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NOTES SOBRE L'A JUNTAMENT DE LA CIUTAT
DE TARRAGONA AL S. XVIII1
per Antoni Jordh Fernández

LA CONFIGURACIO JUR~DICAINICIAL DE LA CIUTAT
DE TARRAGONA
Tot i que no és el lloc adient per a fer-ho extensament, cal recordar
que la ciutat de Tarragona quant a la configuració juridica inicial resta
emmarcada en el procés de conquesta i repoblació (i colonització) de la
Catalunya Nova des de finals del s. XI i tot el s. XII.2
Després de diferents conflictes jurídics i polítics entre els repobladors
inicials (la Mitra, el comte de Barcelona i un cavaller normand, el
"príncep" Robert Bordet o d'AguilÓ), hem de fer notar que, a la fi del s.
XII, la casa comtal de Barcelona i la Mitra es repartien proindivís la
jurisdicció de la ciutat i del territori de Tarragona, conforme la concbrdia
ccAd perennem,,.
I. Text de la confer6ncia impartida al Departament d'Histbria Moderna, de la Facultat de Geografia i
Histbria, de la Universitat de Barcelona, el dia 3 de marG de 1997. Presentem ara el text amb notes
orientatives adre~adesal lector interessat en el tema.
2. Josep M. FONTI RIUS:<<Entornde la restauració cristiana de Tarragona. Esquema de la seva ordenació juridica inicialu, a Boletin Arqueolúgico (Tarragona), LXVl (1966), pp. 83-105. Amb bibliografia
~Algunasobservaciones sobre la restauración de Tarragona*,
actualitzada: Fco. Javier FACILACASTA,
a Misce1,ldnin e n Hotizencctge al P. A g ~ ~ sAltisent
ti
(Tarragona 1991), pp. 469-486; Antoni JOI~IIA
FEIINANIIBL:
aTerminologia juridica i dret comú: a propbsit de Robert Bordet, princepsn de Tarragona
(s. XlI)x, a El tenzps sotc~control. Honzenatge n F Xavier Riconzil Vendrell (Tarragona 1997), pp. 355362.
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EL MUNICIPI DE TARRAGONA ENTRE ELS SEGLES XIII I XVII
Segons Recasens, el municipi tarragoní queda practicament estructurat
durant la prelatura de Bernat d'olivella (1272-1287): la ciutat comptaria
amb jurats, senyera i segell propis, i tenia atribucions en matkria d'abastament de queviures i de justícia, amb el cjuy de prohoms>>.
El primer terq del s. XIV, l'arquebisbe Arnau Cescomes atorga a la
ciutat un privilegi en virtut del qual els jurats serien substitui'ts pels
cbnsols, que restaven obligats -en senyal de fidelitat- a besar la rna de
I'arquebisbe, qui no els podia revocar del carrec."
L'estructura orginica del municipi fou consolidada en 6poques posteriors. Els elements bisics serien el Consell, els cbnsols i els oficis, elegits
per cooptació, inicialment, i per insaculació sota el control (indirecte) del
rei, d e ~ p r é s . ~
La composició del Consell era variable i, des de finals del s. XV, hi
tenien representació equilibrada i paritiria les tres mans en qui: es dividia
la població, de la ciutat, a excepció feta dels nobles i dels eclesihstics.
Durant el s. XVII, la m i major estava formada per ciutadans honrats,
doctors en medicina i en lleis; la mh mitjana, per metges i advocats,
notaris, mercaders, artistes, patrons de barca i propietaris de terres; la m i
petita, per artesans i pagesos.
Sembla ser que els pescadors, els bracers i els pastors no eren inclosos
en les bosses d'insaculació que es formaven per escollir els representants
de cada m i al C ~ n s e l l . ~
Els consellers eren renovats cada any i, com a membres del Consell,
tenien amplies atribucions en aquest organisme, que vetllava per I'administració del municipi en els camps econbmic, urbanístic i militar.

3. Josep M. RECASENS
I COMES:
LLLciutclt de filrrclgo~tcl(Barcelona 1969- 1975), 11, p. 176 i SS.També
I OIII-NA:
Unn ciiltcct cnttllnnci (i dtlrreries de la Baixa Edat Mitjana: Tr~rragonn
Francesc COIITII-:I.I.A
(Tarragona 1984), p. 79 i SS.
4. Santi CASASRABASA:
((Alguns apunts sobre el govern municipal a la ciutat de Tarragona (SS. XVXVI). Els privilegis d'insaculaciÓ>>,a Pedralbes. Revistt~d'Hist6ricl Moderna (Barcelona), 13-1 (1993),
pp. 409-41 8; i Joan Lluís MAI-1.01.P A I ~ G- Sebasti&
A
V E N ~ I I EAI~AGONESES:
I.~.
((El govern de la ciutat de
Tarragona a través de I'estudi d'un privilegi reial (s. XVI): el procediment de la insaculació>>,a
Perlrtrlbes. Revistt~~I'HistfirinModerna (Barcelona), 13-1 ( 1993), pp. 41 9-428.
S. Josep M. RHCASHNS
I COMES:((La sociedad de la ciudad de Tarragona a mediados del siglo XVIIV,
a Boletitt Arqlleolhxico (Tarragona), 77-84 (1962-1963), p. 89.
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Hi havia tres cbnsols; un per cada m i . El de la m i major era el cbnsol
en cap, portantveu del Consell i, junt amb els altres dos cbnsols, representava la ciutat en conjunt. Proposaven els afers a tractar al Consell i
gestionaven directament els acords que s'hi prenien.
Els oficis municipals, elegits pel Consell, al principi, i després per
insaculació, tenien al seu chrrec I'acompliment de determinades funcions:
el mostassaf, la vigilancia dels pesos i mesures; l'obrer, el control de
l'estat urbanístic de la ciutat, especialment de la muralla; el clavari tenia
cura dels diners que rebia la ciutat i recaptava les imposicions i les talles;
el racional, o receptor de comptes, intervenia els comptes del municipi; el
palloler, etc."
Val a dir que el municipi comptava també amb els serveis de notaris
i procuradors o síndics, que el representaven en plets i litigis.

EL MUNICIPI DE TARRAGONA A L'EPOCA MODERNA
La ciutat de Tarragona gaudia del privilegi de poder nomenar ciutadans honrats cada 10 anys. Els ciutadans honrats residents a Tarragona, si
bé participaven del govern de la ciutat dins la mh major, gaudien també
de la consideració d'alguns privilegis de la noblesa. Normalment, perb,
els cavallers quedaven exclosos de les insaculacions municipals. Aixb els
impedia de participar en el govern local.
Aquesta situació es va resoldre durant la Guerra dels Segadors, quan
el Consell, atesa la fidelitat manifestada a la monarquia, rebé el privilegi
de poder insacular també nobles i cavallers per als organismes de govern
locals. La concessió d'aquest i d'altres privilegis entre 1645 i 1648
implica una aristocratització progressiva del Consell, confirmada definitivament després de la Guerra de Successió (en un procés, per altra banda,
similar al de la resta de ciutats de Catalunya).'

6. Josep M. RECASENS
I COMI-:S:
La Revol~lcidr~
y Guerra de la Irt~lependenciaen la ciudad de Tarragorza
(Tarragona 1965), p. 54.
7. Josep M. TOI~RAS
I RIBI?:
Els nzllnicil?i~catc~lanscle I'Antic Riginz, (1453-l8OS). (Procedinzents
electorals, rirgarzs de poder i grups donzinclnts) (Barcelona 1983); i Jim AMELANG:
Ln,furn~aciÚnde
urla clase dirigenre: Barcelona, 1490-1714 (Barcelona 1986).
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LES TRANSFORMACIONS DE L~ADMINISTRACIO DEL
TERRITORI A CATALUNYA AL S. XVIII: EL DECRET DE NOVA
PLANTA
No es tracta ací de plantejar l'estudi i anilisi del Decret de Nova
Planta, sigui com a font, sigui com a peGa o instrument d'una determinada
concepció política que es tradueix en una aplicació jurídica c o n ~ r e t aLa
.~
valoració clissica de la Nova Planta considera l'esmentat Decret com un
pas més dins del procés d'unificació jurídica;"ot i que podem comprovar
com no tothom coincideix en aquesta opinió, ja que els decrets permeten
afirmar la sobirania del monarca, perb sense establir la unitat jurídica dels
súbdits.10
Com a resum introductori per a la nostra tematica, assenyalem que el
Decret de Nova Planta, pel que fa a les institucions de dret públic
relatives a l'administració del territori, va significar la culminació d'un
procés concretat en:
1) la consolidació de la magistratura virreina1 (perb ara com a Capiti
General) en qualitat d'instrument de la Corona en l'administració i control
del territori.
2) la subordinació i el control dels municipis, doblegats a l'autoritat
indiscutida del rei o dels seus delegats, i formats per regidors nomenats
directament per l'arbitri del monarca.
3) la configuració d'una nova administració territorial, on els antics
veguers i batlles seran susbtitui'ts per nous oficis (corregidors i, en certa
manera, intendents) amb noves funcions i hmbits diferenciats de jurisdicció i govern i, el més important, una definició conceptual diferent del quk
és l'administració i el territori.

8. El tema té una bibliografia abundant; citem, entre d'altres, Josep M. GAYESCOIIA:<<Lagknesi del
Decret de Nova Planta de Catalunya. Edició de la consulta original del aConsejo de Castillan, de 13
de juny de 17 15n, a Revisiu J~iridicnde Cr~tnliltici(Barcelona), LXXXI-I i 2 (gener-mar$ i abril-juny
de 1982); Joan MEI<CAIIEI<
RIBA:EIS C ~ i l l ~ ) i tgenerr~l.~
( ~ n . ~ (segle XVIII) (Barcelona 1957); <La ordenaci6n
de Cataluña por Felipe V. La Nueva Planta,,, a Hispnnin (Madrid), 43 (1951), pp. 257-366; i també
F e l i l ~V i Cci~uhtzyn(Barcelona 1968), que inclou l'article anterior i altres de la mateixa tematica.
9. Per exemple, les opinions de José Antonio Escun~ao:Curso de Historia del Derecho. Fuetties e
lnstit~icionesPolitico-Adnzinistrativns (Madrid 1990, 6" ed.), p. 777 i SS.;Josep M. TOICI~AS
Rleli, Els
nzirnicipis cnmlnns ..., p. 143 i SS.
10. Aquilino IGI.ESIA
F B I ~ I I E ILC!
I ~creacibn
~S:
del Dereclzo. Mc~nlinl.Una liistoria de lufortfincio'r~ cle l l r t
derecho estnt~ilesl~nfiol(Madrid 1996, 2%d.), II, p. 440.
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EL MUNICIPI CATALA I EL DECRET DE NOVA PLANTA: ELS
AJUNTAMENTS
Introducció
És evident que els fonaments i els principis de la legislació municipal
borbbnica estan vinculats al conjunt de la nova ordenació de les institucions aplicada per Felip V a una part de la monarquia hisphnica, és a dir,
al que foren els antics regnes que formaven la Corona d'Aragó. Seguint
els estudis fets al respecte," podem concloure que la intervenció borbbnica del s. XVIII ha de ser considerada como una etapa de culminació en
la progressiva deterioració institucional del municipi catali als segles
XVI i XVII, en especial pel que fa referkncia al procediment o sistema
d'insaculació dels noms que havien ocupat, previ atzar, els chrrecs
representatius municipals.I2
Certament, la configuració municipal futura s'inicia amb el rigor
extremat aplicat a Valkncia, reduint el seu ordenament jurídic institucional
a les lleis castellanes ccsin ninguna diferencia en nada>>,13i continua amb
una certa pervivkncia (almenys fins a 1716) dels elements jurídics institucionals del municipi tradicional catal&. Caldria conkixer els motius
exactes que impulsaren Felip V a moderar el rigor inicial,I4 ja sigui un
mitjh de captació de voluntats i de fidelitats després d'una guerra,'' o bé
com el resultat de les pressions fetes sobre el monarca,'" fins i tot com
la necessitat de superar el model municipal castell& atesa la prbpia
incapacitat per a adaptar-se a les necessitats de la monarquia.

I I. Seguim especialment Josep M. GAYESCOIIA:
aLa gbnesi* ..., passim.
12. Josep M. T O I U ~ RI&:
A S Els nzunicil7is ..., p. 94 i ss.
13. Pedro PBI~EL
PUCHAI.:
<<Laabolición de 10s fueros de Valencia y la Nueva Plantaa, a Snitnhi (VaIencia), XII (1962), pp. 179-198; Mariano PESRTREIG:aNotas sobre la abolición de 10s fueros de
Valencias, a AHDE (Madrid), XLIT (1972). 657-715. El text del Decret de Nova Planta per a Valtncia, en Nov. Rec. 3, 3, I .
14. És del tot necessari en aquest sentit I'estudi de Josep M. GAYESCODA:
((La genesin ....
15. És la teoria de Josep M. TOIIRAS
Rleli: a r e t a p a de provisionalitat institucional borbonica en els
municipis catalans durant la Guerra de Successió (1707-1716)a, a Pedmlbes. Revista d'Histdria Moderna (Barcelona), 2 (I 982), pp. 127- 148, en especial 132- 140.
16. S. SANPEIII;
MIQURI.:
Fin de la nncidn catalana (Barcelona 1905), pp. 399 i 445.

El Decret de Nova Planta
No és el moment per aprofundir sobre les bases ideolbgiques del Decret
de Nova Planta,17 perb cal no oblidar que la seva aplicació a la vida local a
Catalunya fou un dels canvis més significatius, per la seva immediatesa a la
població, originats per les conseqükncies de la Guerra de Successió.
Val a dir, tanmateix, que sovint hom oblida que els canvis i les transformacions de la vida institucional del municipi s'originaren ja durant la guerra de Successió. I ho feren per partida doble, en els dos fronts, per a ser més
explícits. Aixi, el bhndol de ]'Arxiduc seguí la política de manipular les
nbmines d'insaculació dels chrrecs municipals de les principals ciutats catalanes, per tal d'ocupar les vacants amb persones de provada fidelitat austriacista. Aquest fet no era nou: Felip IV va fer el mateix a Barcelona, en
acabar la Guerra dels Segadors;l"'Arxiduc, a més, va aplicar aquest control a moltes altres viles, un fet sense precedents.'"
Al bhndol de Felip V, durant la guerra, s'aproven i apliquen una
skrie de canvis que seran irreversibles i decisius en el futur. Aixi, Torras Ribé
indica com l'abolició, durant la guerra, del sistema de consells municipals i
la seva substitució per oficis nomenats directament per l'autoritat superior
significava, veritablement, una ruptura amb el sistema institucional anterior, que seria completada amb I'abolició dels privilegis municipals existent^,^^
sempre que fossin contraris al que disposava el Decret de Nova Planta.21
17. Al respecte, la valoració d'Aquilino IGLESIA F E I I I I E ~La
I ~ ~creacio'n
S:
..., 11, pp. 435-442. Sobre la
<<Lagbnesi... a, i Josep M. TOILIIAS
Rloli: Els
gestació de la Nova Planta, vid. Josep M. GAYESCOIIA:
rr~ilnici1,is..., pp. 143-149.
18. La valoració que sobre el concepte de sobirania i les seves conseqütncies fa Aquilino I G L I ~ S I A
F~;III<I:II~~s:
<Pau Claris y la soberania nacional catalana. Notasn, a Actcls del IV S)~nzl,osi~iriz
de Historia
rle l r ~A ~ l ~ i i i ~ l i ~(Madrid
t r c t 1983), pp. 40 1-450; també Felnando SANCHEZ
MAIICOS:
aEl autogobierno
perdiclo en 1652: el control por Madrid de la vida política en Cataluña durante el Virreinato de Don
Jua11 de Austria (1653-1656),, a Perlrcilbes. Revista cl'Histciria Moderna (Barcelona), 2 (1982), pp.
101-125; i Cotclluiia )i el gobierno centrol trc1.v ln guerrcl de 10s segoclores (1652-1679) (Barcelona
1983), pp. 62-64. També Josep M. Toltn~sI RIBA:aEl control de les insaculacions del Consell de Cent
de Barcelona ( 1652-1700)a, a Pedralbes. Revistci rl'tlisfdricl Modernci (Barcelona), 13- 1 (1993), pp.
457-468.
19. Josep M. TOIIICAS
RIBA:aAproximaciÓ a la problemitica civil de la G u e ~ de
~ aSuccessió a Catalunya.
La política ~iiunicipalde I'Arxiduc Carles cl' Austria (1705- 171 [ ) s , a Recerques (Barcelona), 13 (1983),
pp. 27-43.
20. Sobre el tcrna, Josep M. Toal<~s
Rlek: al'etapa de provisionalitat ....D Altres autors opinen que els
canvis en aquesta etapa no foren tan profunds com els i~nposatsa partir de 1716; Joan MEI~CAI)~.II
RIBA:
aEl fin de la insaculación fernandina en 10s municipios y gremios catalanes,, a Estlidios del V Co~zgwso
de Hisforiri de la Coronci de Amgtin, (Zaragoza [I9521 1955), 1, pp. 343-353, especialment p. 347.
2 1 . N R . 5 . 9 , I,art.44.
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Aquesta qüestió ens aboca a la reflexió sobre les conseqiiknies
de l'aplicació de la Nova Planta en els municipis. Són ja coneguts, i per tant
no hi insistirem, els caracters generals de 1'Ajuntament que, seguint el
model castelli de regidories sota el control dels corregidors, és implantat a
Catalunya. Els canvis impulsats per Felip V es basen en l'abolició de tot el
marc institucional vigent i la seva substitució per un nou concepte del
poder, que no era altre que l'exercici de la sobirania rkgia.
Per aquest motiu, les decisions del monarca, experimentades a partir del
,~~
controlar el sistema d'insaculacions i el
1707 a Aragó i V a l k n ~ i apretenen
procediment electoral, i també aplicar a fons I'exercici de la sobirania reial
als municipis, eliminant qualsevol element d'autogovern local, tot i transformant els municipis en brgans administratius que formen part de tota una
estructura jerarquitzada per a administrar el territori, comenCant pel Capith
General, seguint per la Reial Audikncia, continuant pels Corregiments i
acabant pels Ajuntaments.
L'aplicació concreta d'aquesta política t o p i amb nombrosos
obstacles per part dels habitants de moltes poblacion~,~'
que no acabaven
d'entendre i assimilar la nova concepció política i el seu rerefons histbric i
jurídic, o sigui, la crisi del concepte tradicional del municipi orginic,
estructurat en <<mans>>,
i la substitució per Ajuntaments expressió de la
cadena de jerarquia institucional més que representació real de la població.

EL MUNICIPI DE TARRAGONA: LA GUERRA DE
SUCCESSIO I L~APLICACIODEL DECRET DE NOVA PLANTA
El municipi de Tarragona durant la Guerra de Successió (1705-1713)
La Guerra de Successió no significa I'acompliment de les expectatives
i necessitats creades entorn de la petita oligarquia que governava el
municipi. Malgrat els dubtes inicials i la posterior proclamació de fidelitat
en favor de ]'Arxiduc, la ciutat i els seus dirigents foren els primers
a retirar-se del conflicte l'any 1713 i decantar-se per Felip V, tot esperant
millores de part del monarca. De ]'Arxiduc només havien aconseguit
22. Sobre els canvis als municipis d'AragÓ: José Antonio MOIIENO
NIEVES:
NLOSmunicipios aragoneses tras la Nueva Planta: la nueva Administración y su personal polílicou, a Revista de Historicr Mocler~zn(Alicante), 13- 14 (1995), pp. 165-184.
23. Josep M. TOIZICAS
RIBB,Els nzunicil~is
..., pp. 289-298.

que la ciutat pogués tenir representació a les Corts, perd en unes circumsthncies (preskncia a la Junta de Braqos de 171 3) que ho invalidaven
totalment, perquk quan Tarragona entra a la Junta de Braqos és, en
definitiva, per a sol.licitar la capitulació i proclamar la fidelitat a
Felip V. Quan el marquks de Lede entrh a Tarragona el juliol de 1713, no
res i tot canvia a la ciutat.
Des d'un punt de vista formal, els canvis immediats foren mínims, ja
que encara haurien de passar uns anys per a fer-se efectius. Per6 des del
fons de la qüestió, l'exercici del govern municipal, podem observar que,
finalment, la petita noblesa local assoli el control total de les institucions
de la ciutat.
El mateix estiu de 1713, els cbnsols demanaren al rei la conservació
dels privilegis, usos i costums de Tarragona; qüestió que quedh ajornada
fins a 17aplicació de la definitiva forma de govern municipal per tot
Catalunya.
Per la Pasqua de 1714 foren realitzades les acostumades insaculacions
en el Consell, per6 el rei nomenh un veguer (provisionalment també amb
les funcions del veguer eclesihstic) que havia tingut conflictes molt greus
amb el Consell municipal en la seva anterior etapa de veguer el 1702;
signe premonitori del que esdevindria el futur del municipi.
El 1715 tenen lloc, de nou, les insaculacions. Al mes d'octubre
d'aquest any s'inicia la primera reforma institucional del municipi: junt
arnb els tres cbnsols insaculats, el rei nomena altres persones (propietaris
de terres, notaris, ciutadans honrats) que, conjuntament, formen 1'Ajuntament, que es renovarh quan el rei ho determini.

El Decret de Nova Planta i les Instruccions del 1717
El Decret de Nova Planta (gener 1716) modifica definitivament
I'estructura municipal: Tarragona, com a capital de corregiment, tindrh en
el corregidor la mixima autoritat a nivell municipal. Encara, per la Pasqua
de 1717, es renoven els cbnsols per insaculació; per6 al juliol, ja
promulgades les instruccions del marquks de Castel-Rodrigo, el corregidor convoca els membres del Consell per a comunicar-10s la dissolució,
com també la destitució del veguer reial i el nomenament d'un tinent de
Corregidor, fets esdevinguts, finalment, el 1718.
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A partir d'aquesta data queda definitivament estructurat 1'Ajuntament
borbhnic a Tarragona, format per vuit regidors de provada fidelitat al
monarca i membres de la petita noblesa local.
La composició social de 17Ajuntament durant el s. XVIII és la seguen t:

Font: TORRAS:
Els r~zunicipis..., p. 250.

L~EVOLUCIOINSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT
BORBONIC A CATALUNYA
L'evolució institucional de I'Ajuntament borbhnic a Catalunya no és
pas diferent (en línies generals) de la de la resta d'Espanya, el que ens
excusa del comentari i la valoració global. Cert és que els problemes
latents i no resolts de 1'Ajuntament castelli es traslladen a Catalunya:
qüestions com la venalitat d'oficis i carrecs no foren una excepció al
Prin~ipat,'~
ni podem oblidar tampoc la mala gestió del patrimoni <<cornu-

24. Josep M. T o a ~ c ~R~sli:
s <<Laventa de oficios municipales en Cataluña (1739-1741), una operación
especulativa del gobierno de Felipe Vn, a Actcts del IV Syrrq7osiur7~de Historia de la Adnzirzistrncicirz
(Madrid 1983), pp. 723-747.

n a l ~a causa, entre d'altres raons, de la patrimonialització dels chrrecs i
oficis públic^,'^ que n'implicaria el manteniment vitalici, i fins i tot
hereditari, per part d'una oligarquia ciutadana.
No hem d'oblidar, perb, els esdeveniments i els canvis introdui'ts amb
les reformes del 1760 i 1766, sorgides per a resoldre, o almenys intentarho, aquests problemes, tot i que sense modificar I'estructura general del
~istema,~%arhom seguia la perspectiva adoptada a Franqa amb les
reformes de Laverdy els anys 1764 i 1765.27
La trascendkncia dels nous chrrecs (sindic procurador general i,
especialment, síndic <<personero>>
i diputats del comú), a més de les
atribucions i competkncies que tenien, admetien tebricament que tots els
ciutadans, sense discriminació, fossin electors i elegibles, i permetia
d'iniciar un camí de reforma del sistema municipal, ofegat com estava
pels problemes de funcionament i de corrupció generalitzada.
Tanmateix, i malgrat les esperances dipositades, les conseqii&ncies
d'aquestes reformes mostren que els ocupants dels nous oficis no intenten
canviar els hhbits dels regidors, sinó que els assumeixen com a propis,
amb totes les c o n s e q ~ ~ n c i e s . ~ "

25. JosC M" G A I ~ CM~AAI I ~<La
N : reconstr~~cción
de la Adniinistración territorial y local en la Espaíia
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26. Benjamin G~NLAI.E%
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Fins i tot els contemporanis dubtaven de les qualitats i efectes de les
reformes ~ a r o l i n e s . ~ "
Malgrat les reformes, la Corona es mantingué necessariament inflexible en el sosteniment del model d'Ajuntament abans esmentat. La transformació del chrrec de regidor en triennal, a partir del 1780, va permetre
d'afermar encara més el control dels instruments de la jerarquia administrativa, tot i l'oposició de I'Audikncia i del Consell de C a ~ t e l l a . ~ ~ '

LES REFORMES MUNICIPALS CAROLINES A L'AJUNTAMENT
DE TARRAGONA
A la ciutat de Tarragona, les reformes municipals no tingueren, en
general, una funció de <<regeneracióadministrativa,,," sinó que es convertiren en una via d'ascens dels sectors políticament marginats de la vida
municipal arran del Decret de Nova Planta.
Majoritariament, els nous chrrecs són ocupats per persones que no es
plantegen una reforma a fons de les practiques establertes per l'oligarquia
dels regidors, sinó que les accepten i les assumeixen com a prbpies, fentles seves. Els sectors econbmics més dinhmics, com els comerciants o
menestrals, ocupen els chrrecs per aconseguir un protagonisme personal
que els permeti de mantenir un cercle de relacions socials i polítiques
favorables als interessos personals, i no per a defensar els interessos
econbmics del seu grup social.
restreta xarxa de relacions familiars existents entre els mateixos ocupants dels chrrecs i entre aquests i els regidors palesa l'interks d'unes famílies
per a tenir sota control els mecanismes del poder local, per petit que fos. La
29. Miguel SEIIIIANO
BEI.F.LAII:
D i ~ c ~ r r spolitico-legal
o
sobre la erección de llos diputados y persuneros
del cotizlirl de los reynos de Espatia, s ~ l selecciorzes )~,fncultades,para instruccio'n de 10s nzisnzos, de
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basat en el cameralisme prussih, seria ei de Romh i Rosell; Josep M. GAYESCOIIA,
para restablecer el antiguo magistrado de Cataluñaa al segle XVIII)), a Recerques (Barcelona), 13
(1983), pp. 145-158; i Ernest L~.uc~r:
<<LaCatalunya del segle XVIIl i la lluita contra I'absolutisnie
centralista. El proyecto del Abogado General del Público de Francesc Romh i Rosselln, a Recerques
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Il~lrrstrcrcib(Barcelona 1996).
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siglo XVIIIa, a La nuevn ii~onclrq~~in
y su posiciún en Eurol~a(1700-1759), vol. I de La épocn de 10s
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documentació ens mostra la imatge d7unsgrups de pressió i famíiies que es
llancen decididament a ocupar els chrrecs sense saber ben bé qui?hi podien fer.
Així ho indicaven els coetanis: cchay varias partidas y pandillas
procurando y comprando votos a fin de que recaiga la nominacion a favor
> . ~ ~ també la
de 10s de su partido por ideas y fines p a r t i c ~ l a r e s > Seguia
tbnica dels juristes de 17&poca:cc ...apenas acuden vecinos al nombramiento
de electores, y 10s que van suelen concurrir s e d u c i d o ~ > > . ~ ~
El cert és que, a excepció de protestes protocol~lAriesi d'alguna queixa
contra l ' a l ~ adels preus dels queviures (perquk no havia estat seguit el
trimit establert pel reglamentisme i intervencionisme de les Ordenances
municipals), I'actuació dels síndics i dels diputats del comú va buscar en
tot moment equiparar-se, al mhxim, amb els regidors, per la importincia
i distinció social que aixb suposava.

CONCLUSIONS: L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA AL
S. XVIII
De I'estudi i anhlisi de l'actuació dels regidors de 1'Ajuntament de
Tarragona durant el s. XVIII, podem fer les següents observacions:

Un Ajuntament que neix de la revenja política

En efecte, el primer Ajuntament borbbnic té tots els signes de revenja
política després d'una guerra: filipisme, serveis i mi?rits de guerra,
actuacions destacades anti-austriacistes, etc.; tot servia per a optar al dret
d'ocupar una p l a ~ ade regidor. En qualsevol cas, no hi ha gran continui'tat
entre I'antic Consolat i el nou Ajuntament.
Un Ajuntament que és signe de revenja social
La seva composició ens ho indica: importhncia destacada de la
noblesa local, perb també de les professions liberals, en especial dels
Doctors en drets, que gaudien, en certa manera, dels privilegis dels
anteriors.

32. AHT, AM, 14-4-1794, fol. 48.
33. M. S~.I(I<ANO
B~.I.F%AII: D i ~ c u r ~~)olitico-leg(iL
o
..., p. 18
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Amb l'ascens iniciat al segle XVII, les oligarquies locals urbanes
s'introdueixen als brgans de poder municipal i desplacen definitivament
els sectors comercials i agremiats: durant el segle XVIII no hi haurh cap
botiguer, comerciant o negociant regidor a Tarragona.

Un Ajuntament ple de vinculacions familiars
Existeix una estreta vinculació entre les famílies que tenien regidors
entre els seus membres, per raó de casament (cas similar de Mataró, per
exemple"), i hi ha tendkncia a transmetre el carrec de pares a fills o bé
d70ncle a nebot.

Un Ajuntament poc favorable a les innovacions
Les actituds dels regidors eren, en conjunt, de defensa aferrissada de
la situació existent a nivell politic, econbmic i social. Trobem, certament,
excepcions, com les que impulsen les obres del nou port de Tarragona o
la creació de la Societat Econbmica d'Amics del País (aquesta darrera,
amb matisacions evidents, atesa la seva composició).

Un Ajuntament en crisi
L'estructura política de 1'Ajuntament entra en crisi a comenqament
del segle XIX. Ja anteriorment s'havien originat tensions amb els gremis
(anys seixanta), perb la crisi definitiva vindra determinada per diferents
factors:
a) crisi econbmica del sector mercantil de la ciutat, a causa del
bloqueig del comerF marítim els anys noranta i la impossibilitat d'habilitar el port per al comerq amb Amkrica els anys seixanta.
b) protesta del sector mercantil i progressiva ocupació de chrrecs
(diputats del comú) i oficis subalterns de 1'Ajuntament.
c) esgotament generacional de 1701igarquia local, coincidint amb la
Guerra del Francks.
d) necessitat d'un canvi econbmic, politic i social global.
-

-~-
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CLOENDA
El 1790, 1'Audikncia proposarh el retorn al sistema d'insaculació dels
chrrecs i oficis com un mecanisme per a evitar les corrupteles, les trampes
i els abusos de les autoritats municipals; similars propostes concerniran
Valkncia, tot i que en altres zones d'Espanya seguia mantenint-se el
sistema i n s a c u l a t ~ r i . ~ ~
Per6 aquest retorn tebric al sistema abrogat el 1716 no suposava pas
la tornada a les institucions suprimides pel Decret de Nova Planta, sinó
que era l'últim i desesperat intent de la Corona i de la noblesa local per
tal d'evitar la crisi definitiva del model o sistema de govern municipal
basat en la concepció piramidal i jerarquitzada del poder polític, on el
municipi representa un esglaó més dels instruments de control de l'administració del territori, tot sota l'autoritat sobirana de la Corona.
Un intent que arribaria al frachs final i definitiu amb la crisi institucional del municipi, durant la Guerra de la Independhncia i en dkcades
posteriors; temhtica que s'allunya de la nostra intenció inicial.
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ABSTRACT
From the analysis of councilmen's actions during the eighteen century,
the author comes to the conclusion that Tarragona's City Council was
used by a small group of families for political and social revenge.
Together with an unfavourable position towards innovations were the
origin of the social and economic crisis at the beginning of the nineteen
century. In 1790 the return to the lottery for office system had already
been proposed to avoid corruption. It was not the return of the institutions
abolished by the Nova Planta Decree but a last and desperate attempt to
avoid the ultimate crisis of an hierarchic model of politics. The definitiva
failure would come during the Independence War.

RESUM
A partir de l'anhlisi de l'actuació dels regidors durant el segle XVIII,
l'autor arriba a la conclusió que 1'Ajuntament de Tarragona va ser utilitzaT
per un grup redui't de famílies per a la revenja política i social. Aixb, unit
a un clima poc favorable a les innovacions, va ser I'origen de la crisi
econbmica i social d'inicis del segle XIX. Ja el 1790 s'havia proposat el
retorn al sistema d'insaculació dels chrrecs i oficis com un mecanisme per
a evitar les corrupteles. Aixb, perb, no suposava la tornada a les institucions suprimides pel Decret de Nova Planta, sinó l'últim i desesperat
intent de la Corona per evitar la crisi definitiva d'un model basat en una
concepció de la política piramidal i jerarquitzada. Un intent que arribaria
al frachs definitiu durant la Guerra de la Independkncia.

