LA UNIVERSITAT DE LA CIUTAT I REGNE DE
MALLORCA
Hem vist com la institució municipal sorgida el 1249 va evolucionar fins a
adquirir una estructura pràcticament definitiva amb la sentència dictada
per Sanç de Mallorca el 1315 i la consegüent aparició d'un òrgan
administratiu propi per a la Part Forana. Això no obstant, la documentació
que sens dubte van produir aquestes institucions des del seu naixement,
i de la qual hi ha referència per altres vies, no se'ns fa patent, llevat de
casos aïllats, fins al segle XV, època en la qual, d'altra banda, tingueren
lloc una sèrie d'esdeveniments que marcaren la seva dinàmica històrica i
administrativa fins al segle XVIII. En primer lloc, el 1405 es va produir la
fallida del sistema financer del municipi en no poder afrontar les pensions
anuals del deute públic amb els ingressos procedents dels impostos. Això
va conduir a la creació d'una nova institució coneguda amb el nom
d’Universal Consignació, gestionada pels creditors, la vida de la qual
sobrepassaria la de la mateixa Universitat, ja que arribà fins al principi del
segle XIX. D'altra banda, el 1447 es va introduir un nou sistema d'elecció
de càrrecs municipals conegut com a règim de sort i sac, el qual pretenia
acabar amb els continus conflictes entre faccions ciutadanes que
pugnaven pel poder institucional i que suposaven, a més, una sagnia
econòmica notable. La conseqüència de tot això va ser més activitat
administrativa i el seu reflex en les sèries documentals.
Les esmentades sèries i les dades que proporcionen els antics inventaris
insinuen una estructura administrativa de la Universitat de la Ciutat i
Regne de Mallorca que, pel que respecta a la producció documental, era
organitzada entorn de centres com la Cúria de l'Executor i les escrivanies
de la Universitat, del clavari administrador de les monedes comunes, dels
oïdors de comptes i de la Consignació. De totes maneres, i a causa dels
nombrosos buits documentals i la desorganització causada pels trasllats,
existeixen sèries que plantegen encara avui seriosos dubtes sobre la
seva identificació i encaixament orgànic dins de l'estructura de la
Universitat.
Les sèries reflecteixen l'activitat de la institució en compliment de les
seves funcions. Les de govern, gestionades a l’Escrivania de la
Universitat, es reflecteixen en els Llibres de determinacions, que recullen
les deliberacions i els acords tant del Consell de Ciutat com del Gran i
General Consell, i també en sèries referides a la gestió i actuació dels
jurats: els Llibres extraordinaris, on es recullen les actuacions i decisions
sobre els assumptes que els jurats resolien directament o per comissió;
les Lletres missives i, excepcionalment, Lletres missives i rebudes,
registres de les cartes expedides per ells a altres autoritats i persones
particulars i també de cartes rebudes; la sèrie d’Extraccions dels Oficials
de la Universitat, coneguda també per sac i sort, que recull l'elecció dels
oficis i càrrecs municipals; la de Cartes als Jurats, que agrupa la
correspondència original dirigida a ells, classificada pels noms dels
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personatges que l’expedeixen; la de Testaments dels Jurats, registres
que contenen les memòries dels jurats en finalitzar el seu mandat, i la de
Suplicacions dels jurats al lloctinent reial. Dins la funció de govern i
administració, s'ha d'assenyalar també la documentació produïda pel
mostassaf, ofici creat en el segle XIV i encarregat de la vigilància dels
pesos i les mesures i de la qualitat de les mercaderies als mercats, del
bon estat dels carrers i camins, de l'elevació de murs i parets, de
l'obertura de finestres i de la policia urbana en general; el mestre de
guaita, que exercia la vigilància i el càstig sobre els esclaus; els caps de
guaita, espècie d'auxiliars executius que també vetlaven a la nit contra
els avalotadors i portadors d'armes; el siquier, encarregat de la bona
distribució de l'aigua i el reg i del seu consum; el mallol, pare dels orfes, o
els morbers, la missió dels quals era informar els jurats en matèria de
salut pública perquè aquests poguessin actuar i condemnar els infractors,
etc.
Dins aquestes mateixes funcions hi havia les d'assegurar el proveïment
alimentari del regne durant les èpoques de carestia, sobretot respecte als
cereals, i les de defensa. Respecte a la primera, apareixen les diverses
sèries corresponents a l'administració del blat; mentre que el tema de la
defensa es veu plasmat en la sèries com els Llibres de llistas de la
fortificació o els Llibres de pagaduria.
La gestió econòmica va resultar molt complexa a causa de la fallida
financera de 1405. Des d'aquesta data, la Universal Consignació va
passar a administrar els ingressos procedents de les imposicions
indirectes i el pagament als creditors titulars del deute públic. Tanmateix,
la documentació es va localitzar indistintament en les diverses
escrivanies i, a més, els fons van arribar a l'Arxiu del Regne de Mallorca
per diverses vies i amb l’ordre original alterat, cosa que complica la tasca
arxivística. Les sèries abasten les diverses modalitats de la gestió
econòmica: l'administració fiscal dels impostos directes mitjançant els
Llibres de talles, on apareixen els noms dels contribuents, la seva filiació
social, el domicili i la quota assignada.1 La quota assignada es va
realitzar mitjançant la distribució de les quotes establertes el 1315 fins
que, en la segona meitat del segle XVI, l'estimació patrimonial va passar
a ser personal, en compliment de les disposicions de Ferran el Catòlic de
principi de segle. Així van aparèixer les sèries d’Estims generals, amb
volums referits a la ciutat i a cada una de les viles foranes. En la gestió
dels impostos indirectes apareixen els Llibres de deutes i els Llibres de
restes, en els quals es consignen, respectivament, els arrendaments
anuals de les imposicions municipals i les quantitats pendents de
pagament d'exercicis vençuts per part dels llogaters. Una secció de fons
a part és la corresponent a l'òrgan administrador de la gabella de la sal,
impost sobre el consum d'aquest producte instaurat el 1425,
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l'administració del qual comprèn 12 sèries que inclouen des de les
vendes de sal, els ingressos i les despeses generals, fins a la gestió del
deute públic consignat sobre el producte d'aquest impost.
El deute públic va constituir el cavall de batalla de la despesa pública i la
seva imparable expansió durant el segle XIV va conduir a la situació ja
plantejada al començament del XV. La documentació sobre venda i
amortització del deute públic apareix en sèries com els Llibres de
contractes, els Llibres d'encarregaments i quitacions i els Llibres de
quitacions. Des de 1405 l'administració dels censals consignats va ser
competència exclusiva de la Universal Consignació, que va comptar amb
una escrivania pròpia, en la qual es van formar i es van conservar les
sèries documentals.2 Aquestes fan referència a tres àrees: censals de
Barcelona, censals de Mallorca i censals de la gabella de la sal.
Pràcticament en totes apareix el llibre en format de capbreu, és a dir,
relació de títols de deute públic i, de cada un, les incidències i els
pagaments esdevinguts durant una sèrie d'anys. La major part d'aquella
documentació va ser segregada del fons de la Universitat de la Ciutat i
Regne i transferida a la Diputació Provincial, com a institució
encarregada, a partir de 1835, de liquidar el deute públic, i va ingressar a
l'Arxiu amb la documentació procedent d'aquesta institució.
Els responsables de l'administració financera de la Universitat van ser els
clavaris. Fins a 1405 i durant la primera etapa de la Consignació va ser
un únic clavari l'encarregat, però després de la firma de la Concòrdia de
Barcelona el 1431 es va passar a dos. Els clavaris van estar obligats a
liquidar els comptes de la seva administració davant dels oïdors de
comptes, representants dels estaments de Ciutat i de la Part Forana. La
importància d'aquesta fiscalització es fa patent en el fet de tenir
establerta una Escrivania dels Oïdors de Comptes, en la qual es van
confeccionar les sèries de llibres d'administració dels clavaris, on
s'anoten els assentaments corresponents a entrades, sortides i balanços
d'un exercici anual.
La documentació relacionada amb temes econòmics es completa amb la
de dos importants organismes: la Taula Nummulària, institució fundada al
final del segle XV amb caràcter de caixa de dipòsits per facilitar la
custòdia de capitals i la circulació monetària, i l’executor, oficial instaurat
en el segle XIV i encarregat de resoldre judicialment els plets sobre
l'administració dels béns de la Universitat i sobre les qüestions relatives
als impostos.
 Dates extremes: segles XIII-XIX.
 Unitats d'instal·lació: sense determinar.
 Instruments de descripció: inventari topogràfic dels fons ubicats al
dipòsit conegut amb el nom d’Arxiu Històric; inventari topogràfic dels
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fons unificats amb l'epígraf Clero; inventari topogràfic dels fons
procedents de l'Audiència; inventari dels fons procedents de la
Diputació Provincial de les Balears.
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