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La refundació del govern local de 1664
Fragment de l’acta amb els cònsols i batlles escollits

Dades arxivístiques del document
CAT AHG, Districte notarial de Figueres. Castelló d’Empúries, Notari Miquel Pastell, Ca
1442, 12 d’abril de 1664. Català.
Història arxivística
La gestió de la documentació municipal a l’Antic Règim va lligada íntimament a la figura
del notari. Aquests càrrecs públics produïen i donaven fe de la documentació que
generaven i rebien les antigues universitats, nom amb el qual es coneixia l’organització
local abans de la imposició borbònica de la Nova Planta d’arrel castellana. Sovint, a causa
de la desídia de les corporacions i de les seves persones responsables, de les guerres i
els fenòmens naturals, una part de la documentació de la institució municipal només es
pot trobar actualment als protocols notarials, atès que el notari sempre conservava una
còpia, en forma de resum o en extens, i entregava l’original a l’interessat. Així doncs, de
manera excepcional, el document d’aquest mes, tot i ser un document creat pel govern
local de Roses, no es troba a l’Arxiu Municipal, sinó al fons de la notaria de Castelló
d’Empúries, conservat a l’Arxiu Històric de Girona. Les vicissituds per les quals la
documentació notarial ingressà a l’esmentat arxiu es poden resseguir fil per randa en el
llibre Catàleg dels protocols del districte de Figueres (I), dels arxivers Joan Fort, Èrika
Serna i Santi Soler.
Contingut
El Consell General de la Universitat de Roses es reuní, atesa la convocatòria emesa pel
governador general del comtat d’Empúries, Tomàs de Malla, el dia 12 d’abril de 1664. El
registre en el protocol notarial de Miquel Pastell, que actuava de secretari municipal, de
l’acta de la reunió permet saber que l’objectiu fonamental i únic de l’assamblea dels veïns
de Roses, celebrada a la casa del notari situada a la plaça dels Homes de la vila de

Castelló d’Empúries, era insacular en tres bosses els noms proposats per ocupar els
càrrecs i oficis de la Universitat de Roses per al proper any.
D’aquesta manera, es procedí seguidament a l’elecció d’aquests càrrecs i oficis que, en
commemoració de la restauració de la universitat, s’acordà que es faria cada any aquest
mateix dia. Un infant de 8 anys fou l’encarregat d’extreure els noms. Així, la composició
d’aquell primer consell va ser el següent:
Domènec Reig (cònsol en cap), Antic Puig (cònsol segon), Bartomeu Albert (cònsol
tercer), com a cònsols;
Rafel Puig, Pere Roc i Onofre Sastre (sastre), com a batlles;
Rafel Palau, com a mostassaf (una mena d’inspector de pesos i mesures);
Pere Amfós i Espolla, com a clavari (per entendre’ns, un recaptador);
Miquel Capdaygua i Antoni Batlle, com a sobreposats (un càrrec similar al de majordom);
Emer Palau i Antoni Berta, com a cònsols de mar;
Antoni Batlle, com a jutge d’apel·lació;
Pere Amfós i Espolla i Onofre Sastre (pescador), oïdors de comptes;
Pere Amfós i Espolla, Pere Pau Romanyach i Antoni Sastre, com a morbers (responsables
de la sanitat pública);
Miquel Capdaygua, Pere Amfós i Espolla i Nicolau Berta, com a obrers de l’església;
Antoni Moní, síndic de la vila (procurador).
En donà fe i signà l’acta el secretari de la Universitat que, com ja s’ha dit, era Miquel
Pastell, que, a més, era notari públic de Castelló d’Empúries.

Primeres pàgines de l’acta de la reunió del 12 d’abril de 1664

Context
L’Ajuntament de Roses té 629 anys d’existència. La primera organització municipal, per
privilegi reial, va ser de l’any 1385. Amb tants anys, hi ha hagut temps per a tot.
Enguany, durant aquest mes d’abril, se celebra el 350 aniversari de la seva total
refundació, és a dir, un començament de cap i de nou inapel·lable. Ens expliquem.
La Guerra dels Segadors havia provocat un abans i un després en la història de Roses.
L’any 1640 la població de Roses es veié forçada a exiliar-se als pobles veïns. Els militars
van obligar als rosincs que sortissin de la vila medieval perquè eren un obstacle per a la
seva feina, l’art de la guerra. Uns van anar a Cadaqués, altres a l’Escala. Fos com fos,
Roses va restar despoblada i durant vint-i-quatre anys sense universitat i consell
municipal (a partir del Decret de Nova Planta de 1716, passarà a anomenar-se
Ajuntament, del castellà Ayuntamiento, d’ayuntarse). El nom d’universitat feia referència
al conjunt (a l’univers) de veïns d’una població, que s’organitzaven en un Consell General
i, de manera permanent, en un Consell Estret, format per tres cònsols i un nombre
variable de consellers que, en el cas de Roses, eren trenta (quinze per la vila i quinze
més pel terme i masos). Cada any, pel mateix dia (a Roses, el dia de Tots Sants), es
renovaven els càrrecs.
El 1639 havia sigut el darrer any en què s’havien escollit representants a Roses. És a dir,
els últims representants escollits segons el privilegi d’organització municipal de l’any
1402. Foren:
Joan Boscà, cònsol en cap;
Jeroni Moní, cònsol segon;
Joan Tuluguera, cònsol tercer;
Aniol Solana, mostassaf i síndic;
Jeroni Sastre, clavari;
Nicolau Roig, secretari i notari (i propietari del mas Roig, que després passaria a
anomenar-se mas Coll).
La Guerra dels Segadors i la posterior ocupació militar francesa fins a l’any 1660, després
de la signatura del Tractat dels Pirineus, mantingueren Roses deshabitada. Lentament, la
població retornà. Amb tot, no va ser fins a l’any 1664 que no hi hauria una nova elecció
de representants que posessin les bases d’una nova Roses. Havien passat vint-i-quatre
anys sense organització municipal, sense govern local.

Fragment amb l’exaculació del cònsol en cap Domènec Reig

Els habitants de Roses, delerosos d’afirmar la seva identitat comunitària enfront les
autoritats militars de la Ciutadella, aconseguiren que el 28 d’abril de 1663 el comte
d’Empúries els atorgués facultat –als habitants del lloc de Roses i als qui vivien en els
masos del terme– de tornar a formar consell de la Universitat. Un any després, el 12
d’abril de 1664, tingué lloc, com hem vist, la primera elecció dels càrrecs i oficis de la
Universitat restaurada de Roses. D’aquesta manera, enguany la corporació pot
commemorar un nou inici en la seva llarguíssima història. L’any 1664 representa
veritablement una refundació en la nostra organització municipal.
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