractava generalment de persones 
escollides pels seus coneixements tbcnics, sobre tot en el ram de la sederia, o 
per representar alguna institució important en aquest mateix sector. En tots 
aquests casos, la vocalia solia ésser perpetua i a vegades "supernumeriria", 
arnb veu,, pero sense vot , o amb les dues possibilitats, pero sense sou. Aquests 
extrems depenien una mica de la condició personal i social de cadascun d'ells. 
La majoria d'aquests vocal extraordinaris acostumava a tenir algun altre carrec 
relacionat arnb la jurisdicció de la Junta General, o de la Secretaria d'Hisen- 
da. Dins la primera possibilitat,-vocals triats per les seves capacitats perso- 
nals- es situen els fabricants seders Fos, Viñes, Lapayese i Iranzo; dins la 
segona, la presencia del majoral de l'Art de la Seda i el director de la fabrica 
dels Cinc Gremis. 

Una mica com a contrapunt poden situar-se els dos tbcnics d'aquesta 
empresa: el frances Joan B. Felipot, i Lluis Fernández. Felipot havia sigut 
nomenat en 1754 Inspector General de la Fabrica dels Cinc Gremis arnb 
amplia auctoritat sobre la sederia valenciana. En 1778 va ser enviat a Granada 
arnb el títol de "Inspector General de la cosecha y manufacturas de seda" i 
alhora arnb una placa de "ministro supernumerario de la Junta particular" 
d'aquella ciutat , arnb un sou de 15 -000 rals. Es possible que d'haver continuat 
a Valencia s'hagués incorporat a les tasques de la Junta en la mateixa cate- 
goria. Si bd el seu company Luis Fernández, de qui ja hem parlat, no va 
arribar a formar-ne part ' ' 3. 

1. Joaquim Manuel Fos 

La figura de Fos és complexa i ha estat sotmesa a tantescrítiques com 
lloances excessives. De "personaje más prepotente de la sedería" a "un 
aventurero con audacia y suerte", les opinions actuals coincideixen 
en minimitzar els seus valors de tecnic renovador1 14. Sense fer un estudi 

11 3 GARZON PAREJA, O.C. capitols VI1 i X, Felipot va escriure en 1779. 
iina "Instrucción sobre el Hilado" i va ser membre de la Societat Econbmica de Madrid. 

114 CARRIRA PUJAL, V, 508-509. RODRIGUEZ GARCIA, O.C. 72-80.- SA- 
I<RAI LI 1 :  1.a I<sl>aña Ilustrada en la s e p n d a  mitad del siglo XVIII,  Méjia, 1957, pp. 
348-350 i 506-507. S'ocupen de Fos les tesis esmentades de MARTINEZ SANTOS i 
Manuel ARDIT. 

~ninuciós senyalarem tres actituds davant la política de 1 '  Estat que el1 va 
saber canalitzar en el seu profit. 

a) L'artesa progressiu recompensat pels seus treballs. Es l'etapa inicial 
comencada en 1756 arnb l'obtenció del títol de "premsador reial" que li 
concedia privilegis cobejats: les armes reials i el fur de la Junta de Comerc. Dins 
aquesta Iínia, i titulant-se "fabricante de muarés" va sol.licitar i obtenir en 
1773- 1774 una pensió de 200 dobles anuals "en premio de sus desvelos" i de 
les despeses fetes en maquinaria. En la seva etapa d'activitat pública més 
intensa va seguir interessant-se en la difusió de rnillores t5cniques(l78OY 
máquina para lustrar los texidos de seda"). E's seus darrers anys estigueren 
dedicats a una combinació de progrés tbcnic ("adelantar lostexidos") i 
absorció de l'atur dels artesans ("dar ocupación a los fabricantes pobres"), 
aixís com una preocupació pels problemes del tiny que va tenir un k i t  a 
~adr id . '  ' S .  Fos va completar el seu rnagisteri arnb la publicació de l'obra 
titulada "Instrucción metódica sobre los muarés" (Madrid 1790). 

b) La influencia de que gaudia Fos venia donada pel fet de que fou elegit 
Vocal de la Junta en 1768 i successivament prorrogat en 1773,178 1 i 1786, 
és a dir, fms la seva mort, esdevinguda en 1789. De fet es convertia en el . --- 
membre més perrnanent de la Junta i en I'expert per a problemes de sederia. 
Al mateix temps participava en les tasques de la Societat Econbmica de 
Valencia, on, junt arnb el vocal-cbnsol Tomás Travado va redactar un projec- 
te per una "Companyia de Comerc" , considerada com un complement in- 
dispensable dels esforcs de la ~ocietat '  ' 

c) En 1777- 1778, dins la reforma general de la sederia, Fos va ser nome- 
net Inspector General de Valencia, malgrat l'oposició de Felipot , que propo- 
sava els seus propis merits. El sou del nou inspector era de 6.000 rals -equi- 
valent al d'un consol-. Fos va ser nomenat el 28 de septembre de 1777 i el 8 
de mar9 de 1778 es promulgava el reglament propi del ckrec. Les seves 
facultats s'extenien al control de mestries gremials, inspecció de teixits, i dret 
a imposar multes i reformar ordenancesl ' 7. Sembla que es va excedir en l'iis 
de les seves atribucions i fou criticat pels mateixos artesans seders. 

Fos va presidir, durant quinze anys, l'acció de la Junta en materia de 
sederia i va sentar el precedent de que un artesa, en virtut de merits extraor- 
dinaris podia ser nomenat vocal honorari de la Junta -en el seu cas arnb vot, 
pero sense sou. 

115 XGS. Llibre 749. fol. 392. "Consulta de la Junta General dando cuenta de los 
buenos efectos que había producido el experimento hecho en uno de los tintes de Madrid 
del método descubierto por J.M. Fos". 

116 AGS. Llibre 242  fols. 84 i 92-  SEMPERE GUERINOS. O.C. V. 225. 
117 AGS. Llibre 232. fol. 102. PASrOR FUSTER, 11, 528 el qualificava de "héroe 

dc las artes de la paz ... modelo a los genios privilegiados." 



! Vicens Vies .  

tge fou, -. 3 Aquest persona. ador més important que Fos, bé que 
socialment menys consiaerar. A sernblanp de Fos, de Felipot i de Luis 
1:crnández va escriure el seu corresponent tractat tecnic, molt al gust del 
segle: "Diálogo instructivo para la ensefianza de jóvenes en el arte de fabricar 
+exidos de seda". Va ser membre de la Societat Económica"en la classe de 
'exidos, Colegio de Tintoreros"' ' '. 

a) Com arte& progressiu la seva activitat s'exten de 1777 a 1786. Va 
lbtenir de la Junta de Comerg diversos privilegis i pensions. En 1777 era la 

"facultat privativa de un nuevo texido de seda por tres o quatro años"; en 
1778 una pensió de 3.000 rals "por sus bien empleadas fatigas" en construir 
un carret pels telers. En 1781 havia ideat "una nueva máquina para urdir las 
telas" en la qual basava, en 1783, la solicitud d ' una vocalia de la Junta. En 
1784 es queixava d ' un article aparescut a la Gazeta de Madrid en lloanca 
d'un tecnic frances. L'any següent criticava les ''visitas importunas" de l'ins- 
pector Fos que li impedien progressar en la fabricació de teixits. Encara en 
1786 se li concedia libertad para usar la calidad y anchura de los tejidos 
extranjeros ... con tal que use un sello de Fábrica libre". En 1789 va recopilar 
una "Razón individual de lo que tengo hecho y presentado a su Majestad, por 
medio de la Real Junta de Comercio". Una ordre de 16 de gener de 1784 
recompensava els seus esforcos amb una pensió de 3.000 rals, el pagament de 
la qual hagué de reclamar en 1789 i 1807' l 9 .  

b) La segona etapa de la seva activitat correspon a la seva presencia a la 
Junta de Comerc. A diferencia de Fos sembla un personatge inquiet, que no 
hi va caure bC i que continuament es queixava. En 1783-1785 demanava una 
vocalia perpetua -l'exemple de Fos- "por lo tocante a fábricas". En 1786 va 
obtenir el tito1 de "ministre" -vocal- supernumerari. Després d'algunes di- 
ficultats per saber si tindria dret a vot -1787- el seu esforg es va centrar en 
l'obtenció d'un sou vitalici (1788, 1791). En 1789 va intentar presentar-se 
com el successor de Fos. La transformació de la seva plap en una de "nurne- 
rari perpetu" rnai va ser aconseguida, malgrat les repetides peticions (1793, 
1801, fms 1807, any de la seva mort). El que sí  va obtenir fou ser votat com 
vocal numeran pels periodes 1789-1792 i 1798-1802. La seva adscripció a 
la Junta va registrar queixes per raons de precedtncia ("que se le reintegre en 
el concepto que ha desmerecido por el agravio que se le ha hecho", 1794) i 
per alt1.s motius. Viñes, que primer es presentava com "maestro del arte 
mayor" i posteriorment corn "fabricante de texidos de seda", es considerava 
en els seus darrers anys membre "del comercio". La seva vidua, per no desme- 

118 RODRIGUEZ GARCIA, 0.c. 67-69.- CARRERAPUJAL; V, 499.- AGS. Lli- 
gaU 368, no. 7. 

1 19 AGS. Llibre 249. fols 382- 390 passim 

rcixer la tradició de la Junta i de la marit, demanava una pensió en 1808' * O .  

Després de Fos i de Vicens Viñes, la presencia dels artesans progressius 
tlins la Junta de Comer$ havia quedat tan fermanent establerta que Anton 
C'aruana i Brunoni, inspector de les ftibriques de mitges de seda des de 1804, 
aspirava també a una vocalia de la Junta, possiblement a la mateixa vacant de 
Viñes' l .  

3. Josep Lapay ese. 

A diferencia dels anteriors no era artesa ni valencia, sino un comerciant 
frances establert a Valencia. Bourgoing el qualificava de "manufacturier inte- 
Iligent". La re1 de la seva promoció estava en haver substituit els tarnbé 
francesos Reboull, que -malgrat les ajudes de la Junta General i la de Comerg 
de Valencia- fracassaren en les temptatives de difondre el sistema de filat de 
Vaucanson. Lapayese va obtenir els mateixos privilegis dels Reboull. La 
docurnentació de la Junta delimita els tres moments de les seves provatures: 
solicitud dels privilegis en 1773, informes sobre l'estat del seu establiment en 
1775, i situació favorable, acompanyada de noves peticions de franquícies en 
1779. Com era de rigor, Lapayese va escriure el seu "Tratado del arte de hilar, 
devanar, doblar y torcer las sedas según el método de M. Vaucanson, con 
algunas adiciones y correcciones a él" (Madrid, Blas Roman 1779). La Junta 
va tenir un paper important en la difusió del nou sistema, rnitjancant la 
difusió de tractats tkcnics, "sin desmayar por la obstinada resistencia de los 
  os eche ros"^ 2 .  

L'éxit obtingut per Lapayese es va traduir en la seva incorporació a tres 
importants institucions valencianes, i la promoció a la dignitat nobilibia. 

a) La hidalguia anava anexa als privilegis de la fabrica. S'havia promts ja 
als desafortunants Reboull. Es important per que sembla inaugurar el corrent 
d'ennobliment dels fabricants de Valencia, i per que és anterior a la reial 
ckdula de 1783 que encorajava l'ennobliment de la burguesia, prometent la 
noblesa a la tercera generació de fabricants. 

120 AGS. Llibre 249. fols 156- 174, passim Lligall 361, no (1801). 
121 AGS. Llibre 204. "Registro de los despachos de la Junta de Comercio y 

Moneda 1802- 1808". Els Caruana -Antoni i Pasqual - eren importants fabricants 
iIc mitges d'origen maltes E n  1807. Antoniva obtenir la titulació de Fabrica Reial. 

122 CARRERA PUJAL, V, 507-508.- BOURGOING, O.C. III, 238.- LARR. 1, 
I M 1- 1064. El seu tractat describia els "principio y progreso de  la fábrica de Vinalesa, 
i-;tablecida baxo la protección de su MagestadW.- SEMPERF GUERINOS, V, 221-223. 
"l'crfeccionado ya el método, la Junta de Comercio y Agricultura de Valencia procuró 
i-~tcnderlo por todo aquel Reyno" -informació i premis al que l'adoptessin; en 1783 va 
l l a r  imprimir la "Disertación descriptiva de la hilaza de ceda" de Mn. Ortells i Gombau-. 
"l)chc hacerse el mayor honor a la Junta.. y a la ilustración y constancia con que sus 
/i.losos individuos h a n  procurado fo~iicntar este método". 



b) Ja avan s de 1779 Lapayese era "individuo de mérito y justicia" de la 
Societat Econbmica, "en la clase de Fábricas de Seda, Hilados, Torcidos y 
Medias". 

c) En 1787 va sollicitar com a gracia el nomenament de Vocal de la Junta 
de Comerc. L'any següent se li concedia una p lap  vitalícia supernumeraria i, 
a diferencia de Viñes, amb sou; per cert que en 1798 li fou suspks el paga- 
ment. 

d) Dels cercles de la burguesia va continuar la seva via vers dignitats 
aristocdtiques. En 1796 demanava alternativament una regiduria hereditaria, 
"en clase de nobles" de la ciutat de Valencia, o bé una creu -arnb pensió o 
sense ella- de l'ordre de Carles 111. Se li va concedir la regiduria que va ocupar 
fins la seva mort en 1805. E1 succeiria el seu fiU, Félix ~apayese' 3. 

Menys coneguts, pero igualment significatius, son els casos de diversos 
industrials i comerciants que obtingueren places vitalícies de la Junta, sigui 
per les seves circunstincies personals, sigui per la institució que representaven. 

a) Carlos Iranzo. 
La seva trajectbria és molt menys densa que la dels anteriors Va ser un 

dels dirigents de la famosa Companyia de 1' Art Major de la Seda, del qual era 
membre. Apareix com a vocal supernumerari de la Junta en 1786, amb ocasió 
de la prorroga del títol. En 1793, explicitant que era mestre de I'Art Major 
demanava una placa de vocal, "en clase de ciudadano". El cognom Iranzo ha 
destacat en el comer9 i en la industria de la seda1 2 4 .  

b) Vicens Oliag . 
Aquest vocal perpetu provenia de 1 ' Art Major de la Seda; en 1778 hi 

figurava com majoral segon. Vers 1790 s'havia desplacat vers l'activitat mer- 
cantil. Era membre de la Societat Económica. En 1794 era nomenat tresorer 
de la Junta, i al mateix temps demanava la dignitat honoraria de "comissari de 
guerra". La concessib de la p lap  perpetua en 1796 potser correspon al ckrec 
de tresorerl . 

c) El director de la Fabrica dels Cinc Gremis Majors. 
A partir de 1788, el director de l'empresa era, pel seu rnateix chrec, vocal 

123 ARV.R.Ac. 1780, 392-401, Hidalguia de Lapayese.- GIRAL de ARQUER, 
.C. n 68.- AGS. Llibre 242 fol. 121 i Llibre 249. fol. 106. 

124 AGS. Llibre 249, foL 393. Maria i Vicens Iranzo, "del comercio", inventors 
d'un torn en 1791.- Carles Iranzo i fiu signen un memorial dels principals fabricants de 
sederia en 1804. Citát per RODRIGU EZ GARC 1 A, 240. 

125 AGS. Llibre 242 fol. 118. 

de la Junta de Comerc. Ja en la dCcada anterior havia sigut membre de la 
Junta 17administrador de la fábrica, Pedro Ortiz de Taranco. A principis del 
segle XIX era director Manuel José López del Valle. Tots dos eren de la petita 
noblesa de la Val1 de Mena, a Santander. Seguint la tbnica de crear places 
perpktues pels directius de les grans empreses privilegiades es va concedir el 
títol de vocal, en 1803, al vicedirector de la fabrica de gorros establerta a 
Paterna, Pablo Pérez del   os al' 6 .  

d) El Col.legi de 1' Art Major de la Seda. 
La influencia de l'artesania sedera dins la Junta de Cornerc no es feia sols 

per merits extraordinaris o de títols d'inspecció. Existí també una represen- 
tació organica, en qualitat d'una delegació expressa, a través dels dirigents de 

I, 1' Art Major. Aquesta representació correspon als darrers anys del segle XVIII. 
En 1790, 1795 i 1797 el collegi va demanar que el seu majoral primer fos 
Vocal nat de la Junta, encara que no tingues cap sou. La concessió es va fer en 
virtud de reial ordre -els artesans de Barcelona tingueren representació a la 
Junta des de 1801 -. El fet es que en 1802, el majoral primer, Josep Gascó era 
membre de la Junta, i en 1803 el succeia Francesc Tena i Pomar. La vincu- 
lació de 1' Art de la Seda a una vocalia de la Junta fou confirmada per 
diferents disposicions durant el regnat de Ferran VII' 7. 

Arnb la creació de places perpetues simultanies, els seus titulan van arri- 
bar a constituir un grup important en el si de la Junta. En 1802 aquesta es 
composava dels membres del Consolat -tres cbnsols, dos "conjueces ' i dos 
"recolegas" -i de cinc vocals perpetus: Viñes, Oliag, Lapayese, el majoral 
Gascó i el representant dels Cinc Gremis. Aquest fet pot considerar-se com in- 
dicatiu de la feblesa de les forces propies de la burguesia, que no podia cobrir 
norrnalment les vacants, o com una prova més de l'absentismedels comerciants 
i la consideració de les places de la Junta con un medi de promoció o de con- 
sagració social. 

126 AGS. Llibre 249. 1788. "R.O. concediendo plaza de Vocal nato de la Junta ... 
:iI Director de la Real Fábrica de los Gremios Mayores". La familia Ortiz de Taranco 
c..;tava molt relacionada, desde la seva fundació, arnb f activitat de la Fabrica. Procedía, 
i.om López del Valle d e  Villasana de Mena. Arxiu Municipal de Valencia. ~artesReials. 
1 105-1 799. Confirmació d'Executoria de noblesa. Sobre Pérez del Rosal, AGS, Lhg. 363, 
11". 1 l. 

127 AGS. Llibre 249. fols 392 vo i 397.- ~¡igall373 no 24.- A lmanak Mercantil 
I HO2, p. 280; I d  1803 O. 265.- RODRIGU EZ GARCIA, p.p. 167- 171, publica la 
i~.l:tció de majorals de f Art de la Seda, 



LA BUROCRACIA DI.: LA JUNTA 

Les ordenances de la Junta establien un cirrecs burocritics importants 
-els de tresorer, comptador i secretari- que serien provistos en membres de 
la matrícula de comer$. Perb a diferencia dels demes vocals la durada del seu 
cArrec seria practicament vitalícia. Els tres personatges formaven part de la 
Junta, i segons es despren de les ordenances, la seva activitat havia de donar 
lloc a una documentació abundosa. La resta dels serveis de la Junta corres- 
ponia als advocats que ajudaven els cbnsols en el seu tribunal -els assessors- 
i'agent o representant de la Junta a Madrid, l'alcaid de I'edifici de la Wotja, i 
sota l'auctoritat d'aquest el conjunt d'alguatzils i porters, i el personal de 
secretaria. 

El Tresorer era l'encarregat de cobrar el dret del Consolat. Estava obligat a 
portar quatre llibres: d'ingressos, de chregues perpetues del Consolat, de 
sous i salaris, i de despeses extraordiniries. Havia de presentar un estat de 
comptes mensual a la Junta, i un anual a la Junta de Madrid. La Tresoreria 
era, en principi, un carrec amb molta responsabilitat pel que hi havia "pocos 
sugetos de entera satisfacción". El primer tresorer fou el ric artesa i co- 
merciant Vicens Tarnarit i Llaveria, nomenat en 1762 i dirnitit en 1766 per 
les dificultats del carrec. El ,substituí: malgrat certa resistencia,Jaime Fer- 
nández. En 1771-1772 la reducció de les seves responsabilitats anava acom- 
panyada per la dels ingressos. Femandez va continuar en el carrec frns la seva 
mort en 1782. El seu fill, Jaime Fernández menor va seguir en l'alta burocra- 
cia de la Junta, doncs aquests carrecs donaven lloc a grups familiars una mica 
tancats. En 1794 fou nomenat tresorer Vicens Oliag, i en 1806 Fernando 
Galán' . 

128 LARR, 1, 1068 i s s  i AGS. Llibre 249. Del Consulado, Junta y Subdelegación 

Des de 1763 la Junta demanava e1 nomenament d'un comptador. La seva 
missió era controlar els comptes del tresorer, registrar els pagaments i realitzar 
els inventaris. Havia de portar quatre llibres: ingressos, carregues perpetues, 
sous i salaris, i lliuraments. El carrec de comptador fou ocupat durant trenta 
anys -fins la seva mort en 1793- per Francisco Navarro Herrando. La seva 
actuació sembla haver patit dos defectes. En primer Uoc sembla haver con- 
siderat el servei de la Junta com una font important dels seus ingressos, cosa 
que fa pensar en una posició personal poc sblida. Després d'haver sollicitat en 
1763 el carrec d'alcaid de la Llotja, es destaca per la seva insistencia en 
demanar la percepció dels seus honoraris: en 1766 demanava 9 ó 10.000 rals, 
quan el fons del Consolat era de 8 -000; en 1779 volia la mateixa consignació 
que el seu col.lega de Barcelona 5.738 rs.- i en 1782 una gratificació de 
1.420 rs. del fons del Consolat. Malgrat els informes negatius de la resta dels 
vocals i del mateix Intendent ("no hallaba mérito para el aumento de 
sueldo"), les seves peticions sempre foren ben acollides per la Junta General: 
en 1766 obtingué 1.807 rals, i en 1770 i 1782 va tenir el que demanava' 2 9 .  

Waltra banda tendia a considerar el cbrec com una col.locació familiar. 
Des de 1773 el seu fill era oficial de la mateixa comptaduria; en 1782 
demanava un sou del fons de la Junta i el dret a substituir el pare en les seves 
absencies. A la mort de Navarro un altre fill dernanava la placa, i la viuda del 
comptador algun "empleo ' '. Aieshores, la comptaduria va sortir de la família 
dels Navarro per entrar en la dels Fernández. Jaime Fernández menor va 
acumular en 1793-1796 les funcions de comptador i de secretari interí, i des 
de 1796 va tenir la comptaduria en propietat. Tot plegat palesa una adrninis- 
tració poc moderna, minada pel nepotisme' O. 

3. El Secretari 

El chrec de secretari també requeia en un comerciant matriculat. Li 
pertocava la custodia dels documents, la redacció dels acords i de les repre- 
sentacions de la Junta, la relació entre aquesta i l'Intendent. Havia de portar 
no menys de set llibres: els acords del Cos de Comer$, els acords de la Junta, 
cl llibre de matrícula del Cos, els chrrecs de la Junta i del Consolat, els 

129 LARR, 1, 1192-1195 i 1009-- 1014. 
130 LARR. I, 1307. Navarro tenia en 1782, 64  anys -hauna nascut en 1718-. 

S i ~ o n s  i'intendent Pueyo el seu fill era "de corta edad ' ' i no tenia els coneixements 
iii~rcssaris Recal quem que la petició de pensions per part de les vídues de la Junta era 
~iiolt freqüent. 



subalterns de la Junta, els ingressos econbmics del Consolat i les seves despe- 
ses, tots elis font inrnillorable que foren per a coneixer el funcionan~ent dels 
cossos del comerc. 

A semblanp del tresorer i del comptador, el primer titular de la secre- 
taria, Vicens Fabregat, va ocupar el carrec una pila d'anys, de 1762 a 178 1. 
En realitat la tasca més feixuga corresponia a Roc Martinez, oficial primer de 
secretaria i arxiver tot d'una peca. En 1777 deia que l'arxiu necessitava ja una 
persona que hi dediqués tot el seu temps i no un "secretario comerciante". En 
1782 demanava el títol &oficial i d'arxiver, el dret a substituir el secretari en 
les seves absencies i augment de sou. Va obtenir 4.000 rals amb els que havia 
de pagar el segon escrivent . Des de 1790 es retirá de la secretaria, quedant sol 
amb la feina d'arxiu, i va morir en 1799' ' . Després de l'interinitat de 
Jaime Fernández, la secretaria va ser ocupada, de 1797 a 1807 per Tomás 
Ballester . 

4. Els assessors 

Aquests personatges corresponen al món de l'administració de justícia, 
advocats i procuradors, centrats en la Reial Audiencia. Davant la possibilitat 
de que els assessors fossin un element estable enfront la renovació peribdica 
dels consols, es va obrir pas la tendencia de que la duració del cirrec fos 
quadrienal: "havia manifestado la experiencia en nueve años de restable- 
cimiento del Consulado los perjuicios de ser perpetuos los Asesores y Escri- 
vanos"; altrament es produiria el domini del tribunal per la gent de lleis, 
"señoreados en la perpetuidad de sus oficios". La just ícia mercantil ripida es 
contraposava a la tasca normal dels advocats "alegatos y largas que pierden el 
tiempo y el caudal en abultar un proceso voluminoso. .. aquellas prolixas 
formalidades y práctica de sus oficios opuestas al principal instituto del 
Consulado" ' . 

Malgrat aquestes disposicions sembla que la tendencia general fou la de 
perpetuar aquests consultors tbcnics; a cada vacant, el segon assessor passava a 
ocupar la primera assessoria, tal com s'observa en els primen posseidors del 
chrrec. 

Primer Assessor. 
Benet Def i. 176 2- 176 8. 
Josep Antoni Fita. 1768-1771. 
Joan B. Navarra 1771-1772 

Segon Assessor. 
Josep Antoni Fita. 1762-1768. 
Joan B. Navarro. 1768-177 1. 
Joaquim Solsona. 1771 -1 784. 

131 LARR, L 1145-1150,- AGS. 249. fols 114-146 3 190. 
132  LARR. 1, 1059- 1061. Un ilarg texte de la Junta General de Comerc molt 

il.llustr:itiu contra els advocats. 

Eís assessors eren personatges importants en els ambients de la judicatura i 
de l'administració. Navarro fou alcalde del crim de I7Audiencia ( 1  772-1 782). 
Fita va ser membre del Consell de Castella durant el regnat de 
Carles IV. Solsona era familiar de la Inquisició i jutge de delmes. Tenia el 
carrec de primer assessor en 1780, quan va entrar en conflictes amb el jutge 
d'apel.lacions. Recordem que en 1774 es proposava que els assessors fossin 
jutges d'apel.lacions, mida que hagués enfortit el poder de la gent de toga dins 
el Consolat ' . 

Vers 1774 apareguC la figura de l'assessor supernumerari. Fou conse- 
qükncia de la fallida proposta de nomenar un promotor fiscal en la persona 
del catedratic Manuel Lozella. El nou cirrec era inútil pero s'aprofiti l'avi- 
nantesa per a suprimir la p lap d'agent de la Junta a Valencia i transferir la 
seva dotació a Lozella, com assessor supernumerari, amb expectativa de va- 
cant, que es complí en 1780' 4 .  A les darreries de segle són coneguts els 
assessors Francesc Marsal -morts vers 1783-. Joaquim Boil -mort en 1795- 
i Ferm' Nebot . El primer va obtenir la unió de l'assessoria del Consolat amb 
la de la Subdelegació de Comerc,, que estava separada. Nebot va continuar 
aquesta táctica; ademés va obtenir la dignitat honoraria d'alcalde del crim 3 5 .  

En 1806 els dos assessors existents, Joan B. Matas i Josep Martínez dema- 
naven que continués la vinculació dels dos ckecs .  Mentres tant, un regidor 
de la ciutat i cavaller hisendat, Marii Guinart es movia per obtenir una asse- 
ssoria: en 1803 proposava substituir els titulars en malalties i abdncies; en 
1806 demanava "con algún sueldo la opción a la primera vacante". Sembla 
que no va poder conseguir la de Fermín Nebot i sols en 1808 1'Intendent va 
accedir a que l'assessor Matas es jubilés, "con el sueldo que parezca" i el 
succeís el supernumerari Guinart' 36. Una mostra del caire burocrhtic que 
Iiavia pres la jurisdicció mercantil de la Junta. 

El nomenament dels assessors el feia la Junta General, sobre proposta en 
terna, El mateix sistema es seguia per la designació de l'escrivá del Consolat. 
Aquest s'havia de cuidar de l'arxiu o escrivania del tribunal, assistir a les 
scssions, conservar i tenir a disposició els processos, etc. Les seves funcions, 
rcstringides al Consolat, eren, per tant, diferents dels oficials de la secretaria 
de la Junta. Figuren entre els escrivans: Josep Mestre -que en 1762 ja ho era 

133 ,AGS. Llibre 249. Junta Consulado y Subdelegación passim. 
134 LARR 1, 1 100- 1 103. "Promotor fiscal no lo  debe haber en los Consulados". 

1 ,  I vocal Hedo i Grimatxes s'havia oposat dins la J unta al  nou carrec (1 173). El tito1 de 
I.ozella fou expedit el 23 de maq de 1774. Eil pertanyia a una important familia de 
i~iristes i fou membre de la Societat Economica d'Amics del Pais. 

135 ARV., R.Ac. 1801. fol. 33. Nebot pertanyia a una notable familia de juristes. 
I I I  mateix era membre de la Societat Economica. 

136 AGS. Lligall 385 (1806). D. Mariano Guinart, abogado del colegio de Valerk 
I i;i. - lbid Llibre 249. fols 171-174. Es don Mariano Ouinart y Toran", rexidor por el 
c.\t:itlo noble", 



de la Subdelegació de Conierq- Lluis Vicens Siniian -niort en 1788- i 
Marcos Cifuentes' '. 

a) l'agent de la Junta. 
A diferencia dels anteriors,I'agent de la Junta a Madrid era nomenat 

exclusivament peraquella. La seva finalitat era "que se evite la necesidad de em- 
biar diputados, comisarios u otros a expensas de los tres cuerpos". No s'adme- 
tria cap delegació ni se li pagarien les despeses "a menos que no los 
embien con Real permiso o el de la Junta General '. També hi havia un agent 
per afers propis a la ciutat de Valencia perb, com hem vist, aviat fou consi- 
derat inútil1 . 

b) I'alcaid de la Uotja. 
La custbdia i la direcci6 de I'edifici de la Llotja s'encarregaven a una 

persona amb el títol d'alcaid. Funcions seves eren la seguretat de la Llotja i 
del comerq de seda que s'hi feia. En casos greus tenia poder per a detenir els 
esvalotadors. L'alcaid era un subordinat directe de la Junta i en especial de 
1'1ntendent i dels dnsols ,  "como ministros que son del rey". A les seves 
ordres es situaven porters, alguatzils i altres subalterns' 9 .  

c) el capela. 
La Junta comptava també amb els serveis d'un capella que  cada dia 

oficiava la rnissa a I'edihi de la Wotja. La seva dotació era ben escassa. Sols 
en 1779 va obtenir 750 rs. anuals, la dotació més baixa de la plantilla dels 
cossos de comerc. Coneixen el nom de tres capellans de la Junta, a qui els era 
concedit aquest t ítol: Joan Serradell en 1771, Josep Borras en 1780 i Josep 
Gas& i Sabater en 1785. 

VIIL 

SOBRE LA BURGUESIA VALENCIANA 

La creació dels cossos de comerc de Barcelona i Valencia fou 1 inici d'un 

137 Sobre i'escrivania del Consolat, LARR, 1, 121 3 i ss 
138 LARR I, 1203-1207. Des de. 1777 a 1785 l'agent va representar també els 

interessos de la Diputació #Alacant. 
139 Idcm. 1198. El primer candidat fou Francisco Navarro en 1763: també dema- 

nava cl cirrec Juan Chacón En 1771 es registra la petició del propi algialtzil ni~jor de la 
Intendsncia: en 177 3 es va proveir la vacant. 

moviment que, recollint els impulsos de la burguesia mercantil i les directrius 
de I'Estat, es va extendre, en diferents etapes per les principals ciutats de 
I'Espanya litoral. Pero les diferents Juntes i Consolats no eren p s  uni- 
formes, sino que reflectien l'estructura social de cada lloc concret. A moltes 
ciutats -Vallado3d, etc- es basaven en "gremios mayores" i no en matrícules 
de comerciants al major. La de Valencia era una Junta de Comerc i Agricul- 
tura amb una forta representació de sectors interessats en la sederia tant 
comerciants com industrials. Segóns I'Almanak mercantil de 1802 els co- 
merciants rnatriculats eren, en aquella data, 160, dels quals sols una minoria 
residien fora de Valencia, concretament a les poblacions seguents. 

Morvedre 5 
Cullera 3 
Gandia 2 
Castelló 1 
Denia 1 
Sogorb 1 

Benicadó 1 
Bunyol 1 
Oliva 1 
Morella 1 
Ontinyent 1 

La majoria -1bgica- corresponia a les poblacions litorals. Inclou perso- 
natges com els White de Benicarlb -interessat en la fabricació d'aiguardent i 
en l a  indústria d'indianes a Barcelona-, i Salvador Catala de Castellb. 

La burguesia valenciana apareix, amb tot ,  amb una shie  de febleses. No 
era la menor el carhcter evidentment estranger d'alguns dels seus membres 
més destacats -Battifora, Lapayese, Vagué, etc-140. Els cognoms maltesos 
de Caruana, Attard, Mifsud, s6n ben importants en I'economia valenciana del 
segle XIX. Més que la Junta de Comerc potser Ia Societat Econbrnicareflectia 
mes bé el grups dirigents de la societat valenciana. Confirmant el judici de 
Gira1 d'Arquer, ens sembla que el nucli més important entre els socis estava 
composat pels burbcrates, pels servidors de 1'Estat. Eclesiastics, aristbcrates, 
comerciants i una representació artesana gens menyspreable completen la base 
social de la institució141. La petita noblesa illustrada -com els cavallers 
IiisendatsNoguera i Casasus- era membre a la vegada de la Junta, de la 
Wcietat Económica, de l'Acad8mia de Belles Arts, d'institucions clarament 
nristocrátiques, corn la Maestranqa sense menystenir la tradicionaI forrnació 
literaria. 

A principis del segle XiX la normalitat institucional de la Junta i del 

140 Ho destaquen, en les seves tesis doctorals V. MARTINEZ SANTOS i M. AR- 
1,l.r. Sobre 66 families malteses de Valencia, vid Boletín de la Real Academia de la 
I I i~toria, 6 0  (191 2), 232 Informe de Francisco Fernández de Bethencourt a l'obra de 
l i ~ \ í .  Caruana Los molteses en Valencia Notas heráldico genealógicas 

141 GIRAL de ARQUER, O.C. Remarquem la importancia de la representació 
.irIi.\ana, personal o collectiva (l'Art Major, el  co.legi de torcedors), i la dels burbcrates, 
i ~~i i~r l lcrs  de Castella, intendents, oidors de les Audiencia, siguin valencians o vinculats a 
\'.ili.iicia d'alguna forma 



Coiisolat es trobava coinproiiiesa per la confluencia de diiiussions. renúiicies a 
assumir els cirrecs, etc. També a Barcelona, dcsprfs de 1790 el [os niancava 
d'atractiu i s'liavia d'efectuar una imtriculació o b l i g a t 6 r 1 a ' ~ ~ .  t.11 el cas de 
Valencia sembla dibuixar-se una linia, no absoluta, de desvinculació per 
ennobliment. Repetini que no és total. En 1802 va obtenir la sortida del Cos, 
després de quaranta anys de pertenencia, Joan B. hlocliol í i Sabater' 4 3 .  Ja se 
li havia anticipat Joan B. de Orellana. En 1771 havia deinanat "se le borrase 
de la matrícula de comerciantes". En 1801, Joan B. de Orellana i Causa i 
Martí Antoni de Orellana abandonaven la matrícula "por haber cesado en su 
exercicio" ' . 

La burguesia cercava I'ennobliment. Des del mateix Felipot i els seus 
companys de la Fábrica dels Cinc G r e m i ~ ' ~ ~ .  Dins la Junta de Comer9 els 
casos d'ennobliment més reexits es centren de 1780 a 1790. El més notable és 
el de Félix Pastor, el qual va assolir tres esglaons que portaven succesivament 
a la categoria de noblesa: el títol de familiar de la Inquisicio en 1774, la 
declaracio de noblesa en 1786, i un titol de marqués -culminació poques 
vegades obtinguda per un comerciant o fabr icant  en 1796. El seu gendre 
Vicens Tamarit i Genovés va obtenir el t ítol d'hidalguia en 1778. Emperador 
va aconseguir, en 1786, la concessió d'un senyoriu jurisdiccional. A la ma- 
teixa etapa corresponen els privilegis de Josep Lapayese en 1780, i de Roc 
Escoto en 1788145. 

L'ennobliment pur i simple es complementava arnb altres vies d'ascensió 
paranobilihia. Tenirn els familiars de la Inquisicib de Valencia, entre els 
quals es troben els cognoms Tamarit i Genovés, Noguera, Adell, Guinartl 4 6  . 
També les peticions de dignitats honoraries, com les de ministre de la Junta 
General de Comerq -el cbnsol Melcior Ferrer en 1803-, de comissari orde- 
nador o comissari de guerra -a l'alcoii Gibert i Domenecli, o a Vicens Oliag- 
totes elles centrades en els anys 1794- 1804. L'ordre de Carles 111, cobejada 

142 V ICENS VlVES:Coyui?tura económica y reforrnisrno burgués. Barcelona, 
196 8. 

143 AGS. LligalL 362, no 17. Mocholí era cbnsol dels maltesos- En 1832 Lluis 
Orellana i Mocholí obtenia la dignitat de cavaller de I'ordre de Carles 111, i encara es 
considerava "del comercio de Valencia". 

144 RODRIGUEZ GARCIA; O. cp. 105. L'intendent va informar favorablemcnt el 
memorial de Felipot solicitant cedula de noblesa (1770). 

145 Tracta d'aquests individus arnb detall I'esmentada tesi de M.ARDIT. V i d  el 
Catálogo alfabético de los documentos referentes a hidalguías consemados en la sección 
dc Corzsejos Suprimidos. Madrid 1920. També les cedules corresponents, a ARV. R.Ac. 

146 Archivo Historico Nacional Consejo de la Suprema Inqukin'ón. Catálo~o de las 
in jor~i~cioncs  ,genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo Oficio. Valladolid 
1928. 11. 552. I'alencia Eran familiars del Sant Ofici l'advocat Joaquiin Solsona (1 752) el 
rnnrqiiG\ dc la Romana (1757), el prevere Mana Ortellc i Gombau (1800). 

per Lapayese i obtinguda pels Orellana i pels Ortiz de Tarancol 7 ,  les regi- 
duries municipals -com Roc Escoto, Lapayese o Marii Guinart-, etc . formen 
altres tants carnins pels quals una burguesia insegura imitava, corn en el segle 
XVI, l'estil de vida dels aristbcrates. 

Dins aquest conjunt prenen sentit tant la proposta de F é h  Pastor -mar- 
qu6s de San Joaquim- de crear a Valencia una "Matrícula de Nobles ', com 
el memorial de Roc Escoto, comerciant, noble desde 1788, i regidor desde 
1793, de passar a la categoria de cavaller hisendat, El memorial exposava arnb 
tota claretat la seva evolució vers formes nobiliaries de vida. 

Después de haber llevado por muchos años un vasto ramo de comercio por 
mayor, especialmente en texidos finos de seda, con motivo de haber expendido 
crecidos caudales en la adquisición de bienes raíces fmctíferos, fue minorando su 
compaiiía, conservando sólo aquellos fabricantes y correspondientes antiguos, y ad- 
quirió una regiduría por juro de heredad, que está sirviendo nueve años  

Per Escoto i Moreo, í'abandó de I'activitat mercantil i industrial venia 
companyada d'una aristocratització de formes de vida que es concreta en: a) 
compra de terres, b) obtenció d'un títol de noblesa, i c) un carrec propi de la 
nova condició, la regiduria "en clase de nobles". Interessa contrastar aquesta 
postura que, en expressió de Braudel anomenariem de " traició" ais vaiors 
propis de la burguesia, arnb la crítica que li feren, en nom de la Junta de 
Valencia, Josep Lapayese i Bernat Lassala, una veritable defensa de la "hono- 
r ífica profesión de comerciante" , digne del que Labrousse ha quaiificat de 
"refus du mbpris", l'orguii de ser burgués. 

Nada ha perjudicado más al comercio que el sustraerse de él los que llegan a 
cngrosar su patrimonio, especialmente si reunen la nobleza, desdeñándose de una 
profesión que mira a ensalzar y fomentar la política de las naciones, la que las hace 
más felices y respetables 

Aquest parer coincidia arnb el del fiscal de la Junta General, el qual Uoava 
"el espíritu de honor y consideración con que hoy en día se mira la profesión 
clc comerciante"' '. Parers molt significatius pero molt complexes, doncs tant 
I .assala, com Lapayese, eren comerciants ennoblits, i el segon compartia arnb 
I:scoto la qualitat de regidor de l'Ajuntament. 

147 Entre els cavallers de I'ordre de Carles 111 trobem en 1807 el valencia Miquel 
N~.liot, Alguatzil Major de ]'Audiencia, i en 1832 Lluis Orellana i Mocholí. ArchR.0 His- 
1 1  irico Nacional: Indice de pruebas de los Caballeros de la real y distinguida orden de 
i~rlos III. Madrid. 1904. 

148 AGS. Lligall362, no 3, ARV.R.Ac. 1788, fol. 892. A.M.V. Cartas Reales. Libro 
r , I , .  1;cy'stro de Reales Privilegios de Noblevl 1788, fol. 168i 1793. Enrealitat la compra 

8 1 , .  I:I rrciduría fou anterior al titol de noblesa, queli era necessari per poder ocupar aque- 
II I iIilyiiitat. 



Una linia forca definida separava el cornery de l'estat noble. Pero tainbé hi 
havia un cert afany de separació envers l'artesanat superior i la burguesia 
botiguera. Calia mantenir les distancias entre el Conierq al major i els mer- 
cader~ de vara. El mateix Escoto explicava arnb orgull com "se había mante- 
nido en el honroso exercicio del comercio, sin haber exercido oficio vil y 
mecánico capaz de hacerle degenerar en el buen concepto que siempre había 
merecido. La frontera comenpva a fallar quan els fabricants de PArt Major 
podien arribar al Cos i fuis i tot a la mateixa Junta de Comerc. Sempre es 
produi'en tensions, com la plantejada en 1801 per la demanda d' ingrés de 
Manuel Hurtado, en qui confluien diverses circunstAnces. Comerciava amb 
diferents places de la Península, mantenia un gir de lletres -activitat distincti- 
va- "según lo practicaban los comerciantes al por mayor o banqueros", era 
reconegut generalment com a comerciant i feia una exaltada defensa de I'ho- 
nor mercantil ("su honor es donde vincula un comerciante su ser"). D'altre 
banda, la mateixa Junta que tant blasmava la ' ' traicio" d ' Escoto volia 
excloure el "fabricant '.' Hurtado, segons els estrictes principis que distin- 
guien el mercader del botiguer " de tienda abierta" , que venia a vares els 
teixits de la seva fabrica. Hurtado que reunia tarnbé les dignitat de majoral de 
l'Art de la Seda --en 179611797- i la de familar de la Inquisició, menys 
congruent , va acabar formant part de la matrícula de comer$' 9 .  

Aquests exemples, centrats en dos anys, son una mostra de la xarxa de 
solidaritats i de refusos socials que estructuraven la societat estamental. Sha- 
vien registrat avans sollicituts de mestres de l'Art Major que volien ingresar 
en el Cos de Comer9 "sense els requisits necessaris" ' - 

Sobre 1 a base del segle XVIII , la burguesia valenciana decimonónica ens 
ofereix una continuitat i un procés de concentració. La "Guía de Naturales y 
forasteros" de 1827 cita entre els membres de la Junta de Comerc, Josep 
Tamarit , Uuis Orellana, Tomás Emperador, Ignaci María Peyrolon,Francesc 
Oliag i Josep Antoni Battifora. Ademés existía un procés d'endogárnia. No- 
més cal fixar-se en cognoms com els de Bmarit i Pastor, Santiago i Albelda, 
Lassaia i Santiago Palomares, Uano Vagué, i sobre tot les quatre ascendkncies 
del cavaller de Carles ID,  Lluis Orellana i Causa, Mocholí i pastor' l .  Potser 
és agossarat, pero voldriem avanqar la irnpressió de que la continuítat dels 
grups aristocratics -Malferit, Xova, San Joaquín, Jura, Real, Trenor- és més 
forta que la dels mercantils, delmats per les dificultats industrials i l'ennobli- 
ment a la vegada. 

Per acabar, una nota sobre la llengua. El proces d'enfortiment de la Junta 

149 AGS. Lligail 361, no 20. 
150 AGS. Llibre 240, fol. 391 vo Manuel Campo i Fusares. 
151 Utilitzem materiais de la tesi de R.Pico LOPEZ, el qual transcriii part de I'obra 

dc Rafael JANINI, Principales irnpfilsores y defensores de la riqueza agricola valenciana 
en la segunda mitad del sido XIX. Valencia 1923. 

(le Conierq es pai-al.lcl de castellanització. Les ordenances dels gremi de 
iiiercaders de vara esigieri que els llibres de coiiierc; es portcssin en castelli. La 
iiiida s'extendria, en 1777. als comerciants estrangers. L'observancia 
tl'aquestes disposicions quedava especialment encomanada a les Juntes de 
('omerc i als Consolats' ". La política de difusió de la llengüa castellana es 
conipletava, a nivel1 d'ensenyanient, amb unes disposicions de 1768 que la 
fcien obligatbria. 

Tanquem el nostre treball en 1808. De una part per les exigkncies de la 
documentació que hem utilitzat. De 1 altre, per que les transformacions 
polítiques i socials feren diferent el paper de les Juntes de Comerq durant el 
primer terq del segle XIX. La jurisdicció de comerq havia sigut, durant bona 
part del segle XVIII, una institució eminentment burocritica. A partir de 
1760 va encarrilar les aspiracions de la b urguesia mercantil. Després del 
daltabaix de la Guerra de la Independencia -que uns agremiats catalans deno- 
minaven ' de glorioso pero funesto recuerdo", comenci a 6sser insuficient 
per canalitzar el desenvolupament dels grups sociais burgesos i aihora incom- 
patible amb l'ordenació d'una societat no -estamental, sense privilegis. 

Aixís i tot, l'activitat de les Juntes de Comerq va ser notable durant el 
primer terq del segle. La documentació conservada a 1' Arxiu General de Si- 
iriancasl 5 3  és susceptible d'un estudi extens, dins unes línies econbmiques 
que ja no son les de la centúria anterior. En certa manera es mantenia la 
c,ontinui'tat, pero es produia un nou interes pels problemes de maquinaria i 
tl'ensenyament. També va haver-hi canvis institucionals. Des de 1814 la 
.Iiiiita General de Comerq, va quedar inclosa en el Consell d'Hisenda. 

En 1829, el Codi de Comerq obra de Pedro Sainz de Andino substitui'a 
i s l s  antics Consolats pels Tribunals de Comerq, que sols durarien fins 1868. 
I .cs Juntes van prolongar encara la seva activitat fins 1487 aproximadament. 
I n el cas de Valencia el Consolat de Llotja ha sigut objecte d 'una 
i c i t  auracio a partir de 1934l 5 4 .  

152 Novisima Recopilación. Libro IX. Títilo IV. Ley XIII. "Qiie todos los merca- 
t1i.ii.s llcvcn y tengan sus libros en idioma castellano". Es posaven en vigor unes dispe 

1, i ~ i i i s  de Carles V a Castella -anys 154911 552- que ordenaven I'ús del castelli en lloc 
S I C .  I'ii:ilii. A Valencia, I'article 15 de les ordcnances del pemi de mercaders de vara, de 
I rr,.l. cstablia que "cada yndividuo de este Gremio aya de tener los libros.. en idioma 

t I ~ , I I , I I : I ~ o  '. 
153  Formen un total de 19 Iligalls de contingut f o r p  ric. 
1 53 FAIREN GUILLEN: El arbitraje del Corlsulado de la Lonja de Valent ÜJ en 
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