
TEXT: 
 
Declare que no sols l'ofici d'assaonador, sinó també els altres arts i oficis del ferrer, sastre, sabater, 
fuster i altres a este mode són honestos i honrats: que l'ús d'ells no envileix la família ni la persona de 
què l'exerceix, ni la inhabilita per a obtindre les ocupacions municipals (...) i que tampoc han de 
perjudicar les arts i els oficis per al gaudi i  prerrogatives de noblesa(hidalguia)(...) 
 
Reial Cèdula de Carles III (1783) 
 
A)CLASSIFICACIÓ 
 
És un text jurídic de caràcter informatiu per tractar-se d'una cèdula reial, concretament la dictada per 
Carles III en 1783 sobre l'honestedat de tots els oficis.El text va dirigit al poble espanyol en general i, 
especialment a aquells que encara mantenien opinions tradicionals sobre la deshonra del treball. 
 
Carles III (Madrid, 1716-Madrid, 1788) Rei d'Espanya (1759-1788). Fill de Felip V d'Espanya i 
d'Isabel de Farnesi, va ser Duc de Parma i de Plasència (1731-35), i rei de Nàpols i Sicília (1734 i 
1759), i a la mort del seu germà Ferran va heretar la corona espanyola. El seu regnat marca la plenitud 
del despotisme il·lustrat a Espanya. Ajudat per un equip de ministres excepcionals, entre els quals 
destaquen els noms d'Esquilache, Floridablanca, Campomanes, Roda, Aranda i Múzquiz, va impulsar 
importants reformes econòmiques, socials i polítiques essent considerat com el més il·lustrat dels reis 
espanyols.Així per exemple va dur a terme mesures que van molestar a amplis sectors de l'aristocràcia 
tradicional o del clero com el projecte de contribució única i universal, la reorganització del Consell 
de Castella, la prohibició d'augmentar els béns de mans mortes i la limitació de la immunitat 
eclesiàstica van inquietar a l'aristocràcia i a l'alt clero, els que van organitzar en 1766 l'anomenat motí 
d'Esquilache (una revolta dels madrilenys al març de 1766 protestant pel decret del marqués 
d'Esquilache, primer ministre de Carles III, que prohibia l'ús de la capa i del xamberg (barret d'ala 
ampla) amb el pretext que les esmentades robes cobrien les cares dels sospitosos. Les raons més 
profundes del motí van ser l'escassetat de pa  (males collites de 1763-1765) i l'encariment dels articles 
de consum. Els amotinats demanaven a Carles III, entre altres coses, la destitució d'Esquilache, 
l'anul·lació de les disposicions sobre el vestit i una rebaixa dels preus dels comestibles. El rei no va 
tindre més remei que cedir a les seues peticions, però no va desistir fins a trobar uns suposats 
instigadors de la insurrecció. Ensenada i els jesuïtes (expulsats d'Espanya l'1 d'abril de 1767) van ser 
els caps de turc del motí. Pel que fa al sector agrari, Carles III va disminuir els béns vinculats i de 
mans mortes i va limitar els privilegis de la Mesta, vigents des de temps dels Reis Catòlics, en 
benefici de l'agricultura. En matèria industrial i comercial, va proclamar la llibertat de la indústria i de 
la circulació de qualsevol classe de mercaderies, va suprimir les duanes i la resta de traves interiors, 
va promulgar la llibertat de comerç amb Amèrica i va modernitzar la política fiscal. 
 
B)ANÀLISI I COMENTARI: 
 
La idea bàsica del text es basa en la declaració reial sobre l'honorabilitat de tots els oficis pel que el 
seu exercici no ha de ser cap obstacle per a exercir càrrecs municipals o adquirir la condició de 
noblesa. En altres paraules, ja no ha d'haver-hi incompatibilitat entre la condició de "hidalgo" 
(gentilhome) o regidor per a treballar en qualsevol ofici.  El text s'inscriu, doncs, en plena època del 
reformisme il·lustrat que intenta superar certes mentalitats tradicionals que en definitiva coartaven la 
llibertat de treball i per tant disminuïen les possibilitats que la nació s'enriquira dins de les noves vies 
que estan mostrant els il·lustrats, molts dels quals pertanyien a la burgesia. Les noves polítiques 
econòmiques de la Il·lustració: liberalisme econòmic i fisiocràcia incidien en la llibertat econòmica en 
tots els seus aspectes (llibertat d'indústria, llibertat de comerç...etc) i això incidia en com eren de 
negatives les estretes reglamentacions gremials i els sistemes feudals agraris, per la qual cosa calia 
ensenyar al poble els nous objectius econòmics basats en noves tècniques i mètodes productius i 
també en el canvi de mentalitat que fera possible els esmentats canvis. Per tant la reial cèdula presenta 
un caràcter didàctic enfocat a superar velles tradicions que consideraven el treball manual com una 
deshonra sobretot per a l'aristocràcia. I això provenia de l'edat mitjana on les classes socials es 



diferenciaven per la seua funció (bellatores, oratores i laboratores. No obstant això la Reial Cèdula no 
feia menció dels alts càrrecs de l'exèrcit o a les altes jerarquies eclesiàstiques on era necessària la 
neteja de sang. 
 
C)CONCLUSIONS: 
 
El text es publica en 1783 i per tant se situa dins de l'inici del trànsit entre l'Antic Règim i la nova 
societat liberal i burgesa del segle XIX. Trànsit que es veurà, no obstant, tallat pels efectes de la 
Revolució Francesa poc més tard, a partir de la qual, ja amb Carles IV i Floridablanca, les idees 
il·lustrades es veuran fortament reprimides perquè en definitiva el despotisme il·lustrat presentava la 
seua cara més contradictòria en no poder continuar les reformes que propagava fins al final sota pena 
de la seua autodestrucció. Caldria esperar fins molt després (excepte en el parèntesis de les Corts i la 
Constitució de Cadis i del Trienni Liberal), per a poder començar a parlar d'un verdader trànsit cap a 
la nova societat. 
 


