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Les Juntes: institucions representatives a Nàpols durant el virregnat austríac (1707-1734) 

Neus Ballbé 

 

Des del punt de vista del funcionament polític i institucional, Nàpols representa, 

probablement, un cas ben diferent dels altres que es tractaran en aquestes Jornades. Territori 

sotmès, al llarg de la seva història, a diferents dominacions estrangeres, a gairebé 250 anys de 

virregnat en el període modern i, per tant, amb el rei llunyà, no serà fins al 1734 que 

aconseguirà el seu ple establiment com a regne independent. Les seves institucions polítiques, 

doncs, són diverses, i es creen, es desenvolupen, evolucionen i desapareixen en funció 

d’aquests canvis constants. La meva exposició  se centrarà en les particularitats polítiques 

napolitanes, tenint en compte el que representa aquest canvi constant de dominació 

estrangera com també què significa i com influeix a nivell polític, social, econòmic i 

jurisdiccional, la pervivència d’un sistema plenament feudal, vigent fins al Decenni francès dels 

primers anys del segle XIX.   

Després d’un breu esment d’alguns fets diferencials - la titularitat del Regne, el seu 

parlament, i el funcionament polític de la ciutat de Nàpols -, sense els quals no es pot entendre 

el per què del sistema napolità, pretenc analitzar un mecanisme completament 

extraparlamentari con són les juntes, organismes que, tot i ser representatius, no ho són en el 

sentit de ser establerts per decisió de cap parlament, sinó que ho són en sentit justament 

contrari, d’un enfortiment de l’absolutisme regi o, en els anys del virregnat austríac, de la 

voluntat de construir aquelles estructures necessàries per al millor funcionament de l’estat. En 

tot cas, però, des del virregnat espanyol i fins a la unitat d’Itàlia, per tant al llarg de més de 300 

anys, les juntes napolitanes desenvolupen les funcions que en altres indrets d’Europa van ser 

responsabilitat de les comissions parlamentàries. 

 


