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Quan em varem proposar de col·laborar en una sessió de treball sobre els
drets històrics i l’autonomia dels municipis, vaig pensar que no era la persona
indicada tenint en compte la meva preparació com historiador general i que la
resta de participants són reconeguts especialistes en Història del dret. Convençut
que havia de renunciar, finalment em varen persuadir que la meva aportació
podia si més no ser interessant per abordar una mateixa problemàtica des d’altra
perspectiva o amb altres preocupacions historiogràfiques. En qualsevol cas
m’hauran de perdonar si quan utilitzo alguns conceptes o una terminologia de
caràcter jurídic no ho faig amb la propietat i el rigor que caldria. 

El meu plantejament parteix de l’anàlisi d’un document de meitat del 
segle XVII força interessant. Es tracta d’un memorial presentat pel Jurat en Cap,
i ambaixador, de la ciutat de València, l’any 1656, a Felip IV denunciant tota
una sèrie d’anomalies que es venien produint en torn a la gestió del govern muni-
cipal, i plantejant, exigint, solucions per retornar les coses al seu lloc. La situa-
ció no era una de tantes en les que la ciutat de València o qualsevol ciutat o vila
es dirigia a la cort per tal d’iniciar una negociació sobre qüestions que podien
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interessar les seues élites, encara que fos amb l’excusa de l’iterés col·lectiu de
tots els veïns1. En la conjuntura de 1656 les qüestions que acabaren per preocu-
par els governants de la ciutat anaven molt més lluny de reivindicacions puntuals
i afectaren directament els principis bàsics sobre els que tradicionalment s’havia
afermat la seua capacitat d’autogovern2.

Fa anys vaig donar notícia d’aquesta ambaixada que la ciutat de València
(personificada en el seu Jurat en cap, Francesc Llorenç, màxima autoritat del seu
govern polític) va enviar a Madrid amb tota una bateria de reivindicacions, no
sols de caràcter municipal, sinó també de caràcter territorial, doncs arribà a exi-
gir la convocatòria de Corts3. Encara que aquest últim aspecte és força interessant
no anem a tractar-lo en profunditat en aquest treball; la temàtica forma part d’una
altra sessió d’aquest Seminari. Cal dir tanmateix que l’exigència d’una convo-
catòria de Corts tenia una especial transcendència en aqueixa conjuntura de la
dècada del cinquanta del segle XVII, tenint en compte que no mai seran convo-
cades després de la resolució de la revolta catalana i la superació dels pitjors
moments de crisi de la monarquia. També potser que la reivindicació de drets
històrics de caràcter territorial, en la conjuntura de 1656, no deixava de ser un
recurs, un argument afegit, per denunciar amb tota la seua dimensió l’actuació
dels poders representatius de la monarquia en contra de les competències juris-
diccionals i governatives del principal municipi del regne: la ciutat de València.

L’ambaixada va haver de superar tota una sèrie d’entrebancs contra la seva
organització i finançament, i tindrà un desenvolupament i una conclusió final
traumàtics per la ciutat i pel jurat en cap. Em remet al treball que vaig fer i que
es centrava més en els aspectes polítics i contextualització històrica i cronològi-
ca de l’ambaixada i no tant en el contingut de les reivindicacions municipals que
apel·laven sovint als drets històrics, que és el que ara ens interessa destacar.
Encara que al llarg del nostre discurs puguem fer alguna reflexió sobre el nivell
d’afirmació del poder de la monarquia a costa de l’autonomia municipal, inten-
tant matisar el seu abast i superar espais comuns que per un costat i per altre
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1 Sobre la pràctica d’enviar ambaixades des de grans municipis a la Cort, és d’especial interès
l’obra de David BERNABÉ GIL, El municipio en la corte de los Austrias. Síndicos y embajadas
de la ciudad de Orihuela en el siglo XVII, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007. 

2 Sobre els drets històrics i l’origen del poder municipal a València véase Remedios FERRERO
MICÓ, «El origen del poder municipal», en III Jornadas de Historia de Córdoba, Junta Provin-
cial de Historia de Córdoba, Córdoba (Rep. Argentina), 1997, pp. 11-30; i «El ius statuendi en
los Estados ibéricos de la Corona de Aragón», en Sardegna e Spagna. Città eterritorio tra medio-
evo ed età moderna, Carocci editore, Roma, 2001, pp. 45-57. Així mateix sobre l’autonomia
municipal véase Remedios FERRERO MICÓ (ed.), Autonomía municipal en el mundo medite-
rráneo. Historia y perspectivas, Fundación Profesor Manuel Broseta, València, 2002.

3 Lluís J. GUÍA MARÍN, «Autonomía municipal, poder normativo y autoridad regia en el reino de
Valencia (siglo XVII)», en Sardegna e Spagna. Città e territorio tra mediovo ed età moderna,
Archivio Sardo, 2 (2001), pp. 59-68.
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s’han fet sobre la qüestió, la idea prèvia que ara i ací voldria deixar clara és que
la vigència legal dels drets històrics no implicava necessàriament el seu respec-
te i la conseqüent aplicació. També és cert, però, que els drets històrics eren un
element legitimador i podien ser esgrimits en la confrontació política, la qual
cosa els feia posseïdors d’una formidable potencialitat a disposició de tos aquells
que conjunturalment s’enfrontaren al poder.

La documentació que es conserva a València i als lligalls del consell d’Ara-
gó és abundant. Entre aquesta destaca el memorial presentat per Llorenç, on sin-
tetitzava tots els problemes que s’havien fet presents als darrers anys i mesos4.
Darrere del seu títol, no sols es denunciaven tota una sèrie de fets concrets de més
o menys importància que havien provocat l’aflicció de la ciutat sinó que es feia
una formidable radiografia de la situació real de la autonomia municipal de la
capital del regne de València i s’exposaven els fonaments legals del dret munici-
pal, els seus orígens, les seues característiques. Tot això en un període crucial en
el devenir de la Monarquia Hispànica i de les seves relacions amb tots i cascun
dels països de la Corona d’Aragó: els darrers anys del regnat de Felip IV.

Evidentment l’anàlisi d’aquesta problemàtica general escapa també a la
reflexió que estem fent. Sols caldria advertir que, superats els pitjors anys de 
la fallida de la Monarquia Hispànica (la guerra dels 30 anys ha finalitzat en
1648; la revolta catalana s’ha controlat desprès de la caiguda de Barcelona el
1652, encara que queda oberta la guerra amb França que finalitzarà amb el trac-
tat del Pirineus de 1659; la secessió de Portugal s’evidencia incontrolable…), les
mesures de control monàrquic es reprodueixen, dirigint-se tant a les institucions
de caràcter territorial com aquelles de caràcter municipal. Sense cap dubte, el
tarannà dels darrers anys de la monarquia de Felip IV no es caracteritzarà per
una marxa enrere dels guanys aconseguits en l’afirmació del seu cada vegada
més poder absolut, malgrat manifestacions propagandístiques de restauració de
la situació anterior. El respecte formal del context polític, jurídic, institucional
de països com Catalunya o València, amagava un intervencionisme subliminal
que subvertia el funcionament de institucions, com les municipals, que teòrica-
ment havien de gaudir d’una gran autonomia. Al bell mig d’aquesta conjuntura
històrica es situen personatges aparentment contradictoris com els insignes lle-
trats Cristóbal Crespí o Llorens Mateu, tots dos valencians, que són fidels servi-
dors dels designis autoritaris de la monarquia des de llurs càrrecs de responsabi-
litat al consell d’Aragó i a l’audiència reial, i que al mateix temps, encara que
puga parèixer contradictori, blasonen del context jurídic, polític i institucional de
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4 Desconsuelos que propuso a la magestad del rey nuestro señor (que Dios guarde) Don Felipe el
Grande, tercero de la Corona de Aragón, el magnifico Francisco Llorenç, ciudadano Iurado en
Cap de la leal ciudad de Valencia, y su embaxador en el mes de noviembre 1656, Arxiu de la
Corona d’Aragó, Consell d’Aragó, lligall 614, expedient 12/15, novembre de 1656. En notes pos-
teriors farem referència al document com «Memorial».
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la seua pàtria, el regne de València5. És més, seguint amb la contradicció, un dels
autors més citats per reforçar els arguments del memorial serà Mateu, aleshores
membre de l’audiència i per tant alineat amb el front contra la ciutat.

No cal oblidar, però, que l’actitud intervencionista de la monarquia era pos-
sible ja que paral·lelament estem assistint a un canvi en la mentalitat i en les vies
per satisfer els interessos d’una part de les élites locals. S’estan generant lleialtats
que dividiran aquestes élites i de retruc permetran, amb la complicitat d’aquells
interessats en una aproximació a la monarquia, el control per part d’aquesta del fun -
cionament dels governs municipals6. Un control i unes complicitats que genera-
ran tensions entre i des d’aquells que es resisteixen a acceptar uns canvis que
comportaran el final de l’autonomia municipal. 

En aquest context es desenvolupa l’ambaixada de Llorenç i es redacta el seu
memorial. Val a dir que és un memorial ple de referències i cites d’autoritat de
caràcter jurídic per tal de legitimar els arguments de la ciutat. Una primera lectu-
ra posa de manifest el que pot parèixer obvi recordar-ho: que el seu contingut és
fonamentalment de temàtica municipal. Malgrat que, com hem dit abans, aques-
ta temàtica transcendeix sense solució de continuïtat en més d’una ocasió aquest
caràcter local7; això confereix al memorial una gran dimensió, una gran importàn-
cia, com testimoni del procés de desnaturalització del context polític i institucio-
nal i per tant dels drets històrics del País Valencia en el seu conjunt. En la crono-
logia d’aquest procés no cal maximitzar els efectes directes de la crisi dinàstica
arran de la mort de Carles II, de la Guerra de Successió o del triomf borbònic; ni
cal pensar tampoc que el tarannà de la monarquia dels Àustria era més respectuós
amb els drets històrics més enllà de la necessitat de mantenir una bona corres-
pondència amb una part de les élites dominats. La fi de regne de València tenia
un «principi» que s’endinsa plenament en l’anomenada època foral i d’aquest fi
són responsables bona part de les seues élites i no sols la monarquia.

D’una manera un tant desordenada s’exposen al memorial els diversos
motius que preocupaven la ciutat: des dels protocol·laris, originats pels conflictes
de preeminències en actes públics entre virrei, audiència i autoritats municipals,
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5 Jon ARRIETA ALBERDI, «El ejercicio de la jurisdicción real en las Cortes de la Corona de Ara-
gón (siglos XVI y XVII)», en Contributions to European Parlamentary History. Actas del 47
Congreso Internacional para el estudio de las instituciones representativas y parlamentarias,
Juntas Generales de Biskaia, Bilbao, 1999, pp. 229-260; i «Justicia, gobierno y legalidad en la
Corona de Aragón del siglo XVII», en Estudis, 22 (1996), pp. 217- 248.

6 Joaquim E. LÓPEZ CAMPS, València sota Carles II: ente el reformisme i l’intervencionisme
reial, Universitat de València, Valencia, 2003; i «València durant el regnat de Carles II. El neo-
foralisme a debat», Estudis, 29 (2003), pp. 315-329. 

7 «[…] el acudir a los pies de su majestad en esta ocasión importa a su real servicio, y conserva-
ción de su real jurisdicción» […] «Importa también al beneficio público, no solo de aquella ciu-
dad, sinó de todo el reyno, para que se guarden sus leyes, sus fueros, sus privilegios, que son la
salud, vida y mantenimiento de los pueblos», Memorial, p. 27r.
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fins a d’altres de major calat que constaten els entrebancs que la ciutat tenia per
dictar ordenances i estatuts. Però, com veurem ara després, hi havia un tema recu-
rrent i és la denuncia de l’erosió de les competències judicials de les diverses
magistratures municipals, especialment les del Justícia Criminal, una de les més
importants de la ciutat que projectava la seua jurisdicció més enllà del l’estricte
nucli urbà, envoltat per les muralles, estenent-se per la Particular Contribució8.

També en una primera lectura del memorial i de la documentació al voltant
de l’ambaixada de Llorens destaca la clara confrontació entre el municipi de
València, una de les màximes institucions representatives del regne, i les insti-
tucions que «representaven» i defenien els interessos de la monarquia: consell
d’Aragó, virregnat i audiència reial. Aquestes dues darreres, con actuants en pri-
mer terme i causants immediats dels problemes, rebran les majors crítiques
directes o indirectes de la ciutat.

Pel que respecta el consell d’Aragó, tal va ser l’extorsió practicada en el
procés d’organització de l’ambaixada, intentant evitar-la, que la ciutat acabarà
per sol·licitar formalment que la consulta que el monarca pogués efectuar sobre
el contingut del memorial i altres temes plantejats per l’ambaixador es tramités
a través d’altres consells, com el d’Estat9. Qüestió inusitada que evidència com
a mínim la funció exercida pel consell d’Aragó al servei exclusivament dels inte-
ressos de la monarquia, i no com una estructura polític-institucional que de algu-
na manera pogués facilitar la resolució dels problemes polítics de la Corona
d’Aragó o servir de nexe d’unió entre monarquia i élites territorials. No és casual
per tant que una bona part del memorial està dedicat a rebatre els arguments que,
al si del consell d’Aragó, s’haurien esgrimit i tramés finalment a València per
impedir la partida de l’ambaixada10. En l’argumentació del dret que la ciutat con-
sidera que té per enviar un ambaixador no es dubta en exigir, més que sol·lici-
tar, al monarca la desautorització de les ordres del consell11.
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8 Pablo PÉREZ GARCÍA, El Justicia Criminal de Valencia, Generalitat Valenciana, València, 1991.
9 «por todo lo qual, en primer lugar me ordena la ciudad se suplique a Vuestra Majestad (como lo

hago) sea de su real servicio, que las materias de mi embaxada las vean ministros indiferentes de
tantos, y tan grandes como vuestra majestad tiene en sus reales consejos, pues es cierta la des-
confiança que tiene del consejo de Aragón, y lo ha manifestado bien con sus acciones, consultas
y resoluciones», Memorial, p. 9v. 

10 Ibídem, pp. 9v-30r. 
11 «Y assi, señor, dichos mandatos, y ordenes que se encuentran con los fueros de aquel reyno, con

la costumbre inmemorial, con la equidad, razón, derecho de las gentes, y con los preceptos de la
sabiduría eterna, se ha de servir vuestra majestad mandarles revocar, cassar, y linear, mandando
no se puedan sacar en conseqüencia, ni servir de exemplar en lo porvenir. Y lo mismo se ha de
servir vuestra majestad mandar se execute en quanto a la calidad, de que quando fuesse a besar
la real mano de vuestra majestad fuesse sin ruido, ni acompañamiento público, pues es contra el
estilo, y la costumbre, que se ha observado en todos los Iurados de las ciudades de aquella Coro-
na y contra lo que se ha estilado en los de las ciudades de los reynos de Castilla, y deve estarse
a la costumbre», Memorial, pp. 13v-14r.
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La institució virregnal, exercida aleshores per Lluís Guillem de Moncada,
duc de Montalto, fou destinatària de critiques molt personalitzades en el seu titu-
lar com responsable directe de determinades actuacions en contra de la ciutat.
Montalto fou un virrei d’una gran personalitat que s’enfrontà reiteradament amb
el conjunt de les élites locals. Virrei successivament de Sicília12, Sardenya i
València13, destins on tindrà ocasió de mostrar el seu tarannà, acabarà formant
part de la complexa cort de Carles II, on no va ser un personatge gris i on rebria
el nomenament de cardinal14. El seu destí valencià havia estat considerat per ell
com una degradació en la seua carrera donat que prèviament ja havia estat virrei
de Sicília i de Sardenya i havia aspirat a ser virrei de Nàpols sense aconseguir-
ho. Malgrat tot exercí les seues responsabilitats amb una gran dedicació, acom-
panyada d’un extremat rigor, igual que havia fet a Sardenya, no respectant els
principis bàsics del context jurídic i polític del país. El seu enfrontament més dur
fou amb la noblesa local que es veurà desbordada i frustrada per la pressió del
virrei i sobre tot pel suport que aquest rebé de la monarquia15. Potser, però, el fet
de més ressò de tot el període en que fou virrei fou l’ambaixada enviada a
Madrid per la Junta de Contrafurs i encapçalada per Pere Arnaldo Llançol de
Romaní, senyor de Gilet, en 165516; aquesta Junta havia estat instituïda en les
Corts de 1645 i assolirà una discreta importància si tenim en compte els resul-
tats obtinguts fins l’abolició del règim foral17. L’ambaixada de Gilet havia invo-
lucrat tot el regne en una acció de denuncia de la política de la monarquia exer-
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12 Rafaella PILO, Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639, Sciascia, Roma,
2008.

13 Lluís J. GUÍA MARÍN, «Els virreis i la pràctica del govern. Serveis a la monarquia i ordre públic
a València i Sardenya a mitjans segle XVII», en XIV Congresso internazionale di Storia della
Corona d’Aragona, Carlo Delfino, Roma, 1997, vol. IV, pp. 181-196.

14 Rafaella PILO, «España y Roma. Conflicto político e inervención diplomática durante la minoría de
Carlos II», en Porfirio SANZ CAMAÑES (ed.), La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote,
Sílex, Madrid, 2005, pp. 615-625; i «Casi todos los hombres del cardenal Moncada. La conjura de
otoño (octubre de 1668-marzo de 1669)», en José Manuel DE BERNARDO ARES (ed.), Sucesión
de la Monarquía Hispánica, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2006, vol. I, pp. 255-275.

15 Lluís J. GUÍA MARÍN, «Los estamentos valencianos y el duque de Montalto. Los inicios de la
reacción foral», Etudis, 4 (1975), pp. 129-145; i «A la cerca de l’horitzó: la noblesa valenciana i
l’ambaixada del senyor de Borriol de 1654», Saitabi. Volum Homenatge al professor doctor
Vicenç Maria Rosselló i Verger, 53 (2003), pp. 313-335.

16 Sobre aquesta ambaixada véase Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia bajo Carlos II. Ban-
dolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la Monarquía, Ayuntamiento, Villena, 1991,
pp. 173-175.

17 Sobre la posada en marxa de la Junta de Contrafurs véase Lluís GUÍA MARÍN, «La Junta de
Contrafurs. Uns inicis conflictius», Saitabi, XLII (1992), pp. 33-45. Prèviament havia ja publi-
cat alguns dels resultats de la meua tesi doctoral (defensada en 1982) sobre aquest assumpte en
Cortes del reinado de Felipe IV. Cortes valencianas de 1645, València, 1984, estudi introducto-
ri, pp. 138-144. Els materials preparats per aquesta tesi serviren, en part, per a que Carmen
PÉREZ APARICIO publiqués, també en 1982, un article, «El proceso de consolidación de la
monarquía autoritaria y la reacción foral valenciana. La Junta de Contrafurs», en Mayans y la
Ilustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, Ayun-
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cida per diversos virreis durant més d’una dècada. En aquest sentit tant la ciutat
com l’estament militar havien participat en la seua organització com membres
de la Junta, però si l’estament militar, com hem dit, havia cregut necessari fer-
ne una específica, la ciutat tenia suficients motius de greuge com per intentar
enviar-ne un altra, sempre amb el mateix teló de fons: la política de pressió exer-
cida pel virrei.

L’enfrontament del virrei amb la ciutat potser tingué un menor calat polític
que el que mantenia amb el conjunt dels estaments, però és evident que forma-
va part del que era una maniobra global de vulneració dels usos i costums del
regne. De fet els greuges denunciats per la ciutat són contextualitzats al memo-
rial en el marc territorial foral, es a dir com si hagueren afectat tot el país i no
sols la capital. De fet s’apel·lava a que la ciutat no era l’única que necessitava
acudir a la monarquia per sol·licitar emparo, citant les recents ambaixades de
l’estament militar i de la Junta de Contrafurs. 

A traves de la denuncia del greuges rebuts es recordava de manera reitera-
da la preeminència política que la ciutat de València havia tingut des de la cons-
titució del regne. No de bades la ciutat de València era alguna cosa més que la
capital; la fórmula, tantes vegades reflectida a la documentació, de «Ciutat e
Regne de València» evidenciava el lideratge polític que històricament havia
exercit. Frase que ens recorda no sols aquesta preeminència política, progressi-
vament discutida, sinó l’existència d’una complicada –(de vegades directa, de
vegades difusa)– jurisdicció que des del municipi de la capital es projectava
sobre una gran extensió de la part central del regne. Destaquem, entre tantes
altres, una frase del memorial que és clarificadora sobre l’actitud del virrei res-
pecte aquesta preeminència política i jurisdiccional; segons Llorens, Montalto
sols pretenia «quitar a la ciudad la autoridad que siempre ha tenido y la juris-
dicción que ha exercido siempre»18.

Un tema, el de la jurisdicció, que forma part sistemàticament dels greuges
que es denuncien en contra de l’activitat de l’audiència reial. El màxim tribunal
apareix com un dels causants directes del deteriorament jurisdiccional, i conse-
qüentment polític, del municipi. El memorial insisteix en una qüestió que era
determinant: «Que a la Ciudad no se le guardavan sus preeminencias pues
muchas causas se las avocava la Real Audiencia»19. El paper preeminent de la
funció jurisdiccional i la competència existent entre els diversos tribunals del
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tamiento de Oliva, Valencia, 1982, pp. 131-151. La mateixa autora va abordar anys després una
d’aquestes ambaixades, organitzada ja al regnat de Carles II, «Centralisme monàrquic i resposta
estamental: l’ambaixada valenciana del senyor de Cortes (1667-1668)», Pedralves, 13-I (1993),
pp. 327-353. Sobre el regnat de Carles II, però, continua essent fonamental l’obra de Sebastià
García citada en la nota anterior, essent actualment l’aportació més original i interessant la de
Joaquim López (véase la nota 6). 

18 Memorial, p. 4r. 
19 Memorial, p. 5.
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regne, s’estava convertint en un mecanisme de distorsió per mediatitzar totes les
competències municipals més enllà de les purament judicials20. 

Un altre punt de denúncia era l’existència d’una Visita que durava ja 33
anys i que complicava la gestió dels Oficials Majors de la ciutat21. Sens dubte la
Visita s’havia consolidat com un instrument reial d’inspecció i control de la ges-
tió financera dels responsables municipals. Tradicionalment quasi totes les ins-
titucions eren objecte d’aquesta voluntat controladora, però en el cas de la ciu-
tat de València, encara que els resultats no eren massa efectius, si que podien ser
utilitzats pel virrei i audiència per coaccionar els responsables polítics del muni-
cipi, ja que, sovint, la informació aportada pels visitadors era utilitzada com
amenaça contra aquells que es mostraven desafectes a la voluntat reial i per
modificar les regles del joc del govern local. La denuncia al memorial era clara
i sense pal·liatius: «Pues la Visita solo es para corregir y emmendar lo mal obra-
do y las negligencias y descuidos, pero no para quitar la jurisdicción a la ciudad,
Racional y demás oficios de aquella casa»22. Així la Visita, més que obtenir la
resolució dels problemes que havien generat i justificaven la seua instauració,
s’havia convertit en un instrument de control polític i d’erosió continuada i sis-
temàtica de les competències del oficials encarregats del govern de la ciutat, en
definitiva de l’autonomia municipal23. No fou estrany per tant que en aquesta
ocasió el visitador contribuís, amb estreta aliança amb el consell d’Aragó i el
virrei, a entrebancar l’organització de l’ambaixada, ordenant als responsables de
la Taula que no lliuressin cap partida per finançar-la24.

Altres temes menors feien referència als problemes que sorgien sistemàti-
cament quan s’organitzaven representacions de comèdies o corregudes de bous.
Problemes que tenien sempre el mateix rerefons: a qui tocava el govern i l’admi-
nistració de la ciutat. Tradicionalment era aquesta la que havia decidit qualsevol
qüestió sobre els assumptes festius però en la mesura que estaven íntimament
imbricats en l’organització de la societat i comportaven una competència decisò-
ria, era evident que aquesta parcel·la de poder, de preeminència pública, basada
en la jurisdicció, no podia ser ignorada per les autoritats delegades del monarca.
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20 «No es señor la Ciudad y Consejo los que tienen la culpa de que se hagan estos gastos y expen-
sas quando se halla tan pobre, y alcançada; el Duque, Real Audiencia, Governador y Bayle son
a quien se ha de imputar este cargo pues lo ocasionan con desprecios, con quitar a la Ciudad la
jurisdicción, la autoridad, y no hazer caso de ella, y con no observar los fueros, privilegios, usos,
y buenas costumbres de aquella Ciudad y Reyno», Memorial, p. 28r.

21 Amparo FELIPO ORTS, Las arcas de la ciudad. Gestión municipal e intervencionismo real en
Valencia (1517-1707), Universitat de València, València, 2008.

22 Memorial, p. 54v.
23 «no sirve tan continua visita de otro, que de impedir a la Ciudad, y sus oficiales, el libre govier-

no de aquella ciudad, y de que aya como un Jurado más, que ocasiona encuentros, e diversiones»,
Memorial, p. 56r.

24 Memorial, pp. 6r-6v, p. 30v.
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El contingut del memorial va pujant progressivament de to i no es dubta per
part de l’ambaixador el sol·licitar la celebració de Corts per esmenar els contrafurs
comesos pels oficials reials. La poca audiència, que, pocs mesos abans, havien tin-
gut les ambaixades del senyor de Borriol en nom de l’estament militar i del sen-
yor de Gilet enviat per la Junta de Contrafurs, i per tant ostentant la representació
de tot el regne, demostrava que el mecanisme de relació dels valencians amb el seu
rei no satisfeia la necessària fluïdesa política que hauria d’haver existit entre súb-
dits i monarca. Potser el tarannà despòtic del virrei Montalto contribuí a un divor-
ci poc convenient entre estaments i monarquia. Referències a aquest tarannà no
falten en el memorial. Són moltes les anècdotes que s’aporten i que mostren un
virrei poc disposat a guardar les mínimes normes de cortesia i de respecte vers els
estaments i la ciutat; no hem de caure, però, en l’error que cometeren els valen-
cians del segle XVII que consideraven que tots el problemes eren deguts exclusi-
vament a la mala gestió dels ministres. Sens dubte en unes i altres ambaixades, per
principi, hi havia poques possibilitats d’èxit. Era difícil que el rei desautoritzés els
seus ministres, perquè és evident que llurs accions havien estat regides per la
defensa dels interessos de la corona. Els valencians no obstant jugaren a la falsa
idea que la desinformació del monarca permetia que els seus ministres governaren
sense justícia; en definitiva van voler creure el tòpic que el rei era benèvol per
naturalesa i que eren els ministres els que traïen la seua bona voluntat. De fet en la
segona meitat del segle XVII, només en el cas que realment els actes denunciats
pel regne pogueren posar en perill la necessària bona correspondència entre els
grups privilegiats i la monarquia, es va produir alguna desautorització de la gestió
dels virreis per part del rei. Desautorització que en una ocasió va comportar el ces-
sament del virrei causant del problema25. Cal insistir, però, que això va ser l’excep-
ció de la regla; una regla que va ser especialment dura amb qualsevol pretensió de
la ciutat que pogués augmentar els seus privilegis o simplement que s’encaminés
a fer valdre els drets històrics de les preeminències polítiques que posseïa.

Per tant, si la via de les ambaixades es demostrava com una via morta,
fins i tot per al conjunt del regne, calia anar més lluny i involucrar tota la
societat estamental comminant al monarca a celebrar unes Corts, i així es
comunica explícitament per Llorens26. El mecanisme de relació entre el regne,
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25 Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia bajo Carlos II…, cit., pp. 218-220.
26 «Y porque se avía experimentado, que los síndicos como el de Gilet no conseguían cosa del Con-

sejo de Aragón. Fuese votando sobre el caso, y los primeros votos sintieron se embiasse un Iura-
do, Abogado, y Síndico a los Reales pies de Vuestra Majestad para suplicarle el reparo de estos
males. Otros, señor, a quienes ocurrieron las cosas que ay que remediar en aquel reyno fueron de
sentir, solo se avía de suplicarse a vuestra majestad se sirviesse celebrar Cortes, pues se necessi-
tava tanto de ellas, y que siendo esta petición justa, conforme a los fueros, se diessen recados al
estamento eclesiástico, y militar, y se escribiese a las ciudades, y villas, que intervienen en ellas,
para que lo suplicasen todos a vuestra majestad y los mas votaron, que se pidiesse uno y otro, y
que se enviase Iurado, Abogado y Síndico», Memorial, pp. 5v-6r. 
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és a dir els estaments, i la monarquia, a través d’ambaixades havia estat con-
substancial al sistema polític de la Corona d’Aragó, on des de l’època medie-
val sovintejaren en tots el territoris i ciutats arreu de la corona27. Des de l’èpo-
ca de Felip II l’organització de les ambaixades havia rebut una especial atenció
en la legislació proposada pels braços a les Corts per tal d’evitar, sense massa
èxit, les progressives interferències de virreis i audiència reial en el que es con-
siderava un dret històric. La preocupació legislativa tenia també un altre
motiu: La necessitat de cercar i assegurar alternatives per mantenir una via de
relació permanent amb la monarquia que pogués donar satisfacció als interes-
sos dels súbdits ja que les convocatòries de Corts es distanciaven cada vegada
més en el temps. Era precisament en aquest àmbit on s’havien aconseguit pri-
vilegis i mercès al temps que es pactaven nous capítols legislatius i es repara-
ven els greuges. Les ambaixades podien des de la perspectiva dels seus orga-
nitzadors compensar l’absència de l’activitat parlamentària i mantenir
paral·lelament una via de negociació i d’acord com un sistema de relació entre
rei i regne que assegurés la pervivència del pactisme. És per això que la monar-
quia no consentirà en una institucionalització de les ambaixades via legislació
pactada a les Corts, i procurarà entrebancar-les, sense atrevir-se mai a prohibir-
les totalment.

Les tesis exposades pel jurat sobre el caràcter pactista de les normes jurídi-
ques valencianes responien sens dubte a la més estricta legalitat i de fet posaven
de manifest que aquesta no era respectada en absolut pel rei i els seus ministres.
Frases com la que reproduïm a continuació denoten no sols la valentia, mes bé
la inconsciència, del Jurat, sinó fins a quin punt les reivindicacions se sustenta-
ven en un referent juridic-polític molt viu entre els valencians: «aunque las rea-
les cartas de vuestra magestad tienen fuerça de ley, pero no contra los fueros de
aquel reyno, y mas quando son leyes paccionadas como lo son los fueros que nos
dió el invictissimo rey don Jayme […] Y assi los fueros que nos dió nuestro con-
quistador, fueron leyes paccionadas y no se pueden revocar y ha jurado vuestra
magestad guardarles y observarles y que no les alterará, mudará, añadirá, ni
corregirá; sinó en caso evidente y grande necessidad; y en tal caso con consen-
timiento y voluntad del reyno junto en cortes, como lo ofreció y juró el senyor
rey don Jayme el conquistador»28. Les afirmacions argumentades es sustentaven
sens dubte en la tradició i en una legislació recopilada i publicada, però adqui-
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27 «La ciudad jamás ha necesitado de licencia del virrey para acudir a los pies de vuestra majestad
por medio de síndicos, embaxadores, y legados, y esta verdad consta porque desde su conquista
tuvo la ciudad esta facultad y uso, y usado de ella siempre que le ha parecido necessario […] y
esto sin licencia de virrey alguno, porque al tiempo de la conquista, y muchos años después no
le huvo, ni le pudo aver según fueros, y assi la ciudad no pudo necessitar de licencia de ministro
que no huvo, ni se conocía en aquel reyno», Memorial, pp. 20v-21r.

28 Memorial, pp. 22r-23r.
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rien un tint molt distint, de crispació, al ser plantejades com una reivindicació
que ratllava l’exigència. No sols s’exposava el dret a demanar la convocatòria de
Corts sinó que s’explicitava que aquesta petició es feia per l’incompliment reial
del compromís de convocar-les quan era absolutament necessari. A l’hora de
defensar-se de l’acusació, que des del consell d’Aragó s’havia fet, de que la ciu-
tat estava conspirant per aconseguir la convocatòria de Corts, es va més enllà de
la simple defensa per evidenciar la falta d’acompliment del monarca de les seues
obligacions29. No manquen tampoc reflexions sobre la seua funció, de tal mane-
ra que el text del memorial esdevé quasi un petit tractat de teoria i pràctica de la
foralitat.

Però tornant a la problemàtica exclusivament municipal, possiblement el
problema més greu de la ciutat es centrava en aquests moments en l’erosió de les
seues competències ordenancistes i de govern polític a través de la desautoritza-
ció de les seues autoritats judicials, a través en definitiva d’entrebancs al lliure
exercici de la seua jurisdicció30. Els atacs més persistents es dirigien contra la
cort del Justícia criminal; atacs que provenien tant de la reial audiència, com del
propi virrei. L’audiència reial, i també el tribunal de la Governació, amb la com-
plicitat dels afectats, no dubtaven en avocar qualsevol causa judicial que corres-
pongués a la ciutat, deixant-la sense armes per a fer respectar les seus ordenan-
ces. Per la seua part el virrei intentava obligar el Justícia criminal, contra tot
costum, a rendir-li compte diari del funcionament del seu tribunal31; una humi-
liació que contribuïa a deteriorar la «imatge» del poder de la ciutat, no sols dins
de les muralles sinó en un extens territori sobre el que el Justícia estenia la seua
jurisdicció: l’anomenada Particular Contribució32. El problema provocava ràpi-
dament altres conseqüències no desitjables per el manteniment del prestigi de
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29 «que no se escrivieron (las cartas a los otros estamentos) por otro fin, que por conseguir esta mer-
ced de vuestra majestad que según fueros de aquel reyno, deve vuestra majestad hazerla, pues
como se dirá más abaxo, tiene vuestra majestad (salva su real clemencia) obligación de celebrar
Cortes a los de aquel reyno de tres en tres años, y todo el reyno necessita de que las aya, y por
esto Valencia, que es metropoli y cabeça de aquel reyno se deve doler del mal que reciben sus
poblaciones, assi como de sus miembros», Memorial, p. 19.

30 «Otrosi se dize que materias de preeminencias, jurisdicción, prerrogativas y estimación, no pue-
den ser cosa de poca monta, pues las leyes, la razón y los políticos las reputan por graves y de
ponderable perjuizio, y lo han juzgado así los progenitores de vuestra majestad, y con razón, pues
la jurisdicción es cosa divina, pues los que la exercen, ocupan y tienen las vezes de Dios»,
Memorial, p. 26r.

31 «quando se conquistó aquella ciudad, y en muchos años después no huvo virrey en aquel rey-
no, y muchas vezes, y lo más del tiempo estavan en Aragón y Cataluña los senyores reyes, y
assi el Justicia no tuvo a quien dar cuenta de sus rondas, ni las dava, por que él solo conocía de
todas las causas civiles y criminales sin que otro conociesse dellas, ni las pudiesse juzgar»,
Memorial, p. 35r. 

32 «y con este exemplo los demás justicias del término de aquella ciudad van introduziendo lo mis-
mo en mengua de la jurisdicción, autoridad y estimación de el Justicia Criminal de Valencia»,
Memorial, p. 41v. 
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l’autoritat de la ciutat. Així ho havia constatat el rei Felip III en una ocasió i no
es deixa de recordar en l’argumentació de Llorens33.

Al llarg del text hi han continuats al·legats en pro de la preeminència i la
capacitat ordenancista de la ciutat, sempre amb arguments basats en la jurisdic-
ció; al·legats que reiteradament es refereixen al moment fundacional del regne per
Jaume I34. Una darrere un altra es relacionen i glosen les competències estatutà-
ries i de govern que afecten a tots els ordres de la vida municipal i que exercei-
xen els seus oficials majors, els jurats: «Tocales el govierno político de aquella
ciudad, su abasto, y provisión, y en falta de fuero pueden hazer estatutos para el
buen govierno, y en particular para el de los oficios de que se compone; con cali-
dad de poderles revocar, mudar y alterar aunque tengan confirmación real. No
puede el governador decretar los capítulos de los oficios que han ajustado entre
si, que primero no les aya examinado, y decretado la ciudad. Conocen de los plei-
tos de los oficios, pertenecientes y motivados de sus capítulos, y esto privativa-
mente tanto en primera instancia, como en las causas de apelación […] De los
establecimientos que hazen, assi para el buen gobierno, como para los derechos
della no se puede firmar de derecho, ni apelar a aquella real Audiencia, sinó si
alguna cofradía, universidad, o otra particular persona pretenderá alguna cosa
contra ellos, deven acudir a los Iurados los quales han de decidir, y determinar
dichas pretensiones summariamente»35. La casuística és molt extensa: avitualla-
ment, impostos, confraries, oficis, universitat, aveïnaments, dies firats, mesures
contra la pesta, defensa, comèdies, toros, etc. L’exercici de totes i cascuna
d’aquestes competències donava sentit al govern polític de la ciutat, però en totes
sorgien problemes. Un govern que tenia credibilitat en la mesura que pogués ser
capaç de fer respectar les seues disposicions, i per a això era fonamental que la
monarquia no reduís les seves competències jurisdiccionals, desacreditant els
seus tribunals. Allí estava en bona mesura el cavall de batalla. El jurat insistirà de
forma reiterada que si no es respectava l’autoritat del municipi mai serien efecti-
ves les normes de govern que es pogueren elaborar per aquest ni l’exercici de la

336

LLUÍS J. GUÍA MARÍN

33 «pues se da materia a que los demás oficios de la Ciudad, y aún los particulares della con qual-
quier pequeña causa se atrevan a quitarla y perderla el respeto», Memorial, p. 42r.

34 «desde la conquista se le cometió a los jurados y Consejo la libre administración de aquella ciu-
dad según el privilegio 18 del señor don Jayme el conquistador» (Memorial, p. 9v). Moltes pàgi-
nes després la defensa dels drets de la ciutat és més estensa i es contextualitza en la conformació
del regne, «Despues señor que los gloriosos progenitores de vuestra magestad sacaron de la
esclavitud de los moros aquella ciudad de Valencia, dividieron su govierno en dos géneros de
ministros, unos que exerciessen los actos de jurisdición; otros los de la administración; los del
primer género, fueron el Iusticia que conocía de todas las causas civiles, y criminales, sin que
otro conociesse dellas, ni las pudiesse juzgar, y remitía, y perdonava, remite y perdona los deli-
tos, como no merezcan pena de muerte, o mutilación de miembro» […] Los del segundo género,
es a saber los ministros de la administración, fueron los Iurados, ellos son los administradores de
aquella población real», Memorial, pp. 44r-45r.

35 Memorial, pp. 45v-46r.
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jurisdicció. Amb el consentiment de les autoritats reials els particulars saboteja-
ven la tasca ordenancista de la ciutat i la seua jurisdicció; així «si la ciudad decre-
ta algunos capítulos para gobierno de los oficios, y ay algún interessado a quien
no le está bien, con evocar la causa a la real Audiencia, se inmortaliza la causa, y
el oficio queda sin ley. Y si les confirma la real Audiencia, siempre se queda con
la execución sin restituirla nunca a la Ciudad»36. 

En realitat s’havia arribat a una espècie d’autonomia municipal vigilada, tole-
rada, en funció de la conjuntura o els interessos reials. La major o menor sintonia
dels responsables municipals amb el monarca i les seues autoritats representatives
podia donar la imatge d’una situació de normalitat però la crua realitat era una
altra. És podria afirmar que l’autonomia dels municipis de jurisdicció reial res-
pecte al titular últim d’aquesta jurisdicció havia arribat a ser menor que la que gau-
dien els senyors respecte a la Corona. Aparentment tota la problemàtica pareixia
reduir-se a un conflicte intern entre diversos tribunals de jurisdicció reial (Audièn-
cia, Governadors, Justícies, etc), i de fet hi han passatges al memorial que així ho
donen a entendre: «A la grandeza de vuestra majestad poco importa, señor, que
éste o aquel ministro trate de las materias pues todos las tratan en lugar de vuestra
majestad y con poder suyo»37; tanmateix al rei si que l’importava.

L’extens memorial finalitzava amb l’enumeració d’una sèrie de peticions
que eren la reiteració de les que al fil de la protesta s’havien exposat de manera
un tant desordenada. Entre elles destaquen totes les referents al Justícia Crimi-
nal per ser el tribunal més emblemàtic de la ciutat i aquelles que insisteixen en
la sol·licitud d’una convocatòria de Corts. El tenor d’aquesta petició té una
dimensió i una argumentació que supera en molt els escrits que l’ambaixada de
la Junta de Contrafurs, representativa del regne, efectuada l’any anterior, havia
presentat. D’alguna manera la Ciutat de València no volia trair, en uns moments
de greu crisi, el paper polític que històricament havia tingut en tot el país.

En definitiva l’ambaixada no sols havia denunciat l’incompliment sistemà-
tic dels privilegis reials concedits antany en benefici del municipi, sinó que posa-
va de manifest que la crisi del sistema de govern del municipi foral estava pro-
piciada per l’actitud i per la mateixa existència d’unes autoritats representatives
de la monarquia cada vegada més omnipresents i omnipotents als segles XVI i
XVII. La qüestió per tant era ben simple, els avanços de l’absolutisme eren irre-
versibles al segle XVII i no era possible una eixida institucional satisfactòria a
les exigències de l’ambaixador. Evidentment no va haver-hi, com en altres oca-
sions, ni tan sols declaracions formals en favor de les tesis de la Ciutat per a
mantenir almenys la ficció que la necessària bona correspondència entre el rei i
els seus vassalls es mantenia. Per descomptat tampoc van ser desautoritzats per

337

PREEMINÈNCIA POLÍTICA, CAPACITAT ESTATUTÀRIA I JURISDICCIÓ. DRETS HISTÒRICS…

36 Memorial, p. 50v.
37 Memorial, p. 51r.
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les seues pràctiques antiforals el virrei, l’audiència, el visitador o el propi con-
sell d’Aragó. El que si que va haver-hi finalment, i això denota quina era real-
ment la situació, un càstig directe al jurat en cap Francesc Llorenç quan va tor-
nar a València; va ser desinsaculat de manera fulminant per tal d’aconseguir la
seua inhabilitació en qualsevol càrrec de govern en la ciutat. Era el pitjor càstig
que es podia imposar a un jurat en cap en exercici. 

Davant d’aquest resultat quina resposta podem donar sobre el manteniment
de la vigència dels drets històrics a les acaballes del règim, que a València, deno-
minen foral? La resposta no pot ser més pessimista, sense que això ens faci ali-
near-nos amb posicions historiogràfiques que homologuen la situació valencia-
na amb la d’altres territoris on el poder intervencionista de la Monarquia s’havia
exercit tradicionalment sense uns referents jurídics i polítics que el limitessin.
L’autonomia de municipis com el de València, en la segona meitat del segle XVII,
era una autonomia vigilada, captiva. Podríem dir que al País Valencià formal-
ment els drets estaven vigents i legitimaven l’existència d’uns municipis típics
de la Corona d’Aragó amb capacitat estatutària i d’autogovern; la situació pràc-
tica, però, no responia a la realitat jurídica. Faig extensiva l’afirmació per a tot
el País Valencià i ho faig citant a Casey i el seu magistral capítol «l’eclipsi de
l’estat popular» pertanyent a la seva obra sobre el regne de Valencia al 
segle XVII38. En la pràctica, aquests referents legals estaven, per dir-lo d’alguna
manera poc ortodoxa, en hibernació. Això, i sense ànim de fer cap futurible, per-
metia i podia haver permès en el futur, recórrer a ells per donar suport a qualse-
vol reivindicació amb potencialitat política. És a dir mentre no es varen produir
els canvis jurídics, polítics i institucionals, arran de la Guerra de Successió, hi
havia la possibilitat de reclamar des dels municipis unes capacitats de govern
polític en base a la titularitat històrica d’una ampla jurisdicció.

Una altra qüestió és preguntar-se si la situació valenciana era semblant a la
d’altres territoris de la Corona d’Aragó. Sense entrar en la trajectòria política de
tots i cascun d’aquests territoris que, tot i ser a grans trets comuna, estava marca-
da per diferents ritmes, és evident que l’origen legitimador del poder municipal
tenia, en el cas valencià, un punt clau amb la conquesta del regne per Jaume I. De
tal manera que era evident, i així es manifesta de manera reiterada en el memo-
rial de Llorenç, que havia estat la voluntat d’un rei, i dels seus successors, la que
havia conformat als municipis valencians com organismes dotats de capacitat
estatutària i d’autogovern; és a dir el que avui anomenaríem autonomia. Aquesta
especificitat valenciana, per haver estat un territori de conquesta, entre d’altres
qüestions, implicaria una major fragilitat de les élites front d’altres «voluntats»
reials poc interessades en mantenir i respectar l’autonomia municipal.

338

LLUÍS J. GUÍA MARÍN
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