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L'anilisi de les relacions entre el rei i els distints regnes hispinics va cobrant dia a dia
un major relleu, dins d'un context historiogific que concedeix a la histbria institucional i
política l'espai merescut. Gracies a aquest reviscolament van obrint-se pas noves perspectives, les quals permeten descobrir un panorama que en molts casos difereix notablement
de la visió tradicional i en altres i quasi sempre matisa i enriqueix les aportacions anteriors.
El procés d'autoritarisme desenvolupat per la monarquia hispinica durant 1'Epoca
Moderna, adquireix en els territoris no castellans un fisonomia que té com a punts específics de referkncia el marc constitucional propi i el, cada vegada més patent, absentisme reial.
Les relacions entre ambdós poders es dirimeixen en un marc ampli i complex, i a través de
tota mena de mecanismes, tant els de caricter institucional com els de tipus privat. Tradicionalment, els estudiosos del tema han dedicat una gran atenció al paper desenvolupat per
les Corts forals com a contrapunt de l'autoritarisme reial, i, en conseqükncia, han assenyalat la inequívoca significació d'unes convocatbries cada vegada més llunyanes. Pel que fa a
l'hmbit valencia, la historiografia recent ha obert noves perspectives a aquest procés, incorporant l'estudi de les relacions entre monarquia i municipis, les actuacions del virreis, l'impacte de la creació i consolidació de la Reial Audikncia, la trajectbria dels seus membres ...,
sense que amb aixb quedin esgotades totes les vies.
En tornar sobre el vell tema de les Corts valencianes, el primer que crida l'atenció és
el considerable retard que ha patit i pateix el seu estudi, fins al punt que només les convocades el 1626 i el 1645 han estat tractades amb profunditat en data recent, i les de 1604 són
ara objecte d'investigació. Les restants, mantenen encara a l'ombra dels arxius els seus processos i vicissituds. Si aixb passa amb la principal de les institucions forals, esdevé ficil
d'entendre el nivell insatisfactori que, encara avui, té el problema de les relacions entre el
Rei i el Regne.
La present comunicació pretén ampliar la perspectiva d'aquest estudi, no a través de
les esporidiques reunions de Corts, sinó mitjan~antels continus contactes de la monarquia
amb els integrants de les Corts, és a dir els estaments. Les relacions directes entre Rei i Regne fora de les Corts són un vehicle de primera m i per a comprendre, en tota la seua complexitat, el procés esmentat, ja que, deixant a part les qüestions relatives a la modificació de
la legislació, tots els aspectes fonamentals tractats a les assemblees parlamentaries -reparació de contrafurs, serveis, peticions diverses- apareixen reflectits a la documentació pertinent. Aquesta esta constituida, bisicament, per la correspondkncia entre monarquia i esta-

ments conservada ;3 ]'Arxiu del Regne de: Valkncia, dins la Skrie Real Cancilleria, sota
l'epígraf de Cortes por Estamentos, i es complementa amb la documentacici de la Ciutat de
Valkncia, car el Regne i la Ciutat són els més importants interlocutors forals.
Des de la conquesta del regne, per Jaume I, els tres estaments valencians, de manera
conjunta i cadascur~per separat, havien gaudit de total llibertat per a prendre acords i fer
eleccions de persones a les quals es delegava la resolució de qüestions concernents les prbpies compedncies, sense que els ministres reials, o la Reial Audihcia des de la seua creacid,
poguessin retallar aquesta facultat1. Sempre i quan era possible, els contactes entre el monarca i els estaments se duien a terme en el marc d'uuna relaci6 epistolar-o, si el tema exigia
debat i negociacici, tnitjan~antla participació del delegat reial que, a 1'Epoca Moderna, Cs
habitualment el virrei. Ara bé, quan se suscitava alguna controversia i aquesta no trobava
una eixida satisfactbria per als estaments per les vies habituals, el Regne, la Ciutat, o alguri
d'aquells, posava en marxa la tramesa d'una ambaixada que portava personalment a la cort
els punts de vista i els interessos dels seus representants i urgia alhora una resposta positiva.
Malgrat que no es (conserven totes les actes de les reunions estamentals dcl període, csneixem la importan~ctasca duta a terme per Jguns ambaixadors dels estaments i de la Ciutat
durant el regnat de Ferran I1 i els primers anys del govern de Carles 1'.
Tot i aixb, l2rribada d'ambaixadors no sempre era ben acceptada pel monarca.
Deixant de banda els casos en els quals la delegacid tenia l'encirrec de transmetre al rei felicitacions per la seva emronitzacici o per algun feli$ esdeveniment familiar, en altres els
missatgers eren por~:adorsde les queixes motivades per les disposicions reials s reclamaveri
una reparació immediata de qualsevol greuge o contrafur que s'haguera c o m k per part dels
ministres reials. En aquestes ocasions, l'arribada de l'ambaixador a la cort, anunciada amb
la col~locacicide les armes del Regne a la porta de la casa on s'albergava, servia per anunciar
públicament les dissensions entre el monarca i un dels regnes de la monarquia.
Malgrat la practica secular de la tramesa d'ambaixades, aquestes anaren trobant majors obstacles en la realització, especialmerit per part dels virreis, a mesura que la política
del alteu-nos era, en molts casos, l'objecte de la denúncia. Vexcusa era l'ale cost de la missatgeria. Potser tampoc no mancaren algunes tensions entre els estaments i els diputats de
la Generalitat pel protagonisme polític dels primers, que s'atribuii-en en exclusiva la repre~ . vegada més palils el caricter prioritari que els estaments vasentació del ~ e ~ nEse cada
lencians tingueren dies del punt de vista polític, per6 la manca total de recursos econbmics
propis feia necessliria la concurrkncia de la Casa de la Diputació. Les Corts de 1564 skncarregaren de regular el mecanisme d'elecció dels ambaixadors del Regne; de manera que
per tal que la Diputació es fes cirrec de les despeses era necessari que, desprb de feta la
deliberaci6 pels tres estaments, aquesta fóra aprovada per una Junta integrada, &una pare,

ddreitzndo deFe¡$e 11, ediei6 facsi1.Aixiho expressen e:s b r q o s ales Corts de 1585,PJS89 Cortes L~n~etzciczrzns
mil, introducci6 i índexs :I c i m dlEmilia Salvador Esteban, ValSncia 1973,phg. 133. El Fur 58 de les mateixes Corts
feia esnient que tambi':els vasalls i súbdits del rei podien acudir a d l qtmrzpretetz~lmnltlgun ngrczvioper nltrti q:ralsevol
raó, phg 96-17. També es iids extensiu a les ciutats i viles reials.
2. BEIXNGUER CEBRIA, E., Vnll.tzdn een In rrisidelsegle XV, Bwcelona, 1976.Com exemples, fem esment tic
l'anibaixada que el 14= demani a Ferran &Aragó la innoducib del sistema insaci~latoriper a l'elecci6 de cirrecs de
la Ciutat de V,\l?ncia, i laque remeteren els brasos valencians el 1484 per oposar-se a la introducciB de la InquisiciB;
per n o esmentar la nombrosa bibliografia sobre l'aparicib i el desenvolupament de les Germanies i la proliferad6
dhanlbaixacies a Garles I, entre les que n o manquen les enviacies pels ma:eixos agerma::ars, els qt:als :::i!i~zaren ?roiusament aquesta via. El mateix Viciana posa en hoca de Joan Llorms aquest? frase ben significativa: Aro r d e en rtzzi?~,
rti Ieyes 10 rorztmdz'rett qicr no vnynn [os vnsnllos n su rey n s u p ~ i r r ir
a; c!~s~zgrczvios
VICIANA, M.de.: Cr6ttictz d e In Itirlitn y Corotzrz(l~zCiudrid de Valen&, Val6ncia 1564, edició facsímil, estudi preliminar i índexs a cura de
Sebastidn Garcia Martínez, V:~l\lencia,1972-1983, IV. pag. 16
3. h pmpbsit, l'interessant aniclede GIMRNEZ CHORNET, V.."Larepresentatividadpolítica ec :a Valencia foraliPa Eststrrelis. Recista de FIistorir ;Modmzn núm. 18, Valencia 1993 pigs.7-28, on és recollida la bihli~g~afia
clissica
sobre d terna, les interprezacions més recents i el seu punt de vista, que comparteixo pienarnen:.

per sis representants de cada estament, i d'altra, pels diputats, i restants oficials de la Casa
de la Diputació. Estaments i Diputació tindrien una sola veu, respectivament, perb, si no
hi havia acord entre les dues parts, la decisió s'hauria de pendre en segona votació, per majoria de dos terFos dels assistents. La persona o les persones designades com ambaixadors
eren, en general, les mateixes que ja havien estat nomenades pels estaments i, com és lbgic,
l'elecció venia a recaure sobre algun membre de 1'Església o la noblesa, fossin o no diputats.
Felip 11, arreplegant la iniciativa dels bra~os,accepti la proposta, la validesa de la qual quedava limitada fins a la celebració de les properes Corts, si bé afegia que només en casos
inexcusables calia procedir a la tramesa &ambaixadors4.
Precisament, aquesta darrera postil.la, utilitzada abusivament pels virreis, per tal d'evitar-ne la tramitació, aixi com el caricter temporal del fur de 1564, obliga els b r a ~ o sa dur
de nou el tema a les Corts de 1585. Els valencians denunciaven, ara de forma contundent,
la política obstruccionista dels lloctinents generals i reivindicaven la plena llibertat del Regne per acudir davant el rei en ambaixada, con sia espkcie de defensa. Demanaven, aixi mateix, una modificació del sistema de votació en segona volta, de tal forma que els membres
de la Diputació i dels estaments fossin iguals en nombre. També se feien ressb de la preocupació reial per limitar les despeses encomanant la missió a una sola persona. En el decret
corresponent, Felip I1 acceptava en general la proposta, alhora que tractava de salvaguardar
la figura del virrei, establint que, abans de ser tramesa a la cort, els estaments devien acudir
al lloctinent general en demanda del remei oportú i, passats deu dies sense que aquest donara una resposta satisfactbria, podria posar-se en marxa. En aquesta ocasió no s'establien
limitacions temporals ni de cap altra mena,per la qual cosa aquests mecanismes romangueren vigents fins a l'abolició del regim foral .
D'altra manera, els b r a ~ o ssol.licitaren, i aconseguiren, del rei que els estaments poguessin disposar cada any de recursos propis per tal de fer front a les despeses realitzades
a la ciutat de Valhcia en defensa dels Furs i Privilegis, per a la qual cosa la Diputació els
havia de facilitar una partida de 300 lliures anuals. Hom podria pensar que aquest era el primer pas per obtenir assignacions més importants, així com una certa autonomia respecte a
la Diputació de la Generalitat; perb l'esmentada quantitat resti fixa durant l'ltpoca foral6.
Després &un intent, frustrat, a les Corts de 1604, d'ampliar el nombre d'ambaixadors i els recursos disponibles7, les Corts de 1626 tornaren a denunciar l'actitud negativa
dels virreis i arribaren a demanar que totes les disposicions en aquest sentit fossin considerades nuleles ips0 facto8;petició, aquesta, que fou ratificada per Felip IV,aixi com tot a116
pactat a les Corts de 1585. Fins a 1645 la comissió paritiria interestamental que decidia la
declaració de contrafur o la tramesa &ambaixador i concorria després amb la Casa de la
4. Cortes valencians del reinado d e Felipe II ...,Fur 94: phg 34-35.El fet que aparegui ara una reglamentació sobre
les ambaixades n o vol dir que aquesta prktica s'introdunx~a partir d'aquerts moments, hdhuc per demarlar la reparació d e greuges i contrafurs. Cal, doncs, revisar algunes afirmacions fetes en aquest sentit. F E R R E R 0 11.11~6,
R."
Greuges y contrafueros en el derecho valenciano" en Dels furs al Estatut. Actes del I Coragrés n'cidvnitzistmció valenciana. D e In Histhria a la Modernitat, Valincia, 1992. phgs. 285-292. V . Giménez Chornet ofereix, al treball esmentat,
alguns exemples més de la tramesa d'ambaixades, per part d e la Ciutat i dels estaments, per denunciar contrafurs i,
m b concretament, al regnat d e Carles I .
5. Cortes valencinnas delreitudo de Felipe II ...,Fur 58, phgs, 96-97i Fur 89, phg 103. Sobre I'aplicació d e la normativa aprovada ales Corts de 1564 i 1585,és interessant el treball de S A L V A D O R L I Z O N D O , M.D. "Observancia
d e 10s fueros en la época d e Felipe 11" a Dels furs a PEstatut ... pigs. 293-297.
6. Cortes vnlertcinnas delreinado de Felipe II ...,Fur 59, pig. 97. W. també el Fur 138,phg. 1.14.
7. Las Cortes valencinnas d e Felipe 111, edició facsímil, introducció i índexs a cura de Eugenlo Císcar Pallarés, VaIencia, 1973,Pur 134 i 105, phgs. 56-57. E n aquestes Corts, els braqos denunciaren c o m a contrafurs les disposicions
fetes per entrebancar les ambaixades trarneses per la Ciutat de Valencia, Cap. 17, phg 24. Al mateix temps reclamaren
la n o ineersncia
del lloctinent en aauest t i ~ u d'ambaixades.
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ciutats i viles reials, Fur 222, plg. 97-98.
8 . Cortes del reinado d e Felipe IV Cortes valenciatzas de 1626, edició facsímil i índexs a cura d e Dámaso de Lario
Ramírez, Valkncia, 1973,Fur 19; pig.19.
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Diputació per a fer-la efectiva, es formava en cada ocasió, prkvia deliberació de cada estament; perb, a partir d'a uesta data, la constitució amb caricter permanent de la Junta per
IObservanga dels ];urs a recaure en aquesta la decisió inicial. Aixi, sense introduir novetats substancials, la resposta estamental era més ripida i eficag. A més a més, era establert
un nou impost, sobre els naips, per al pagalment de les ambaixades9.
Il'aquesta manera, el Regne comptava amb mecanismes de defensa de la legalitat en
cas de ser vulnerada, sense esperar la convocatbria de Corts per obtenir la reparaci6.També
la monarquia utilitzava els estaments per obtenir ajuts econbmics i serveis fora de Corts.
S6n coneguts els acords estamentals, de 1572 i 1584, de destinar en cada ocasió 100.000 lliures de la Generalitat a la defensa de la costa; una quantitat que sobrepassava amb escreix la
destinada habitualment. Més significatiu fou el donatiu voluntari demanat als estaments el
1601 i que proporciona al monarca 387.075 lliures. En aqueixa ocasió no es tractava de resoldre I'anguniós problema de la seguretat del País Valencii, sino de paleliar el greu dhficit
de la hisenda reial, encara que tot fa pensar que aquest servei va anar condicionat a la celebració de Corts, les quals, finalment, foren convocades el 1604 'O. Així, doncs, reparació
de greuges i contrafurs i petició de serveis, dos dels continguts més rellevants de les Corts,
tenien, fora d'aqucstes, vies habituals més o menys freqüents de resolució. AixZ, si, ni el
monarca acceptava sistemiticament les reclamaciones del Regne, ni aquest responia positivament a totes l?s peticions d'ajut que el rei li feia arribar. I aixb passava tant dins com
fora de les Corts. Es més: el caricter voluntari dels serveis fora de Corts constituia, en boca
dels estaments fins a l'abolició del regim foral -per Felip V-, l'argument de major pes que
podia ésser utilitzat per aconseguir, també fora de Corts i de manera ripida, la reparació
de la legalitat vulnerada, sense esperar la sempre ajornada convocatbria.
L'estudi de l'ambaixada del senyor de la baronia de Cortes, duta a tcrme el 1667 i el
1668, és utilitzada ací com a pretext per aprofundir en aquesta problematica. Són moltes
les que són realitzades al llarg dels segles XVI i XVII, perb finalment ha estat seleccionada
aquesta, per diferents raons. En primer lloc, per tractar-se del període posterior a les Corts
de 1645, data que una lectura precipitada dels resultats pot fer creure que és quan se segreguen de les Corts les competi.ncies relatives als contrafurs i serveis i que la crcaciii de la
Junta del Servei constituia no sols una novetat sinó la claudicació incondicional del Regne,
el qual restar&inerlme sense mecanismes de defensa per a frenar l'autoritarisme monhrquic.
A més a més, de totes les ambaixades realit~adesdurant el regnat de Carles 11, aquesta, duta
a terme durant la regsncia de Marianna dY,4ustriaés, a part de les més interessants en quant
a les reclamacions :presentades a la cort, el motiu fonamental de la reclamació feta pel Regnc
en ésser consideraj: com el contrafur més greu dels comesos des de la uni6 de Ferran i Isabel. I, finalment, perque la resposta insatisfactbria de la regina fou la raó addu'ida pels estaments per tal de negar-se a acceptar una petició de servei. Tots aquestos factors ens permetran valorar quin 6s l'ést at de les relacions entre la monarquia i el Regne despres de 1645 i
comprovar el grau de resposta i de defensa foral enfront del centralisme reial. N o oblidem,
d'altra banda, que aquests són precisamelnt els anys que don Juan José de Austria intenti
capitalitzar el descontentament polític dels territoris de la Corona d'Arag6 per a obtenir
un major protagonisme.
La causa que doni lloc al conflicte se susciti el juny del 1667, quan arriba a Valsncia
la notícia que don Manuel Ponce de León y Cárdenas, en nom de la seua dona, doña Maria
Guadalupe Lancáster, duquessa de Aveiro y Maqueda, havia intentat prendre possessiii del
marquesat d'Elx, en aplicació &una sentencia de la Cámaru de Gustilh que dirimia al seu

9

9 . Cortes del reinnc!o de Feltpe I K Cortes Vnlenannns de 164.5, edició, estudi preliminar i índexs a cura de LI..&
Guia Marin, Valencia 1984, Fur 21 al 28, pigs. 217-218.
10. I rom pot veure la comunicació presentada en aquest mateix Congres per M. Llusa Muñoz Aitavert.
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favor el plet per a la successió dels vincles de Maqueda i Elx. Com que l'esmentada Cúmara
mancava de competkncies en el territori valencii, els estaments es mobilitzaren ripidament
davant el que constitui'a una vulneració dels Furs.
Abans de continuar, per& cal referir breument els antecedents. La vila d'Elx i el lloc
de Crevillent havien estat alienats del Reial Patrimoni el 1470, a favor de don Gutierre de
Cárdenas, aixb doni lloc a l'aparició immediata d'un moviment antisenyorial, de gran intensitat i llarga durada, puix que no acabari fins a la dissolució del regim senyorial. Don
Gutierre de Cárdenas i la seua dona, doña Teresa Enríquez, varen establir, el 28 de gener
del 1503, un vincle amb a uests béns, aixi com sobre les viles castellanes de Maqueda, Torrijos, San Silvestre i altreJ1. Aquests vincles varen quedar vacants, per mort de don I'rancisco de Cárdenas Manrique de Lara, el 30 d'abril del 1656, donant pas a una nova desclosa
de violencia i a un litigi per la successió ue vingué a coincidir amb el llarg procés de reversió a la Corona que seguia la vila &Elx1'. El contenciós enfrontava, &una part, don Antonio de Cárdenas Manrique de Lara y Mendoza, marques de Cañete i duc de Nájera, representat pel seu pare, don Alonso Fernández de Velasco, conde de Revilla, i d'altra doña
Maria de Cárdenas i Manrique de Lara, duquessa de Torres Novas, i a la seua mort el seu
fill don Raimundo Manuel de Lancáster Cárdenas Manrique de Lara, duc d'Aveiro, i després d'aquest la ja mencionada doña Maria Guadalupe, sa germana. El litigi es seguia davant la Cámara de Castilla,pero com que el vincle d'Elx es trobava en territori sotmks a la
jurisdicció de la Reial Audiencia de Valencia, el marquks de Cañete havia introdui't plet en
aquesta i havia demanat al Consejo de Castilla la remissió del mateix pertocant el vincle
d'Elx.
Existia, a més a més, un altre plet sobre la propietat d'Elx al Consell d'Aragó, instat
pel municipi que reclamava la devolució a la Corona. Precisament uns anys abans, el novembre del 1663, Felip IV havia decidit retirar el fisc reial de totes les instincies relatives a
l'estat &Elx, la qual cosa, si bé salvaguardava el dret que poguera tocar als vasalls, als qui
de fet el fisc coadjudava, venia a constituir un triomf important per als yretenents. De fet,
aquests recompensaren la reial disposició amb el consentiment oportú per a que el rei poguera prendre 37.000 escuts de deu reals cadascun, moneda de Valkncia, de la quantitat
produ'ida pel segrest de les rendes senyorials13.
Amb referkncia al plet successori, la Cimara de Castilla havia denegat la petició, del
marqub de Cañete, de remetre a Valencia la part corresponent a Elx i rebutjava els arguments a favor &aquesta petició, com eren I'origen distint i separat dels estats d'Elx i Maqueda, més antic el primer i, per tant, distint, si bé els dos havien estat vinculats amb un
mateix acte jurídic, aixi com la manca de competkncies del Consejo de Castilla i la consegüent nulslitat d'una resolució al respecte:
" Dice que por la diversidad de 10s Reynos y Jatrisdicciolzesy Fueros y Leyes, por dolzde
el
Reytzo de Valenria se govienza y determinan pleii'os, ?JO se parede litigar uqari en el Consejo (de

11. IBARRA Y R U ~ ZP.:
, Historia de Elc/~e,E!che, 1895. Hi ha edició facsímil, Val6xcia 1982, pigs 118 i SS. RAMOS F O L Q U ~ S ,A. Historia de Elrhe, Elx, 1970, reprodueix ei document de donació, fet per Isabel de Castella d
1470, #Elx i Crevillent; ella ho havia rebut de Joan 11, com a garantia del pagament de! do:, pigs. 151-153.
12. La vila &Elx respongué, a la mort del senyot, amb una nova onada d'aldamlls con:ra el domini senyori.11 i els
seus símbols; raó per la qual Felip IV doni inst~uccionsal virrei, duc de Montalto, el 27 d'abri! del 1657, per a que
enviés a Elx don Lorenzo Mateu, amb les companyies de cavalls, per tal de castigar els culpables, administrar justícia
i restituir I'autoritat dels ducs. Li ordenava, tamb6, procedir contra els jurats i li oferia I'ajut del bisbe &Oriola. Arxiu
del Regne de Val6ncia (A.R.V. )Real Cancillertn, reg. 591, fol94v-96r.
13. Així ho comunica el rei al regent de la Lloctinenqa i C a p i ~ m i Genelal
.~
del Regne de Valincia, don Basili de
Castellví i Ponce, el 4 de novembre del 1663. Felipe IV manifesta, també, que els drets de la Corona n o han de quedar
~erjudicats;per8, de fer, si el Fisc Reial s'apartava de totes les instincies judicials difícilment ~ o d r i e ndefensar-se els
interessos reials, i de rebot, els de la vi1a.A.R.V. Real C~ztzctlleriareg, 593, fol421r-422r. Havia estat la vila d'Elx la que
havia demanat, el 6 de maig del 1656, a la Reial AudiEncia, el segrest de la jurisdicció i les rendes, a causa de la mort,
sense successor, del darrer duc. A x i u Municipal d'Elx (A.M.E.) signt. H/13-1.

Castillu) sobre La thettrttu de dicho marquesudo del Helehe y demix lugares, jurisdicciotres y
bienes qhreestir,' ert dicho Reyno de Valencia, muyormente siendo la futtdacio"rr turz pritrcipal
quanto a ellos que en qrtunto a 10s de Castilla. Y a s < aunqite el Consejo datertnitte elplejto ett
thenutu no obrura' 10 que aquise juzgare effecto ulguno eta dicbo Req'no, debiéttdose litigava alia
de t ~ r t m c ' ~ .

Finalment, el 17 de maig del 1664, fou feta pública sentencia de la tenuta de la Cimara de Castilh sobre l'cstat de Maqueda i dels que hi anaven units i in~orporats'~,
subtilesa, aquesta, amb la qual la Cámara arreplegava els arguments que justificaven la scua intervenció en tots dos estats. Es declarava a favor de doña Ana Maria de Cárdenas, duquessa
de Torres Novas, ja difunta, i, per ella, al seu fill, don Raimundo de Lancáster y Cirdcnas,
qui va acudir al Consell d' Aragd per demanar el despatx corresponent per poder executarla i prendre possessió real, perd aquest no li havia estat lliurat. Per eixa raó, el4 de juny del
1664 demanava, de bell nou, la intervencid del Consejo de Castilb per poder executar la
sentencia, amb l'argument que siendo el dicho marquesado de Elshe en el de Maqzfeda y
&te elprincipul, juntamente se le dio a miparte la thenutd de uno y otrv. El Consell de Castella, pcrb, es va abstenir d'anar més enlli, per tal d'evitar una confrontaci6 directa arnb el
d'Arag8, i es limiti a respondre: El duc de Abero y ivaqueda usse de lu executori~zde thenutd del Consejo y :@a stt justicia como viere que le c ~ n v e n ~ a ' ~ .
Efectivament, el problema que tenia plantejat el duc dXvero era no sols que la sentencia poguera ser recorreguda adduint la manca de competencies del Consell de Castella,
sind que a mis a mtSs qualsevol ordre o despatx d'altres Consells no podia ser executada a
la Corona d'Aragó sense la sobrecarta d'aquest Consell, el qual -tot apunta a pensar-11s es negava a facilitar-la. Precisament el 1663 Felip IV s'havia adre~atal virrei de ValSncia, el
per ordenar-li l'observan~aestricta d'aquest requisit, sense faltar a
marques de Camar,~sa,
ell por ningtin pretexto, ja que donaria lloc a novedad contraria a las dispvsiciones (te 10s

~t{eros".
Tot just quan, l'any 1667, el duc d2Aveiro,probablement cansat &esperar la sobrecarta necessiria, intenti prendre possessii de l'estat &Elx, la Junta per 1UObseman~adels
Purs reaccioni amb celeritat. El dia 19 de juny es va procedir a la declaracii de contrafur i
sbcordi la tramesa d'una ambaixada a la regina, en demanda de reparacii, aixi corri donar
els deu dies preceptius al virrei, el marques de Leganés. La manca de resposta d'aquest
aboci a l'elecció d'ambaixador per part de l'esmentada Junta estamental, la qual, no sense.
certes dificultats, aconseguí posar-se d'acord sobre la proposta de designar a don Llub Pal lis i Vallebrera, senyor de cortes18. Els obstacles per ratificar el seu nomenament ctantinuaren en la reuni6 celebrada a la Casa de la Diputació el 16 de juliol, on fou necessari esperar fins la quarta votació per a obtenir els vots mínims exigits -22 de 33- i poder dur a
terme la rePresentaci6l9.
14. A.R.V. Reni Cnncilleri1z reg, 542, fol. 148c Amb data 12 de abril del 1660, !a Girnarn de Castilla havia dictat
nrrto denegant la petició del marc1ul.s de Gaííete: no ha 1:egnrpor aorra. Uns dies desprGs, e: 27 d'aS:.il, aquest [rre:ccdent
demanava la revocaci6 dc l'esmenrat acre, que foll ratiscat, de noc, el 89 de juliol 2e: .-p.a:eix axy~
15. Respecte a la propietat, la sentencia r e ~ e t i a :a Chnndlie~itzde Villlado?ic,Ibiti.
16. ILid., fol. 163v-163bis v.
17. A.R.V. Rcnl Crzndllerin,reg, 590, fol. 416r- 416v. Chpin de la 1le:m ndre~ada?e! rei a: vi-e:, de cinta 11 c!c setembre de 1663.
18. La decl:~mcióde contrafur es produi er. la Juc:a de 19 tfe jl~n):I;,n dies pos:erio:s 1 a: :a:.g del tanes iic juliol
continu~~ren
les reunions per nomenar ambaixador, fins arribar a un acord el 16 de juiioi. A.R.V. Retal Crtncilfeyitz,reg.
542, fol. 125v-126r,127v-129v; 163r- 168v.
14. A.R.V. Gwernli~!ndreg. 3199, fo1 82r- E3v i 85v- 57v. La documenaci6 no aporta ;es raons que ;sc>dlahaverhi. El senyor de Cortes havia estat cotl?enat, el 10 de j a y ac:erior; caixer de gros de !a Ciarat de Va1Pniis 4 fornlava
part &una junta encarregada, en el marc de la mateixa Ciutat, de seguir els plets contra ei duc de Sogorb. Ibt npu.-.ra
a pensar que es zractava d'ur~apersona molt activa, políticament. Arxiu M~nicipaldc ValPncia.(A.M.V.> Aft;,zua: de
Co?asel/s,reg. 199, fol. 141 v i ss. El 1671 fou promocionat a ans p:ap de xfnistre. i\.IP.V. Real Cta>zcli/e~ira,
seg.513,
f ~ 1 . 2 6 0 ~261r.
-

Potser cal atribuir a la ralentització de l'activitat política de la cort o la seua sortida
de Madrid durant l'estiu, el fet que l'ambaixada no es posari en marxa fins a 1'1 1 de setembre. Aquest parentesi no fou pas desaprofitat per la Junta &Elets de Contrafurs, la qual va
procedir a incorporar el contrafur comes pel marqub &Astorga, que havia estat virrei,
quan va ordenar l'execució de dos homes. Així mateix fou nomenada una comissi6 per reconkixer una llarga skrie de Pragmitiques amb la finalitat d'apuntar totes les disposicions
contraries als Furs. Fou així com el 22 d'agost s'eixamplava la denúncia als capítols 3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
i antepenúltim de la Pragmitica publicada pel comte
d'oropesa el 29 de desembre de 1647 i la Pragmitica publicada el 24 de gener de 1654 pel
virrei duc de on tal to^'.
Amb tot aquest bagatge de reclamacions abandoni la ciutat de Valkncia don Lluís
Pallis, 1'1 1 de setembre del 1667.Mentrestant, la Junta de Contrafurs continui les sessions
per tal d'incorporar noves reclamacions. El 16 de setembre procedia a denunciar, com a
contrafurs, les creacions i nominacions &algutzirs i comissaris, el portar vares els conjunts
dels algutzirs reials exercint son ofici els principals, l'enderrocament de les cases de diversos particulars sens precedir processos ni sentkncies, una skrie d'actuacions antiforals del
virrei marques de Camarasa i l ~ x e c u c i ódecretada pel virrei marquks de Leganés en la persona de don Ramon sanz2'. Es tractava, doncs, de donar eixida a totes les reclamacions
pendents amb la idea de refor~arles exigkncies dels valencians i potser també aprofitar la
debilitat del govern de la monarquia.
La resposta de la regina, formulada a través dels ministres reials, fou, en primer lloc,
la de tractar de rebaixar el rang de l'ambaixador i tractar tot seguit de neutralitzar la reclamació sobre la sentkncia de la Cámdra de Castillct -la més important, sens dubte- amb l'anunci &un dictamen favorable a ella del Consell $'Aragó. Anem per parts, perb. Just d%rribat a Madrid, l'ambaixador demanava instruccions a seguir sobre la dificultat de col.locar
el dosser i les armes del Regne a la porta de la seva posada. Aquesta era la practica habitual
dels representants de les Diputacions forals, pero tot fa pensar que Pallis havia trobat problemes pel fet que, si bé representava el Regne de Valkncia, no era membre de la Diputació.
La Junta oferia al senyor de Cortes els arguments que havia de fer valer per donar a la seua
missió el nivell que li pertocava. En resum, l'ambaixada dels estaments, acordada junt amb
la Casa de la Diputació, representava més amplament el Regne que no pas aquesta darrera.
A més a més, la composició de cada Junta estamental de les que emanava la Junta de 1'Observanp dels Furs era, des de el punt de vista de la representació, molt més amplia que la
Diputació de la Generalitat. En altres territoris, com Aragó, la representació del Regne fora
de Corts residia en els diputats, per6 no era el cas del Regne de Valkncia, representat pels
estaments, de manera que les preeminkncies no es devien als seus ambaixadors per ser o no
diputats, sinó per representar el Regne. Es més, la Ciutat de Valltncia sempre havia utilitzat
el dosser i les armes prbpies i no era raonable prohibir al tot que i s m h , lo que se lipemet
a ka part que és menys. En fi: se li ordenava que fera ostentació de la més alta representativitat i que prkviament, per cortesia, comunicara aquestes raons al vice-canceller. En cas de
ser contrari, havia de redactar un memorial i lliurar-10 a la regina, prkviament a qualsevol
altre negoci22.
A finals de setembre, quan l'ambaixador estava a punt de lliurar a la regina els memorials del Regne, se li féu arribar la noticia que el Consell d'Arag6 havia resolt concedir
la sobrecartu demanada pel duc d'Aveiro, en un clar intent de neutrakitzar les reclamacions
20. '4.R.V. Reol Concillerin,reg. 542, foP 169r- 172v
21. Ibid., fol. 176r- 177r; 23Cr- 204r. A!gunes &aquestes reclamacions estaven pendents des de la dkada dels quaranta i havien estat denegades per Felip I\!
22. Ibid., fol. 180r- 181v. Es tracta d'una controvgrsia recurrent, potser alimentada des de la mateixa Capsa de la
Bipuh~ció.Vd. el treball de V Giménez Chornet, esmentat en la n o u 3.
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valencianes. Pallis va reaccionar ripidament, en demanar la suspensió del dictamen fins a
ser s i t en ambaixada, la qual cosa pogué fer els primers dies d'octubre. Tot pareix indicar
que l'audikncia amb la regent no va oferir resultats immediats ni favorables i, per contra,
va donar lloc a un nou motiu de desaprovació quan Marianna &Austria remeté el memorial i els papers de contrafurs presentats per Pallis a la Junta de Competencies que es reunia
a casa del comte de Peñaranda i no al Consell d'Aragó. En assabentar-se els estaments d'aauestes novetats varen demanar la intercessió del virrei i recomanaren a l'ambaixador in&tir en les queixes fbrmulades, en especial fins a obtenir que el Suprem Consell d'Arag6
es fes cirrec &informar sobre les denúncies de contrafur, perque el contrari seria donar
motiu per declarar-ne un altre23.
U n mes després res no havia canviat. N o por estranyar-nos, doncs, que fos la Junta
de Govern de la monarquia la que, contra totes les normes, dictaminara, amb la conformitat de la regina, que no era procedent la reclamació valenciana, encarregant tot seguit al
Consell &Aragó, que no havia pogut pronunciar-se sobre les matkries, la redacció dels despatxs pertinents. Tal cúmul d'irregularitats causaren l'estupor de la Junta de Contrafurs
quan se n'assabenti, a mitjans de novembre. En definitiva noves queixes al virrei i ordre a
1"arnbaixador de sol.l,icitar segona audikncia a ~ a r i a n n ahustria
a
en demanda de re~aracib
a un commrtament aue toca en 10 viu de nostres llei.?4. El poc tranc de la lunta de hovern
no sols 1; situava enkont dels estaments valencians, sinó que també col-locava en una situacid molt compromesa el Consell d'Aragó.
La pressió exercida pels estaments valencians a través del baró de Cortes era compartida pel duc de Nijera i per la vila d'Elx, si bé per motius diferents. En el cas del primer
perquk la reclamacici institucional se centrava exactament en el punt de la jurisdicció, tal
corn ell havia alalegat al llarg deitot el procés, és a dir la manca de compettncies de la CLmara de Castilh. Pel que fa a la vila d'Elx, que havia mogut plet d'incorporació a la Corona, perqu? la revocació de la sentencia ja pronunciada i la remissió del plet successori al
Consell dJAragÓ li permetria guanyar temps en la seua r e c l a m a c i ~Els
~ ~ .estaments mantingueren correpondencia amb tots dos26,si bé manifestaren sempre que els guiava la conservació dels Furs, exclusivament,perque 10 contrari seria donar lloc a l mbs mal exemplar
que li havia succehit des de que fou unit ab 10 de Castelh2'. Les raons per expressar-se amb
tanta rotunditat ereri bbvies. N o es tractava, com tantes altres voltes, d'ignorar o malintcrpretar la legislació foral. La intervenció de la C ú m r a de Castilla respecte a la possessió de
les viles d'Elx i Crevillent, universitat de Sant Joan $Elx, baronies d'Asp i Planes i lloc de
Fatraix no sols era una ingerencia en un imbit que quedava fora de les seues competkncies,
sinó que, com 6s lbgic, la sentencia dictada ho havia estat en aplicació de la legislacid castellana i, més en concret, de l'article 45 de les lleis de Toro que regulava el muyoruzgo castelli, tan diferent de la legislació valenciana sobre vincles. Clar i ras, s'havia aplicat la lcgislaci6 castellana a un territori no castelli.
V

23. Ibid, fol 181v- 185r. La missiva d'll d'octubre que contenia aquestes instruccions a l'ambdxador n o arribi al
seu destinatari. Per assegurar la comunicació fluida entre el Regne i Pallis fou necessari recórrer al secret'lri del Corsse11 #Aragó, Pérez Roca, fol 1 8 5 ~ 1 8 5 ~ .
24. Acord de la Junta de Contrafurs de 22 de novembre, en resposta a la missiva de I'ambaixador, del dia 16. ILiil,
fol. 192v- 196r.
25. La vila #Elx havia seguit amb gran consternacid la marxa dels esdeveniments i es mostri decidida a impedir
la possessió del duc d'tlveiro. Al Consell General celebrat el 21 de juny del 1667 s'acordi revocar el sindie i els advocats que tenia a VaI;ncia, nomenar-ne d'altres i donar-10s poder per oposar-s'hi. Guanyar temps significava ~ m b d
mantenir-se sota la jurisdicció reia), és a dir del lloctinent d'administrador, per Sa Magestat, de la jurisdicci6 civil i criminal, don Josep Caro M.aa de 1,izana. A.M.E. Contestndor de Cop.sells,anys 1663- 1668, s.f.
26. I-Ia estat posible ritstrejar la preskncia del duc de Nijera a Elx i Valkncia per aqueixes dades. A.M.E., signt. I I
57/76. També A.M.V., Motzunl d t Conselh, anys 1667-1668, reg. A. 119,20 de juliol dei 1667, fulla sense foliar entte
folis 169 i 170.
27. A.R.V., Real Cartc1'fferin,reg. 542, fol. 196v- 198r.

La regina sabedora de l'oposició tan ferma al dictamen de la Junta de ~ o v e r n i~ ~ ,
abans que el Consell d'Arag6 elaborara el despatx, cornunici als estaments, amb lletra de
14 de desembre del 1667, l'acceptació &algunes de les peticions formulades per l'ambaixador, en un clar intent de recuperar una certa credibilitat i de no exasperar els seus interlocutors. En concret, reconeixia que algunes de les actuacions del marques de Camarasa, del
marques d'Astorga i del marques de Leganés havien estat contraries als Furs, i declarava
no ser voluntat reial contravenir les lleis ~ a l e n c i a n e s ~Quedaven,
~.
així, resoltes satisfactbriament algunes de les reclamacions, per6 en mancaven d'altres per resoldre i sobretot la
més important, raó per la qual l'ambaixador resti a la cort, en espera de respostes concretes
sobre les qüestions pendents. Transcorregué el mes de gener i part del de febrer sense novetats. El Consell &Aragó continuava sense pronunciar-se i el Regne restava cautelosament a l'espera de posar en marxa els mecanismes previstos a les Corts de 1645 per a la resolució de contrafurs, mecanismes segons els quals, passats tres mesos hibils des que fóra
formulada la denúncia de contrafur sense haver obtingut resposta, quedava ipso facto declarada a favor del Regne.
Quasi a punt d'acomplir-se el termini assenyalat, la Junta de Contrafurs posi en
marxa una ofensiva total per tal d'obtindre els seus objectius. Així, el 14 de febrer del 1668
va donar instruccions al senyor de Cortes per a que computara el temps transcorregut des
de la presentació de la denúncia i, cas d'haver acabat el termini, donara a entendre que amb
aixb el Regne havia assolit el seu propbsit i demanara tot seguit nova audikncia a la regina
per tal que aquesta declarara formalment preservats els Furs. Al mateix temps, se li encomanava una gestió prop del comte de Paredes, virrei electe, a qui, amb una lletra de felicitació, havia d'insinuar els inconvenients que comportaria una resolució negativa amb mires
a la concessió d'un servei per lafacilitat que en a@ pot haver per 10 "nemine discrepunte "
del estament militar. D'aquesta manera, apareixia, ara formulada de forma explícita, la positura de condicionar l'oferta de tropes a l'anul~laciódel contrafur. També la Junta de Contrafurs va considerar la possibilitat de constituir-se en part davant la Reial Audikncia i impedir l'execució de la sentencia, per6 aquesta opció fou desestimada i de moment deixada
a la iniciativa de les parts interessades3'.
També a la cort hi havia signes d'una major activitat. El dia 11 de febrer Marianna
d'Austria signava una altra lletra, per la que donava resposta a alguns dels contrafurs que
encara restaven pendents, si bé es mostrava contraria a acceptar les reclamacions regnícoles, amb arguments ja repetits anteriorment3*. Aquesta notícia, que arribi a coneixement
dels electes de contrafurs el dia 28, causi gran decepció. Segurs de les raons legals que els
assistien, denunciaven l'intent de la monarquia de tractar d'evitar així la tramesa de futures
ambaixades amb el menyspreu de la legalitat. Restava encara per conkixer la resposta sobre
el contrafur d'Elx, perb el desinim era patent. Els electes estaven disposats a seguir fins al
final, per6 també volien mostrar la desaprovació de la política reial, raó per la qual comunicaren al baró que iniciara els preparatius per tornar a Valencia, alhora que tornaven a for-

28. També per part del municipi &Elx, que havia decidit, en Consell General celebrat el 4 d'octubre, donar instruccions al síndic a Madrid, don Juan Vaello de Llanos, per a que instés la declaració de la causa de reversió a la Corona, com a últim remei per contradir la sentencia a favor del duc d' Aveiro. A.M.E. Contestador de Consells, anys
1663- 1668, s.f.
29. A.R.V., Real Cann'llen'a, reg. 542, fol 200r- 204r. Marianna d'Austria justificava, malgrat tot, l'exili aplicat
sense procés judicial per 1'6s de la potestat política i econ6mica. Quedaven pendents, perque la regina no es pronunciava a propbsit, els contrafurs &Elx, dels algutzirs i de les Pragmhtiques sobre jocs.
30. Ibid., fol. 214v -215. En la sessió celebrada el 21 del mateix mes, ates que cinc dies després es complien els
noranta dies hhbils ja esmentats, s'acordh atorgar a Pallis poders per fer qualsevol insdncia judicial a l'efecte d'obtenir
automiticament la declaració favorable al Regne. Ibid., fol. 219r-22Cr.
31. Es tractava de la Reial Pragmhtica de 25 de desembre del 1647, la demolició de cases de particulars sense haver
fet processos i ]'augment del nombre d'algutzirs. Ibid, fol. 217r- 217v, on hi ha la Reial Lletra.

mular velades amenaces respecte a la concessió d'un nou servei...ypodri ser que tots eixos
senyors ministres hachen errat lo conc te. en entendre que se ha de conseguir 10 seruei ec
vistu de les descortso!acions que pateix o ~ e ~ n e ~ ~ .
La retirada del senyor de Cortes fou decidida, finalment, en sessió de la Junta &Elets
de Contrafurs de 12 de marG, a la vista de les dolentes notícies que aquest havia transrnks
en lletra del dia 7. Se li ordenava despedir-se de la regina i presentar-li un nou memorial
que reflectís el descontentament del Regne en termes molt rigorosos: ...restu este Regne erztenent de que ya no tk Furs ni Privilegis, que ab unta sanch demmada per sos naturals erz
semei de la. Real Cwmm y ab semeis tan repetits fets per este Regne a Sa Magestut y sos antecessors ha& conseguit, per singuhrs mercés de aquells ab contractes jurats. Nogensmenys, s'acusava a la rcgina d'haver violat els pactes.
Quasi de manera simultinia, 1'1 1 de marc, Marianna d'Austria s'adre~ava,per fi, al
Regne pronunciant-se sobre el contrafur dWx. Com era previsible, declinava acceptar la
reelamaci6 dels estalnents. Les raons adduiiles eren molt subtils. N o procedia deelarar-lo
contrafur perquk aquest sols tenia lloc quan se procedia de fet contra els Furs, i no era
aquest el cas. Tot al contrari. S%avia actuat per via de justícia i, en conseqükneia, era improcedent la reclamaci6. Ilit d'altra manera, la regina remetia el Regne a la via judicial per
exigir la reparació. t'i més a més, coneixedora de la intenció d'aquest de retirar i'ambaixador, s'avanpva a aquesta decisió ordenant-ne el retorn33.
El darrer dia de marc torni a Valkncia don Lluís Pallis i Vallebrera, després de 204
dies d'abskncia i d'haver despks 2.133 lliures i 2 sous per tots conceptes. N o acabaren aci,
per6 les actuacions estamentals sobre la qüestió. Malgrat les amargues consideracions que
havien fet sobre la manca de respecte pels Furs practicada per la monarquia, decidiren continuar emprant tots els mecanismes que la legislació foral posava al seu abast per fer valer
els drets regnícoles enfront del poder central.
En aquest sentit, cal esmentar, en primer lloc, la ferma negativa a concedir un nou
servei. Precisament el 6 de juny del 1667, poc abans d'esclatar el conflicte, la regina s%avia
adrecat als estaments per comunicar-10s que I'exkrcit frances anava a llan~aruna ofensiva
sobre els Paisos Hai:cos, raó per la qual els demanava ajut. Al llarg d'aqueix mes i del següent, IJesearnentmilitar es va reunir en diverses ocasions, sense arribar a cap acord, ni tan
sols quan una nova lletra de la vídua de Felip IV comunicava el trencament de la pau amb
F r a n ~ aAquest
.
silenci per resposta és ben probable que tinguera com a marc de rcfer&ncia
les difícils relacions entre regina i Regne a propbsit del contrafur d'Elx. Es mis: el virrei,
marquks de Leganés, amb lletra de 26 de juliol del 1667 dirigida a don Francisco Izquierdo
de Berbegal, advertia que només una resposta favorable a la denúncia de contrafur formulada pels estaments mouria a aquests a acceptar el servei, ...siendo más cierto qzte en logvur
10s estarnentos estas pretensiones consiste únicamente la concesión de la. recluta del Tern'o
que tarrto se rzecesitia,...q ue les es tan sensible qualqltier caso que no les parezcrt tan rnedido
a 10sftteros corno desean, y a r e ~ n d o m epuedo ahrgamze a asegurar a vuestra rnerced que
rzo sdlo se conseguirh lo que he dicho, pero que con el ejemphr de lo que an echo 10s Reyrzos
de Aragdn y Catdluña en esta ocasidn, se avian de exponer estos naturales a adelunt~rsea
mis, corno lo han ecbo skmpre. Resulta clar que en demanar una resposta favorable de la
regina, el virrei estava també justificant la prbpia incapacitat per modificar la positura estamental sobre el

?'

32. Ibid, fol223v- 224v i 227r
33. ILiri, fol. 227v- 22$3v,fol231r. N s m b dos dies després Mariannad'Austria se posava de bell nou en cc7nG~cte
arnb els estaments v.dencians, per comunicar-10s haver rebut un Breu papal que havia d'acontenor-los, ja que pwticipava la anoniczacici de Sant Lluís Beltran i elevava la categoria religiosa de la festa de Sant Vicent Ferrer. ILid., fol.
233r
34. Real Acatiernia de la Historia.Coleccidn Snlnznr. Signt. K-40, fol210r- 2 1 3 ~ .

Mesos després, el 3 de mai-$ del 1668, en uns moments de gran crispació, la regina
demanava, de bell nou, als valencians el servei &un ter$ de 500 o 600 homes, destinat ara a
preservar el principat de Catalunya dels atacs francesos a imitación de 10 que ha hecho esse
Reyno estos años passados para el exército de Extremadura contra Portugal. Una lletra del
virrei comte de Paredes, que acompanyava la petició reial, insistia en la necessitat de defensar així el País Valencii i &acceptar la petició del primer servei que formulava la regina. La
petició reial no fou estudiada fins el 5 d'abril, un dia després que el baró de Cortes fes relació de la seva ambaixada, davant els estaments. La resposta de l'estament militar, l'única
que coneixem, per6 sens dubte la més representativa, fou la &encobrir una negativa total,
amb la tictica de la dilació. En efecte, cap de les sessions deliberants realitzades al llarg dels
mesos d'abril, maig, juny, juliol i agost no donaren resultat positiu i l'arribada de les fortes
calors estivals i el consegüent absentisme nobiliari s'encarregaren de palesar el desinterks
de la clase política valenciana pel tema. Cal arribar al 1669 per trobar tres noves sesions dedicades al servei: el 7 de gener, 30 de mars i 2 de maig. Al final d'aquesta darrera hi ha una
lacbnica referkncia: spiravit et nulkz fuit facta d e l i b e r a ~ i o ~ ~ .
A més &expressar així la disconformitat del poder central, la Junta d'Elets de Contrafurs inicia una altra via, a través de la qual canalitzar les seves reclamacions. Aquesta via
n o era altra que la insinuada per la governadora quan desestimi la petició del Regne, tot i
adduint que, per tractar-se d'una reclamació que concernia a l'imbit judicial, calia seguir
aquesta via per exigir la reparació. Per eixa raó, els estaments acordaren, en sessió de 4 &abril del 1668, concedir poders als tres síndics dels estaments per fer totes les instincies
jurídiques convenients per tal &impedir l'execució de la sentkncia de la Cámara de Castilla, les executorials d'aquesta i la sobrecarta del Consell d'Aragó, en el cas que aquest darrer, a la vista de la resolució reial, donés finalment trimit a la sentknciaj6. La decissió estamental de constituir-se en part venia a enredar la ja complexa troca judicial sobre el
marquesat d'Elx.
Aquest clima tan enrarit no era, sens dubte, el més escaient per a que el duc dYAveiro
es presentara de nou a Elx. Els fets ho varen demostrar. El 13 d'abril del 1668 el duc entrava
de nou a la vila, amb inim de pendre possessió, i la violenta reacció popular l'obligi a recloure's al palau, amb guirdia de porta. A més a més, l'actitud intempestiva i la poca manya
del duc forpren la intervenció del virrei i de la Reial Audikncia, que s'havien mantingut
fins ara al marge del conflicte. L'entrada en escena del comte de Paredes buscava n o sols
evitar una nova revolta popular, sinó preservar la jurisdicció de la mixima institució reial
al ~ e ~ n e H~ o' m
. ignorava si el Consell &Aragó havia atorgat per fi la preceptiva sobrecarta, perb en el cas &haver-ho fet aquesta havia d'anar adrepda al virrei i al Reial Consell
i inclo'iria la cliusula oides lesparts, que era l'estil ordinari observat. La reticencia del duc a
presentar els documents a Valencia constituia un acte de menyspreu per a la jurisdicció
reial al País Valencii i, a més, significava la negativa a acceptar un nou retard en l'aplicació
de la sentkncia, ja que l'esmentada cliusula implicava atendre els drets de les parts personades en el litigi, és a dir, el duc de Najera, la vila d'Elx i els estaments.

35. A.R.V.,

Real Cancilleria, reg. 542, fol246r i SS,i reg. 543, fol61v, 7% i 81v.
36. Ibid., reg. 542, fol. 244v-246r. Una nota afegida al marge d'aquesta deliberació diu: Assientri 10 protest que
feren Justiniano Roca y Diego de Benavent, la qual pareix fer referencia a algun tipus de desacord &aquests dos membres de la Junta en representació de I'estament militar.
37. El virrei prengué immediatament mesures. Després de reunir les Sales de la Reial Audibncia, es va acordar que
un dels seus ministres anés a Elx per convbncer el duc que abandonés lavila, davant el risc que corria enfront del poble
avalo~it.El marqubs de la Casta i don Juan Escorcia anaren també a parlar amb el duc, per indicació del virrei. El
comte de Paredes comunicava a la regina, en lletra del 15 d'abril, totes aquestes novetats i la regent, amb resposta de
23 d'abril, aprovava les mesures, alhora que transmetia ordre al duc d'Aveiro de presentar-se davant la Reial Audibncia. A.R.V., Realcancilleria, reg. 591, fol. 36v- 37 r.

Al llarg del mes d'abril del 1668 totes aquestes parts prengueren posicions davant la
Reial Audiincia, amb mires a al-legar els seus drets. Els primers a fer-ho foren la vila d'Elx
i el duc de Nijera, el dia 16 d'abril, cadascú per mitji del seu procurador i tots dos caincidien a denunciar que havien tingut noticies que la duquesa d'Aveiro havia obtingut finalment la sobrecartd del Consell &Aragó i pretenia posar en execució el que consideraven
que era una sentkncia nulala emesa pel Consell de Castella. Demanaven la intervenció de la
Reial Audiknciaper evitar-ho i exigir la presentació de l'esmentat document 38. Un dia després, el procurador de la duquessa presentava, també, una suplicaci6 davant 1'Audikncia
demanant l'execució d'una Reial Lletra d'l 1 de mar$ en la qual s'ordenwa que no fos impedida la presa de ;possessi6de la interessada, ni tan sols pel procurador patrimonial. Malgrat aix8, la regina declarava la necessitat de preservar el dret dels interessats si pretenien
impedir-ho, sobre el qual caldria administrar justícia i escoltar les parts39. En efecte, els
despatxs lliurats a la duquessa d'Aveiro pel Consell d'Aragó anaven adre~atsal virrei i
lJAudiknciaper tal que fos administrada justícia per les vies ordiniries; aixb significava que
la Reial Ordre havia d'bser executada segons Furs i Costums del Regne, tal i com els esraments venien reclamant.
En aquestes circunstincies, les parts afectades reaccionaren ripidament, demanant la
suspensió de la Reial Ordre i qualsevol altra provisió que es fes sense la seua injunció, mentre que el duc d'Aveiro persistia en la pretensió de possessionar-se del marquesat sense mis
demora ni presentar els despatxs a 1'Audikncia. Les dificultats trobades a Elx per l'aetitud
violenta de part dels seus habitants, mogueren a intentar-ho a la baronia d'Asp, d'on prengué possessió el 18 d'abril. Aquesta prova de f o r p provoci una onada d'actuacions, iniciades pel procurador del duc de Nájera, el qual havia tin ut fins aquell moment la possessió
de la referida baronia i denuncia la ilalegalitat de I'acte 45.
El Regne, per la seua part, presenti, el 24 d'abril, davant la Reial Audikncia una suplicació per immiscir-se en les referides causes, encetant així la via legal ja oferta per la rcgina i aprovada en la Junta de Contrafurs del dia 4. El virrei s'apressi a comunicar, el mateix dia, a la regent el nou pas donat els estaments, així com la inestable situació del
marquesat. La resposta de Marianna d' ustria no pogué ser més contundent: ordenar al
duc la seva sortida immediata d'Elx i presentar davant la Reial Audiincia els despatxs del
Consell &Aragó. En les instruccions donades al virrei se li encomanava clarament la utilització de tots els mitjans jurídics i econbmics, en raó del qual la Reial Audikncia procedí a
~ ~el. rinotificar-ho a l'interessat, sota la pena de 30.000 ducats en cas de i n ~ o m p l i m e n tNi
gor d'aquestes imposicions ni la tramesa de distints comissionats modificaren 1' actitud desafiant del duc, que I'agost del 1668 pretengué prendre possessió de la baronia de I'lanes4*.
En aquestes circunstincies restaven, altrament, paralitzats tots els procediments judicials,
per la negativa del cluc a rebre cap notificació; raó per la qual la Junta de Contrafurs decidí
prendre de nou la iniciativa i, en sessió de 2 d'octubre, procedia a declarar de nou contrafur,
denunciant que, malgrat les inhibicions obtingudes de la Reial Audikncia per les parts in teressades, e1 duc d'Aveiro havia prosseguit en la seva actitud contriria als manaments judicials, no havia presentat la sobrecarta del Consell d'Aragó i, a més, aquesta havia estat
despatxada sense que la vila &Elx fos oida en justícia, tot el qual era contrari i repugnant

%,

38. A.R.V., Real Cnncillerin, reg. 1185, fol248v- 250v i 1186, fol44v- 46r.
39.Ibd, reg. 1185, fol. 259r- 260v. El procurador dela duquessa d'Aveiro es limiti a presentar la Reial Lletra, sense
acompanyar-la dels despatxs del Consell #Aragó.
40. Ibid., reg. 1186, fol. 55v- 57v. Suplicació posada davant la Reial Audiincia el 2C d'abril i Reial Provisi6 del mateix dia acceptant-la a trirnit.
41. Ibici, reg. 591, fol37v i 38 r-v. Malgrat tot, el duc es vanegar arebre qualsevol notificaci6 de la Reial Audikncia,
entrebancant així els procediments judicials.
42. Ibul, reg. 1188, fol 33r- 34v. Fou necessari quela Reial Audigncia despatxis un comissionat per impedir-ho, a
instincies del duc de Nájera.

als urs^^. D'acord amb el procediment habitual, s'acordi de fer nova ambaixada a la regina i prkviament concedir al virrei el termini establert per procedir a la reparació.
La resposta del virrei a la nova declaració de contrafur ratificava els arguments ja expressats per Marianna &Austria anteriorment i remitia a la via de justicia, al temps que declarava improcedent l'ambaixada. En consequkncia,la Junta &Elets de Contrafurs, reunida
el 23 d'octubre, acordava que els síndics estamentals posessin nova suplicació davant la
Reial Audikncia, demanant la inhibició de tots els ministres i tribunals inferiors del regne,
per tal que no acceptessin cap ordre de la duquessa sense que aquesta hagués estat primer
examinada amb la injunció dels estaments, reservant el coneixement i l'execució a la Reial
~ u d i k n c i aAquest
~ ~ . acord es féu efectiu el 3 de novembre45i pretenia obligar la duquessa
d'Aveiro a acudir a la Reial Audikncia, on els estaments podrien comprovar si tot havia estat fet d'acord amb els Furs.
Cal esperar fins a l'estiu de 1669 per trobar de nou referkncies documentals sobre tan
vidriosa qüestió, si bé ara amb caricter definitiu. En efecte: el procurador de la duquessa
d'Aveiro presentava a la Reial Audikncia una suplicació de data 27 de juliol acompanyada,
per fi, d'una reial sobrecartd i requisitbria del Consell &Aragó de 13 del mateix mes, per a
que, sense dilació, es donés possessió, a la interessada, del marquesat i baronies. El mateix
dia, l'oidor d'aqueixes causes, Joan Crisbstom Berenguer de Morales, dictava una provisió
per a executar el que era demanat. Cal suposar -perque les fonts judicial no són molt explícites- que la Reial Audikncia comunicaria al Regne aquesta nova situació, car només dos
dies després, el 29 de juliol, la Junta de l'observan~adels Furs tornava a reunir-se per parlar-ne. Aquesta vegada la confrontació fou la característica dominant, fins al punt d'impedir arribar a cap deliberació, per la divisió d'opinions. Un grup d'elects -entre els que hi
havia Dionís Carroz, el canonge Vidal, el senyor de Cortes i Joan Baptista de Balda- requeria els síndics dels estaments per a que executessin l'ordre de posar calendaris a les suplicacions que els advocats dels estaments dictaven sobre el negoci d'Elx contra els ducs
d'Aveiro, protestant Fontra aquells, en cas de no fer-ho, pels danys que es poguessin derivar contra el Regne. Es a dir, demanaven seguir endavant, en aplicació dels acords de 4 d'abri1 i 23 d'octubre del 1668. Per contra, un altre grup d'elects -don Francesc de la Torre,
don Francesc Fenollet, Justinih Roca, Francesc Roca, Lluís Alexandre i Francesc Blanquer- reprotestava i requeria els síndics que no prosseguissin en dites instincies fins a tenir
nova ordre de la Junta; per tant, calia esperar que aquesta prengués nou acord a la vista de
les noves circumstincies. Aquesta divisió al si de la Junta quedi reflectida també entre els
síndics dels estaments, dels quals només el militar -Francesc Vaciero i Beneito- es mostri
partidari de seguir endavant amb les instincies judicials, mentre que els dos restants -el canonge Melcior Fuster i Pere Llop Peris- es manifestaren partidaris d'esperar les ordres que
pogués adoptar la Junta. Les dificultats d'aquesta per prendre cap determini implicaven, de
fet, donar via lliure a 1'Audikncia per tramitar els despatxs del Consell dYAragóque ratificaven la sentkncia de la Cimara de Castillu sobre la possessió del marquesat &Elx i altres
43. Ibid., reg. 543, fol l l v - 16v. La decisió fou presa amb els vots en contra de dos membres de l'estament militar,
Justinii Roca dela Serna, generós, i el doctor Francesc Conca. La vilad'Elx agrai'a, amb lletra de 12 d'octubre, I' acord
pres per la Junta d e Contrafurs, fol. 18r-19r.
44. Ibid. fol. 28v- 32v. Justinii Roca protestil'esmentat acord, així com per lapreskncia de Joan Baptista.de Balda,
advocat de I' estament militar, elegit recentment com a membre de la Junta en substitució de Guillem Ramon Anglesola, que havia mort. Tot fa pensar que Roca tractava d'evitar enfrontaments amb ei poder reial. Balda, sent advocat
de la ciutat, havia estat desterrat al castell de Morella el 1656, fet que hom declari també contrafur. Ibid, reg. 592, fol.
146 i SS.
45.Ibid. reg. 1188, fol. 202v-206r. Lavila #Elx es sumialainiciativa dels estaments, amb unainstbcia al' Audikncia per a que aquesta obligués a la duquessa a nomenar procurador a Valincia al qual poder fer les notificacions.Ibid.,
212v- 214r. La vila intenti tambe obtenir suport de la Ciutat de Valkncia, pero aquest quedi reduit a un paper d'intercessió, perqul. havem trobat totalment la porta tancada a b un orde de Sa Magestat que ens mana que per ningun cas
interposem en fer intercepswns en causes judicials, A.M.V. reg. g3-60, s.f, lletra de 6 de desembre de 1668.

baronies, ajustant-se al que era establert pels urs^^. És clar que, arribats a aquest punt, els
estaments havien aconseguit, per fi, portar al solc dels procediments forals la nova marquesa d'Elx, al temps que el pronunciament del Consell d'Arag6 garantia la legalitat, de
manera que, dividida i tot, la Junta de Contrafurs havia assolit els seus objectius.
NOpodia dir el mateix la vila d%l:r, que rebia un dur cop, en la siva pretensi6 de
convertir-se en vila reial. La Reial Audibncia dictava el 29 de juliol una nova provisici, nomenant comissionats per donar possessi6 del marquesat i baronipls a doña hjaría Guadalupe Lancáster y Cárdenas, duquessa d'Aveiro, Torres Novas, Ecija i Ciudad Real i ara
~ ~ . la resistkncia dels ilslicitans a aquesta disposici6,lXutambé marquesa d ~ l xPrevenint
dikncia facultava Berenguer de Morales per salvar tots els obstacles. L'1 d'agost, a Elx, prenia ~ossessió.en nom dels ducs. donva Xilaría Ponce de León. duauessa de Gandia. la aual
havia delegatels poders que tenia a f k r de don Ambrosio ILOd'e Quincoces, c$d i i o vernador del ducat de Gandia. Uns dies després, el 9 d'agost, fou convocat Consell General. Malgrat les no~nbrosesabskncies amb les quals hom volia manifestar la desaprovaci6
popular i la protesta del sindic de la vila, Gaspar Pérez de Sarri6, fou donada la verdez~~e~iz,
real, anualy co?po~~alpocessió
de d i u vila imrquesat de Elig, drets, regdlies y emohments
de aquella a sefioygertu6ents ab lajurisdicció supremu...en dit nom deprocumdor"W.
En definitiva: a les darreries del segle XVII, les institucions valencianes mostraven
plena vitalitat a l'hora de respondre als atacs a la legislaci6 foral i comptaven amb mecmismens de defensa de la legalitat. Es cert, d'altra banda, que la monarquia mostrava gran resiseeneia a acceptar les dencncies de contrafur, la mateixa que el Regne podia utilitzar per
negar-se
., a concedir serveis aue. ver ser demants fora de Corts. sols tenien caricter voluntari. A més a mis, la resolució i?satisfactbria dels contrafurs tenia per a la monarquia un
cost polític també molt elevat. Es ja conep: el descontentament que existia a la Corona
dYAragórespecte al govern de Marianna &Austria. Pareix evident que, pel que fa al I'ah
Valencia, l\atitud del govern de Madrid respecte al contrafur d'Elx ajuda a explicar la ncgativa de concedir, nous serveis i també l'entusiasme amb qub fou rebuda la iniciativa de
don Juan Jos$ de ust tria^^.
- 1

46. A.R.V. Ren¿ Cn~cillerinreg. 543, fol97r- 98 v
47. Ihid., reg. 1192, fol66v-69v i 1191, fol243 v- 246r. Provisions de 29 de jdiol i 1 d'agose c!e 1669, respec~iva:I3eI1 t.
45. Un es~ae!i sobre el riigirn senyoria! a Els és rea!ftzat per R U ~ L
TORRES, I? Secores y propie!arios, \:1l5ncia,
1981, qui escriu: nas encontrntnos con I I Mjuriciiceicin cotnpnrtidir nztre el selior ji fa Corona i, n16s avant, afi:nta que
!a monarquia ~V~aviaresecvat
la suprema jurisdicci6, Ara bé, en reproduir el document. de cessió de 1430 citi\ twtuinlelit que es concecteix lit justicin civile crilninrtlnlta e Lnxa e rnero e rnixto irnperio (pags. 49-50). Totas els docutnents
udlitzats per al present treball ratifiquen I'& de la suprema jurisdicció per part de: senyor. Tot i aixB er~cnraresta per
fer ]"estadi, forsa interess,mt, del Ilxg~~íssim
procis antlsenyorial a Elx. La docurnent:~ciÓmx~icipal,la que existeix 1
'
]'Arxiu del Regne de \hli!ncia i la de i ' h i u de ia Corona d'Arag6 servirien per tra--e a iium un cas incompnra?a?e.I
i%ambitv~~lencii
i potser taxbb fora d'aquest. Una cBpia de les darreres provisions de la Reial r\u~fi$nciai de la presa
de possessió de lanova rrarquesa apareix al A.M.E., signt. H/13-El, i dels problemes que a+ p?ar,reji al Cozsell Geo sConcejo.
neral, a la Siric de I . ~ ~ Yde
49. I'recisament aquestes lletres arribaren a Vali.ncia el desembre del 1468. ~ ~ 4 R ~MAK~'~NE%,
f . 4
S.: "Sobre !a
acritud valenciana m t e el golpe de estzdo de don Juan José de Aus:& (1668-1669) '\4dtzs d e i 1 Congr6s dJiiis:8riri deil
I%zk Kzcaiencii, vol. 111, K~lincia,1976, phgs. 421-457.

