Les visites o judicis de residencia forals.
Un fons documental de l'Arxiu del
Regne de Valencia
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1. INTRODUCCIÓ
Un antic procediment d'exigencia de responsabilitats a oficials reials i locals -en les viles reials-,
anomenat Visita, ha generat una documentació que, per diversos canvis i reordenacions del fons arxivístic, ha estat dispersa i d'alguna forma oculta, per manca d'identificació, en les diferents seccions
de l'Arxiu del Regne de Valencia l.
EIs processos i la documentació generada pel Visitador General i Jutge de Residencia, així es sol
anomenar, és dipositava a l'arxiu del Palau Reial, fonamentalment en el segle XVI,encara que hi ha
documentació de la primera meitat del XVII.A les darreries de l'epoca foral va tenir una mena d'inventari de forma que es van reunir tots els processos que feien referencia a cada Visitador. Inventari que,
malgrat les seves deficiencies -s'han cosit diferents papers de diferents visites, datacions incorrectes,
adjudicacions d'alguns processos d'un Visitador a un altre, etc.-, manifesta la importancia del procediment i la característica peculiar d'aquest procés judicial, independent d'altres tribunals forals2.
Suposem que als dos trasllats del fons documental del Palau Reial, primer a la Casa Professa de
la Companyia de Jesús, abans d'enderrocar el palau durant la Guerra de la Independencia i, després,
el 1965 a l'actual edifici, la documentació del Visitador, que tenia la seua unitat, es va dispersar i pergué identificació dins d'altres seccions. L'hem trobada d'aquesta forma: uns processos aparegueren
entre uns expedients sense inventariar, uns altres estaven en la Secció de Varia -sota el títol de Processos del Reial Patrimoni i Processos del Reial Patrimoni en la Reial Visita, etc.- sens estar identificats
com a Visita, i UDSaltres, en gran mesura, dios deis Processos de la Secció Reial Audiencia en l'epoca
foral i com a pertanyents a aquest Tribunal. Després de revisar i identificar eIs tribunals als quals corres-

.

Arxiu del Regne de Valencia.
1 Sobre els trasllats de documentació i fons de l'Arxiu del Regne de Valencia cal veure la Guía histórica y
descriptiva de los Archivos, editada a Madrid el 1916, i també Los Archivos de las Instituciones Valencianas,
en el Archivo del Reino de Valencia. Exposición, Valencia, 1965, i de PÉREZPÉREZ,Desamparados, «Arxiu del
Regne: aIlo que tenim», en Batlia, núm. 4, Valencia, 1986, pp. 130-136.
2 Arxiu del Regne de Valencia (ARV), Real, 703.
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ponien al voltant de deu mil expedients dubtosos inc1osos en els processos de la Reial Audiencia, hem
localitzat un grup important pertanyents al Visitador General.
La nostra fmalitat és donar a conéixer aquest fons documental que ara tenim localitzat i identificat
en les seccions esmentades. Per tal de donar-Ii una ordenació coerent hem fet recerca sobre l'inici d'aquest
procediment i un esbós de les diferents formes documentals que ha generat, tal i com s'hi conserven,
així com a la materia a que fa referencia el fons documental.

2. PROCEDIMENT A CATALUNYA
En les Corts de Barcelona de 1292 s'estableix que els Veguers i els Batles han d'assegurar els seus
carrecs i Tenir Tau/a durant trenta dies després d'acabar el seu ofici3. A les Corts de Barcelona de
1300, en les ordinacions fetes per Jaume 11,es regulen diferents aspectes sobre el procediment d'exig¿mciade responsabilitats a oficials que detenten jurisdicció, aixb és, referent a aquells que administren justícia -Veguers, Subveguers, Batles, jutges ordinaris, els seus assessors, els carcellers
Aquest
procediment es coneix com Tenir Taula i queda regulat de la manera següent. Per una part -article
1- obliga els oficials que donen seguretat o ferman~ deis oficis amb bones fiances, abans d'ocupar
el seu respectiu carrec, i que durant trenta dies, comptadors des del primer de gener de cada any, han
de Tenir Taula4. Per una altra part, queda regulada l'estructura jerarquica del procediment i deis ofi- cials amb competencia en aquest procediment -artic1e 2-: els jutges que durant aquest procediment
faran inquisició i indagacions, seran elegits pel rei d'entre els millors juristes de cada Vegueria o Batlia
que estiguen fora de tot tipus de sospita, els quals examinaran i jutjaran els Veguers i Batles d'aquestes, els seus assessors, Saigs, carcellers, etc., els oficials que estigueren pendents d'aquesta inquisició,
se'ls suspendrla en l'exercici del seu ofici, fms que, una vegada absolts, el puguen tornar a exercir.
Així i tot, si foren condemnats no podrien tornar a ocupar un ofici reial. També en aquesteS"Corts
queda regulat que els oficials condemnats puguen apeHar al rei una sola vegada. En aquest cas el rei
elegiria dos especialistes, que decidirien sobre les apeHacions dels oficials sentenciats, els quals les haurien de resoldre aviat s.
Un any després, a les Corts de Lleida de 1301, es reformen aquests capítols prolongant a dos anys
l'obligatorietat d'aquest procediment i a seixanta dies el periode d'inquisició -indagacionsi taula
deIs oficials i, a més a més, els jutges poden procedir en la inquisició per obligació del seu carrec -«ex
suo officio»- sense querelles, i admetre les denúncies i procedir a la seua inquisició6, aixb és, que
admet realitzar indagacions i judicis a instancia de parto
A les Corts de Barcelona de 1311, rúbrica 11«De ordinacione inquisitorum contra officiales», es
desenvolupa ampliament la forma en que cal realitzar aquestes inquisicions o indagacions del procediment anomenat Tenir Taula1. En les Corts de Cervera de Pere IV, el 1359 -capítol IV-, s'obliga '
els oficials a Tenir Taula personalment durant cinquanta dies, dones queda rebaixat el periode del
procediment 8.
Encara que hi ha disposicions posteriors, a les quals no fem referencia perque creiem que soIsmodifiquen la forma del procediment de Tenir Taula, o com també es coneix a l'epoca moderna purgar
taula, el procediment queda configurat i fa referencia a la fiscalització deis oficials reials que detenten
jurisdicció, ma!grat que sois afecta als de baixa categoria política: batlles comarcals, veguers, careelIers, etc. Queden, així dones, exc1ososels oficials reials d'alta relevancia política, qüestió que es solucionara amb la penetració d'un procediment, un poc diferent, anomenat Visita. Podriem considerar

3 Corts de Jaume 11, Barcelona, any 1292, cap. IV. L'edició que utilitzem de les Corts catalanes és Cortes
de Aragón, Valencia y Cataluila, Madrid, 1896. Sobre el procediment de Tenir Taula, veure LALlNDEA1w>IA,
Jesús, La «purga de taula» a Homenaje a Vicens Vives, 1. 1, Barcelona, 1965, pp. 499-523.
4 Corts de Jaume 11, Barcelona, any 1300, op. cit., t. 1, p. 168vo.
s lbidem, pp. 168vo-169.
6 Corts de Jaume 11, Lleida, any 1301, op. cit., pp. 184-185.
7 Corts d~ Jaume 11, Barcelona, any 1311, op. cit., pp. 219-224. Posteriorment, a les Corts de Montblanch
de 1333, d' Alfons IV, es regula el salari deis inquisidors i moltes qüestions més, op. cit., pp. 302-307.
8 Corts de Pere IV, Cervera, any 1359, op. cit., t. 11, p. 45.
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el seu origen, tal i com la recopilació Constitucions de Catalunya indica en l'apartat «De offici del
Visitador deIs officials reyals qui no tenen taula» 9 en el capitol III de les Corts d' Alfons V de l'any
1419, quan se li demana al rei que oficials exempts de Tenir Taula com el Canceller, Vice-canceller,
el Portanveus de General Governador, i altres oficials i jutges siguen sotmesos a inquisició, és a dir,
a exigencia de responsabilita,t deIs seus actes i siguen castigats per aquests.
Una empenta forta al procediment la dóna Ferran 11en les Corts de 151010,on davant la necessitat de sindicar -paraula utilitzada de forma generica com a procediment d'exigencia de responsabilitat a oficials- als oficials que no estan obligats a Tenir Taula, oficials de Cancelleria i doctors del
Reial Consell i Audiencia, accepta la proposta de nomenar doctors, nadius de la Corona d' Aragó,
per tal de rebre querelles contra aquests oficials, inquirir -aixo és, fer indagacions- de les violacions
fetes contra els drets catalans i rebre informació de testimonis, a fi de realitzar una sentencia. A les
Corts de 1512, ja se li dóna el títol, o bé es coneix aquest oficial, amb el nom de Visitador 11,i successivament a les Corts de 1542, 1547 i altres, hi ha noves disposicions sobre l'activitat del Visitador.
De fet, ja es portava a la practica quan en 1542 es nomenat Visitador General el Bisbe d'Elna 12.

1

,

1

3. PROCEDIMENT A VALENCIA

i

De forma semblant que al Principat de Catalunya penetra al Regne de Valencia el procediment
d'exigir responsabilitats als oficials reials. Si allí a les Corts de Barcelona de 1300 es regulen diferents
aspectes del procés de Tenir Taula, a Valencia sera en les Corts de 1301 quan s'obligue a certs oficials
-Procurador Reial, Batle General, Batles Locals, Justícies de les ciutats i viles, els seus assessors, Quartoners i altres oficials que detenten jurisdicció- a donar fiances per assegurar l'ofici que van a prendre
possessió, i alhora se'ls obliga a Tenir Taula durant trenta dies, cada dos anys pel mes de gener, o
quan acaben la seua administració. De forma que durant «aquells trenta dies que tendra taula sia feyta
inquisició contra ells, de lurs excesses, e forces e violencies que hauren feytes als sotmeses» 13.La regulació d'aquest procediment és identica a la catalana: suspensió d'ofici als jutjats, inquisició o indagació deIs fets, bé d'ofici o bé per acusació o denunciació de part, i que els condemnats poden apeHar al rei.
La més ampla reglamentació sobre la forma de procedir en inquisició contra oficials de ciutats i viles
esta recollida en els privilegis d' Alfons IV de 1332, números 43 a 4814, encara que aqui no es fa cap
esment als oficials reials, sinó als locals i a un procediment portat per un jutge delegat pel rei. En successivesCorts es fa menció d'algun aspecte del procediment fiscalitzador dels oficials; aixi, a les Corts
de 1342apareix per primera vegada la paraula Visita com a forma d'exigencia de responsabilitat d'oficials, pero portada pel governador del Regne de Valencia 15,i s'hi tracta d'alguns problemes que s'han
plantetjat en les inquisicions -definició de sentencies, sobretot quan s'apeHa el rei, salari dels escrivans, suspensió del notari, despeses del oficials, etc.-; en les Corts de 1346 es tracta de l'escriva de
les inquisicions 16;en les Corts de 1370, Pere IV, a petició de les viles reials, suspén les inquisicions
per dos anys 17;i en les Corts de 1403 es fa esment a la inquisició d'oficials en llocs deIs bracos eclesiastic i militar referent al nomenament d'assessors.
Tanmateix, aquests procediments medievals de Tenir Taula i de Visita pel Governador fan referencia a uns oficials concrets, principalment als reials que administren justicia, l'oficial més important

.
9 Constitucions i a/tres drets de Cata/unya..., Barcelona, 1704, llibre 1 «De les constitucions supérflues»,
tit. XIX, p. 22.
10Ibidem, pp. 22-24, Corts de 1510, cap. 60.
11Ibidem, p. 24, Corts de 1512, cap. 9.
12CANETAPAR1S1,Teresa, «Procedimientos de control de los oficiales regios en la Corona de Aragón. Consideraciones sobre su tipología y evolución en la época foral moderna», en Estudis 13, Valencia, 1987, pp. 131-150.
13Referent a les Corts valencianes utilitzem la recopilació deis furs de 1480 feta per Palmart Lambert. Furs
de Jaume II, Corts de BOl, Rúbrica 1, «De securetat e inquisició deis Officials». A les Corts de 1329 d'Alfons
IV, en la Rúbrica VIII, «De inquisitions de Officials», es fa esment també al Mostassaf.
14Aurem Opus... Valencia, 1515, Privilegis d' Alfons IV, núms. 43-48, any 1332.
15Corts de 1342, Furs de Pere IV, cap. V, i caps. XIX-XXII.
16Corts de 1346, Furs de Pere IV, cap. III.
17Corts de 1370, Furs de Pere IV, cap. XXII.
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deis quals és el Batle General, no s'hi fa cap esment del Govemador, el Mestre Racional, els doctors
del Reial consen, el Vice-canciller, etc., i per altra banda, també als oficials locals. És en el segle XVI
quan el procediment fiscalitzador arriba als oficials més importants 18.
En les Corts de 1533 encara s'utilitza el concepte de Tenir Taula i la via d'inquisició com a forma
d'indagació deis actes, a més s'hi recorden les antigues normatives medievals d'aquesta fiscalització
en la rúbrica II «De la inquisició o taula contra los officials», pero la novetat de la rúbrica és que
comenca a introduir-se el concepte de residencia i la obligatorietat de fiscalitzar també als doctors del
Reial consenl9. Finalmenat, elllicenciat Pedro de la Gasca és nomenat Visitador General i Jutge de
Residencia per al Regne de Valencia, qui exerceix aquesta funció des de 1542 fins a 1545, en que va
ser destinat a Índies20. A les Corts de 1547 es demana altre jutge que acabe la fiscalització iniciada
per la Gasca21. Així és nomenat, el 21 de gener de 1548, Miquel Puig, Bisbe d'Elna, el continuador
de la inquisició contra oficials iniciada per l'anterior22, oficial coneixedor d'aquesta tasca, ja que abans
va ser Visitador al Pricipat de Catalunya 23.
Pel que fa al títollegal que tenen aquests oficials cornissionats pel rei cal dir que s'intitulen en els
processos com a Visitador General i Jutge de Residencia, de forma que els dos conceptes o títols van
units en la mateixa persona, a l'objecte de realitzar una finalitat específica: inquirir i indagar l'exercici
deis oficials reials i locals. De forma que en la documentació apareixen les paraules Inquisidor
-fonamentalment en la documentació redactada en llatí, fent-los seguidors deis antics procediments
de Tenir Taula-, Visitador i Residencia -per a la documentació en valencia i castena.
El procediment generava malestar entre els oficials regnícoles que acusaven als visitadors de realitzar abusos i contrafurs. Així el Brac Militar en les reunions que celebrava, es fa ressó d'alguns contrafurs i realitzats pel Bisbe d'Elna, i de les queixes formulades contra el Bisbe, el 1551:denega apeHacions
a sentencies per en promulgades -nosaltres creiem que aco no és contrafur perque les apeHacions
s'han de portar al consen Suprem d' Aragó-, empresona clavaris de la Tatxa Reial, és contrafur que
siga jutge de residencia un eclesiastic, nomena un batle que no ho pot ser per característiques del seu
ofici, sentencia contra doctors de la Reial Audiencia sense jutjar-los i alguns doctors condemnats de
dol i frau han tomat a exercir el seu ofici, cosa que és contrafur24.
Malgrat les protestes dels regnícoles el procediment va tenir, de forma periódica, vigencia en els
segles XVIi XVII-en el XVIIItambé, pero sota les neis castenanes, encara que els resultats són els
mateixos- i deixa documentació a I'arxiu del Palau Reial de Valencia.
4.

EL PROCEDIMENT 1 LA DOCUMENTACIÓ

Com que tota la documentació referent al procediment portat pel Visitador General no esta catalogada és impossible fer, amb exactitut, un esquema de les fases de l'activitat, de la tipologia documen18Corts de 1403, Furs de Martí 1, Rúbrica XLI, «De inquisició de oficials».
19Corts de 1533, Furs de Caries 1, Rúbrica 11, diu: «Item senyor, com sia gran bé de la república de la ciutat
e regne de Valencia, e de tots los particulars de la dita ciutat e regne que los furs, privilegis e actes de cort, parlant
de la inquisició o taula, se ha de fer deis officials en dits furs e actes de cort nomenats, sien servats los quals
no se són servats, ni effectuats de algun temps en~a, en dan de la república e deis habitants en la dita ciutat e
regne per no ésser estats nomenats jutges inquisidors per fer dita inquisició. E jatsia en les corts celebrades per
vostra Magestat en la present vila de Mon~ó en lo any MDXXVIII a supplicació deis sindichs de la ciutat de
Valencia: per vostra real Magestat foren nomenats per jutges de la taula e inquisidors deis officials reals, que
per los dits furs han de tenir residencia, a Micer Francesch Ubach e Micer Joan Sunyer doctors: la qual nominació de jutges per vostra Magestat feta no hagué loch ni insortí son effecte perque vostra Magestat passant sen
en Italia sen porta en son servey al dit Micer Joan Sunyer, i axí nos pogué pendre dita residencia e inquisició...».
20 HAMPEMARTtNEZ,Teodoro, «Don Pedro de la Gasca, Visitador General en el Reino de Valencia (15421545»), en Estudis, 13, Valencia, 1987, pp. 75-97.
21Corts de 1547, de Caries 1, Capítols deis Bra~os Eclesiastic i Militar, cap. 1.
22ARV, Varia, caixa 33, aquesta signatura esta pendent de nova classificació.
23 CANET,Teresa, op. cit.
24ARV, Real, 523, «Corts per estaments», sessió del 29 de gener de 1551, folis 186vo-189. Altra queixa, veure
p. 256vo, cap. XV, de les «Instruccions fetes pels tres estaments» del 2 de febrer de 1554.
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tal, de la quantitat de processos mampresos per cadascú, del nombre exacte de Visitadors que actuaren
al Regne de Valencia i període d'exercici. Pero sí que podem, a trets generals, fer un esbós d'aquestes
qüestions.
a) Els Visitadors Generals i Jutges de Residencia
La documentació que es conserva a l'arxiu fa referencia a uns visitadors que manprengueren de
forma general una fiscalització contra oficials reials i municipals del Regne i altres que afectaren exclusivament a una part d'aquests grups. Ho resumim en el quadre següent:

Visitador General/ Jutge de Residencia

Període aproximat

Llicenciat Pedro de la Gasca
Miquel Puig, Bisbe d'Elna
Diego Hernández de Cordova
Agostí Gallac i Miquel Geroní Arrufat
Miquel Quintana
Joan Sabater
Luis OcaBa
Martí de Funes
Josep Barbera, Bisbe de Maronea
Joan Crísóstomo Verenguer de Morales

1542-1545
1548-1551
1553-1555
1566-1567
1575-1577
1605-1609
1623-1624
1634-1637
1666
1670

Ambit aproximat
Regne
Renge
Regne
Ciutat
Regne
Regne
Ciutat
Regne
Ciutat
Ciutat

de Valencia
de Valencia
de Valencia
de Valencia
de Valencia
de Valencia
d'Oríola
de Valencia
de Valencia
de Valencia

Aquí no figuren tots els Visitadors que van actuar en el Regne de Valencia, ni la documentació
que ha quedat en aquest arxiu és similar en volum; hi ha Visitador sobre el qual es conserva gairebé
tota la documentació i hi ha d'altres dels quals es conserven uns quants processos. És difícil a hores
d'ara fer aproximació del volum de processos i documents de cada Visitador. D'altres visitadors que
hi ha referencia pero que no hem localitzat documentació són: Francisco Miguel de Pueyo (1624), Pedro
Gomis Casanova, Bisbe de Sogorb (1625), Geroni Blasco (1626), Gaspar de Tárrega (1630), Juan Bautista Polo (al voltant de 1634)25,Miquel Geroni CastelIó (1651-1654)26,Diego Geroni Gallan (1657)27,
tots elIs referits a la ciutat de Valencia.

b) Les fases del procediment i la tipologia documental
El procediment s'inicia amb el nomenament del Visitador, documentació del qual no es conserva
en aquest arxiu, a excepció d'algunes copies inserides en algunes crides i processos. Tampoc no conservem els nomenaments dels altres oficials que acompanyaven el Visitador -el Procurador Fiscal de
la Visita o Residencia, els escrivans, els agutzils, etc.
.
Una segona fase de la Visita és publicar un edicte, crida o pregó anunciant la institució o oficials
en concret que es van a fiscalitzar o residenciar, pel tal que si algú vol presentar querelIes o denúncies
per la seua actuació ho puga fer. D'aquestes crides es conserven algunes cosides entre altres papers
pertanyents a diversos Visitadors. Són interessants perque d'alguna forma resumeixen el poder polític
del Jutge i la seua capacitat fiscalitzadora sobre els oficials. Per exemple, en una crida es pot lIegir:

25Citats per FILIPO,Amparo, El centralismo de nuevo cuño y la política de Olivares en el País Valenciano,
Valencia, 1988, pp. 251-252, referent a la Taula de Canvis.
26Arxiu Municipal de Valencia (AMV), Cartas Reales, núm. 11, any 1653, pp. 209-209v°.
27AMV, Cartas Reales, núm. 11, any 1657, pp. 250-25Ov°.
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«Sepan todos los vezinos y moradores de esta villa como el muy Ilustre Seftor don Diego Hernández
de Cordova, Visitador General y Juez de Residencia en la cibdad y Reyno de Valencia, en cumplimiento
y execución del mandato de su magestad por provisión del muy alto y muy poderoso seftor principe don
Phelipe, Jluestros seftores, pone en residencia particular al noble Juan Lorenz de Villarasa, Portanveces
de General Governador en la cibdad y Reyno de Valencia, así del tiempo de su administración de su officio como de el tiempo que ha servido La Lugartenencia General, y al depositario de los depositos de la
Governación, los alguaziles y a Darnián Alfonso scribano de la Governación y porteros mayores de ella...
y así mesmo pone en residencia particular al magnifico micer Martín Ponce adbogado fiscal de su magestad, ya Pere Cherta, y a Frances Juan Cardona y a Jaime Cherta procuradores fiscales. Y para que más
libremente puedan todas las personas que tuvieren agrabiadas pedir justicia y remedio de sus pretensos
agravios, extorsiones, fuen;as, violencias, malas administraciones, deudas no pagadas, y que por la autoridad de sus officios no les ayan sido pedidas, de dineros, sedas, paftos... Para que lo suso dicho más
libremente y sin recelo y temor alguno se pueda pedir e seguir ha suspendido al dicho don Juan del dicho
officio de Portanveces de General Governador y a los dichos depositarios de los depositos de la Gobernación, y alguaziles, scrivanos... Comparezcan ante el dicho seftor Visitador General dentro de quarenta
días primeros siguientes en la cibdad de Valencia en las casas de su morada dende las diez horas de la
maftana...» (Crida del 17 de marc de 1554 de Diego Hernández de Cordova).
Aquest edicte inicia les següents fases del procediment i genera una documentació característica:
uns processos que soIs contenen la denúncia de la persona afectada vers l'oficial reial i l'acceptació
pel Visitador corresponent.
Els expedients dels processos i altres actes judicials que es conserven es diferencien principalment
segons els tipos que indiquem tot seguit:

1.
2.
3.
4.
5.

Processos de denunciació: conserven la querella o demanda i l'acceptació pel jutge.
Processos d'ofici: els iniciats pel Procurador Fiscal de la Residencia on fa les seues denunciacions.
Processos per apeHació: quan dos particulars que estan pledejant decideixen acudir al tribunal
format pel Visitador, processos en els quals no hi ha cap implicació d'oficial reia!.
Informació de testimonis: ordenats fer pel Visitador per tal d'inquirir o indagar els fets d'un
oficial reial o local.
Formulació de carrecs: de totes les denúncies i conclusions extretes de la informació de testimonis es redacten els carrecs de que és acusat l'oficial, a fi que puga formular la seua defensa.

Finalment, el Visitador sentencia tot aplicant castigs monetaris -multes, empresonaments, devolució de quantitats monetaries, etc.
Altra documentació que es conserva, a més de les crides, processos, etc., és la correspondencia
del Visitador cosida, generalment, junt amb uns altres papers com les crides. També ha generat altra
documentació ordenada pel Visitador, com la recopilació que mana fer el Bisbe d'Elna dels documents
que feien referencia a la defensa del Patrimoni Reial28.
Tots els actes judicials esmentats es conserven de diferent forma: uns solts i uns altres cosits, tot
mesclant-se els de diferents tipos, pero generalment guardant una unitat, ja que eren els corresponents
a un sol Visitador.
Finalment, volem fer esment d'una altra documentació relacionada amb les Visites, pero que es
troba en altres seccions o arxius perque pertanyen a altres institucions:

1. Les apeHacions a les sentencies del Visitador havien de realitzar-se al Suprem Consell de la
2.
3.

Corona d' Aragó, les quals estan en la serie Procesos de Madrid de l'Arxiu del Regne de Valencia.
Algunes lIetres de la correspondencia enviada pel Rei al Visitador, de les quals es conserva copia
en els registres de la Reial Cancelleria a l'Arxiu del Regne de Valencia.
Altra correspondencia entre el Rei i el Visitador que es conserva a l' Arxiu de la Corona
d'Aragó29 i a l'Archivo General de Simancas30.

28 ARV, Real, núms. 611-615.
29 Citat per Amparo FILIPO, op. cit., p. 251.
30 Citat per T. HAMPE MARTfNEz, i T. CANET APARISI, als respectius

478

articles.

c)

InstitucioDS i materies

EIs oficial s objecte de la Visita són tots els locals i els reials, tret del Virrei. Dellocals cal destacar:
els Justícies -civils i criminals-, el Racional, el Mustassaf, els clavaris, els assessors, els escrivans
i altres, així com els oficials de la Taula de Canvis. DeIs reials cal assenyalar: els doctors de la Reial
Audiencia i Reial Consell, el Regent de la Cancelleria, els Batles -General i locats-, els escrivans,
el Governador, els seus assessors, advocats fiscals, aguatzils, Mestre Racional, carcellers, i altres oficials menors com regents del llibre de peatge, porters, etc.
La materia tractada en els processos fa referencia a tota l'activitat de l'oficial, tant des del punt
de vista de l'administració económica -els comptes gestionats pels Justicies, els comptes del Mestre
Racional, dels clavaris del municipi, deIs Batles, etc.- com des del de l'adrninistració de justicia i l'activitat pública relaciona amb la moral. Per tal de tenir una idea de les qüestions tractades destaquem
l'exemple de Jaume Cherta, qui fou Procurador Fiscal del Rei, i que es acusat en la Residencia de
Diego Hernández de Cordova de 1554 de donar ganivetades a certes persones, de no atendre causes
fiscals referents a la Hisenda Reial, de ser amic de bandols i d'homens de mal viure, d'abusar carnalment d'una dona arrestada en la Reial Audiencia31 o, l'exemple de l'acusació feta a Luis Ferrer, Lloctinent de General Governador, de no haver exercit amb rigor l'administració de justícia, sinó que ocupava el carrec per «hazer plazer a amigos e hazer por las personas a quien algo devía», de formar
part en arrendaments, cosa prohibida als oficials reíaIs. En alguns casos el Visitador ha fiscalitzat la
gestió deIs arxius, on ha descovert la venda de processos de l'arxiu del Justícia Criminal a un especier
per a fabricar coets32.
Les materies són moltes i és improcedent enumerar ací la infinitat d'acusacions i indagacions realitzades contra els oficials. La importancia de la font documental resideix en l'aportació de dades per
al coneixement de la gestió pública, i d'alguna forma privada, deIs oficials en l'epoca foral, en el qüestionament de l'autoritat i l'abús del poder d'aquests oficials, en l'estudi de les oligarquies i de les diferents administracions de justicia i económiques. Font documental que estem catalogant i que dintre
d'un curt període de temps es podra facilitar a l'ús deIs investigadors.

I

31ARV, Varia, caixa 33, esta pendent de nova classificació.
32ARV, Processos de la Reial Audiencia, part III, apendix, núm. 261.
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