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Resum
El Tribunal de Contrafaccions fou una institució mixta i paritària, formada per tres jutges de part de la monarquia 

i tres de part dels braços de la Cort de Catalunya. La seva missió fou defensar a escala suprema, per sobre del mateix 
rei, el respecte envers el dret català. La seva activitat va condemnar i va prevenir actuacions contràries a les constitu-

senyorials. El Tribunal funcionà de manera intensa entre els anys 1702 i 1705, durant el regnat de Felip de Borbó. Ara 

en un període dramàtic de la Guerra de Successió, com a mínim entre gener i juny de l’any 1713. Ens consta a través 
d’unes ratlles de les Narraciones históricas de Francesc de Castellví, als Dietaris de la Generalitat de Catalunya i, 
sobretot, gràcies a un procés inèdit que hem localitzat a l’ACA de Barcelona. En tal procés, els sis jutges de contra-
faccions, posicionats unànimement, aconseguiren que dos civils humils fossin sostrets de la jurisdicció militar que els 
havia condemnat il·legítimament a quatre anys remant a galeres. El Tribunal acabà sentenciant que el responsable de 

jurisdicció a Catalunya en el futur. El Decret de Nova Planta (1715-1716) aboliria aquest important òrgan, com la resta 
d’institucions polítiques catalanes d’arrel pactista i iuscentrista. 

El Tribunal de Contrafaccions i la seva activitat, amb Felip V i amb Carles III
El Tribunal de Contrafaccions fou una institució innovadora i capdavantera de la Catalunya moderna. No es co-

neixen òrgans amb una concepció, una planta i/o unes funcions anàlogues enlloc de l’Europa d’aquell temps. Se’l pot 

jurídica històrica de Catalunya, que el Decret de Nova Planta (1715-1716) de Felip V trituraria.
El Tribunal de Contrafaccions constituí l’estructura més elevada i reeixida per garantir el respecte envers el dret 

català. Respecte, sí, degut per tots els membres de la comunitat política, incloent –i destacant– el rei i els seus ministres 
-

tants dels tres estaments del país reunits en Corts al llarg de segles. 
El Tribunal de Contrafaccions suposà un perfeccionament dels mecanismes de l’Observança trenats a partir del 

segle XV, consolidats amb la cèlebre constitució «Poc valria» de les Corts de 1481. Com? Traient del teulat del rei –del 
Reial Consell i Audiència de Catalunya– la pilota de jutjar l’adequació a dret d’actuacions de la monarquia i els seus 
agents. Més encara, al Tribunal de Contrafaccions també se li atribuí l’enjudiciament de presumptes contravencions 
comeses en jurisdiccions senyorials del Principat.

La cobertura jurídica del Tribunal de Contrafaccions s’aprovà –s’estrenà– a les Corts celebrades per Felip V als 
catalans els anys 1701-1702. Es renovà, amb canvis escassos però notables, fruit de l’experiència recent, a les Corts 
celebrades per Carles III als catalans els anys 1705-1706.



CATALUNYA I LA CORONA D’ARAGÓ
438

Tal normativa ja havia estat estudiada i contrastada, en temps propers.1 I poca cosa més. L’activació –malgrat la 
desgana i resistència inicial de la monarquia–, el funcionament, els efectes i el potencial del Tribunal de Contrafac-
cions quedaven pendents d’una anàlisi completa. Els autors d’aquesta comunicació l’estem efectuant, aviat sortirà a 
la llum.2

Contrafaccions substancià un nombre de casos rellevant, en paràmetres quantitatius i qualitatius –ens consten almenys 
quinze dossiers, alguns dels quals afectaren el cor de l’aparell reial a Catalunya o posaren en entredit mesures dictades 
pel mateix monarca. L’activitat del Tribunal s’esdevingué en dues etapes. La primera, entre 1702 i 1705, sota domini 
borbònic; la segona, com a mínim l’any 1713, en període habsbúrguic. I la institució no fou solament poderosa pel que 
jutjà –amb provisions condemnatòries o absolutòries. Igualment ho va ser per les contrafaccions que aconseguí que es 

El Tribunal de Contrafaccions tingué una composició mixta de rei i Cort –reunió dels tres estaments. Mixta i pa-
ritària. La meitat dels seus sis jutges eren membres de l’aparell monàrquic, i l’altra meitat eren persones vinculades 
a la «terra» –no necessàriament juristes–: un eclesiàstic, un dirigent nobiliari i un conseller de la ciutat de Barcelona. 
L’atzar s’encarregaria de desfer empats que tal paritat radical podia fer esperar i témer. A ningú li escaparà la signi-

contemporànies d’Europa– i, per tant, pot costar de reivindicar des de la perspectiva liberal actual. No és menys real, 
però, que el país tenia unes institucions amb una representativitat i una participació política molt superiors als territoris 
de l’entorn, i la monarquia hi estava subjecta a dret i hi exercia unes potestats limitades, no pas absolutes. I tot això no 
només succeïa de iure.

La Diputació del General, amb o sense instància de part, tenia encomanada la funció d’acusació pública davant 
del Tribunal de Contrafaccions. I qualsevol individu o col·lectivitat de Catalunya també podia recórrer directament al 
Tribunal, a despeses de la Diputació, si entenia que en la seva persona s’havien lesionat els drets del país i el General 
no s’havia mobilitzat. La Diputació recuperà, així, el seu lideratge històric –afeblit durant la segona meitat del segle 
XVII– en l’exigència de respecte envers el dret del país. I no ho féu en silenci, sinó que procurà que s’editessin i es di-

l’opinió pública com la monarquia. La vocació divulgadora de la Diputació contrastaria, és clar, amb el silenci que la 
monarquia borbònica imposaria al Tribunal, un cop abolit per la Nova Planta (1715-1716), i també al seu record. Felip 
V i el seu aparell de govern, de matriu absolutista, no tindrien el més mínim interès que quedés rastre d’aquells judicis 
de constitucionalitat.

Aquest no és el fòrum adient per parlar sobre l’apassionant activitat del Tribunal de Contrafaccions durant la seva 
primera etapa. Sí que ho és per explicar la seva segona etapa; és a dir, la seva reactivació en època de Carles III, en un 
moment àlgid de la guerra de Successió. Ho fem formulant una pregunta gens retòrica: quedaria espai per al secular 
iuscentrisme dels catalans en un context internacional i nacional tan arriscat, en una conjuntura bèl·lica tan decisiva? 
Hi donem una resposta breu a través de diferents testimonis, entre els quals destaquem Francesc de Castellví, els Die-
taris i les Deliberacions de la Generalitat de Catalunya i, last but not least, un valuós procés judicial.

Diputació ho plantejà sola i també reunida amb el Consell de Cent i el Braç Militar, les altres dues institucions de la 
Conferència dels Tres Comuns.3 La demanda a vegades es formulava amb insistència, quan un atac al dret català es 
considerava intolerable. I consten encesos debats entre juristes regulars i/o contractats del General i/o de Barcelona 
per avaluar si tal o tal actuació era constitutiva de contrafacció i podia, per tant, passar a ser objecte d’un judici consti-

Cardenyas i Lluís Estaper, doctors en dret civil i canònic, i com a tals gaudint de bona part de privilegis i prerrogatives 
de noblesa, refusaren servir la Coronela de Barcelona, es negaren a anar amb l’arma al coll, a entrar i fer guàrdia amb 
els notaris, causídics i pintors de la ciutat. El síndic del col·legi de notaris i causídics instà que se’ls executessin béns 
propis per pagar la sanció escaient, cosa que féu l’11 de febrer de 1707 Mateu Hugo, un dels verguers de la Reial Au-
diència, com si materialitzés una ordre del canceller: els prengué un llençol de les seves cases a cadascú, sense prèvia 
cognició de causa. Cardenyas i Estaper entengueren que s’havien comès diverses contrafaccions de drets de Catalu-
nya en les seves persones –entre elles, que no se’ls havia respectat l’exempció de servituds personals. Ara bé, el cas 

1. V. FERRO POMÀ, , Eumo Ed., Vic, 1987, pp. 418-427. J. 
ALBAREDA SALVADÓ, «Les Corts de 1701-1702 i de 1705-1706. La represa del constitucionalisme». A: Constitucions, capítols i actes de Cort. 

, Generalitat i Parlament de Catalunya, Barcelona, 2006, pp. XVII-XLV.
2. J. CAPDEFERRO PLA i E. SERRA PUIG, El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702-1713), títol provisional.
3. E. MARTÍ FRAGA, La Conferència dels Tres Comuns. Una institució decisiva en la política catalana, Fund. Ernest Lluch-Editorial Pagès, 

Vilassar-Lleida, 2009.
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resultava enrevessat per diversos motius, començant pel fet que tenia a l’origen una resolució del col·legi de notaris i 
causídics de Barcelona. D’aquí que no arribés massa enllà, malgrat l’entossudiment dels dos afectats.4

Si mai el Tribunal de Contrafaccions es reactivava, ho faria sobre controvèrsies jurídiques relacionades amb la guer-

Normativa per protegir la població civil en context bèl·lic i abusos que no s’aconseguirien impedir

-
ció relativa a la defensa de la població civil contra els estralls de la presència militar.5 Els anys sense corts i amb guerres 
continuades dins del territori6 havien posat en estat d’alerta els braços.

L’abril de 1701, la Diputació representava a Felip d’Anjou que no hi havien hagut corts acabades des de 1599 i, 
entre d’altres coses, indicava al monarca com a indispensable «que se alivien de los ahogos y se reparen de los crecidos 

daños que han padezido en las dilatadas últimas guerra con la desproporción y desigualdad de los alojamientos que 

tienen arruinados muchos lugares».7 No era la primera vegada que es deia.
La majoria de les lleis per defensar la població civil de la presència militar renovaven disposicions de les Corts de 

1599 i sovint enllaçaven amb lleis del segle XV, relacionades amb les circumstàncies militars d’aquell segle. Una de 

però, que el 7 de novembre de 1701 els consistorials de la Diputació havien ordenat a l’escrivà major de la Diputació 

dels estralls i abusos denunciats a la Generalitat el gener d’aquell any contra l’actuació del comte de Fuenclara.8 La 
denúncia de gener de 1630 havia donat lloc a la formulació de tres vots contra les contrafaccions fetes per Fuenclara i 
les seves tropes i sobre els límits constitucionals en els allotjaments.9 Els vots de 1630 van ser a les mans dels braços i 
dels constitucioners de 1701-1702 i foren la base del capítol 107 de 1706.

La manca del compliment constitucional en aquestes matèries entre 1701 i 1705, però sobretot la presència el 1705 
d’una guerra ja plenament oberta sobre el territori, segurament explica que el 1706 s’insistís sobre els allotjaments en 

10 També explicaria que el Tribunal de Contrafaccions, en la 
normativa que preparava la segona etapa de la seva existència, no sols vingués més blindat per l’experiència passada, 
sinó també que hagués d’assumir afers no observats en l’etapa anterior, com els allotjaments, que repercutien en els 
sectors més humils de la població civil.11 

d’abril de 1707 el diputat eclesiàstic llegia davant d’una novena dels tres estaments un informe relatiu a la conducta del 
veguer de Vilafranca, que havia enviat diferents ordres a diverses universitats, entre elles les de Collbató, Altafulla i 
Pierola, fent unes exigències abusives que no es corresponien amb les obligacions dels paisans en matèria d’assistència 

-
nava consell a la novena. La novena, nemine discrepante, aconsellà als diputats que el veguer de Vilafranca revoqués 
els procediments «executats contra las generals constitucions» i indemnitzés les universitats i els particulars amb una 

4. Dietaris de la Generalitat de Catalunya (a partir d’ara citem DGC), vol. X, anys 1701 a 1713, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2007, 
pp. 2107-2119, entre d’altres.

5 VII Congrés d’Història Moderna de 

Catalunya. Catalunya entre la guerra i la pau, 1713, 1813

Barcelona, 17-20 de desembre 2013, en premsa. Són les lleis que defensen la població civil enfront del iure belli (7/1706) –hi tornarem infra–, dels 
assentistes reials de grans (16/1702 i 9/1706), contra les prohibicions militars d’exportació (25/1702, 15/1706), l’obligatorietat dels soldats a pagar 
els impostos (39/1702, 17/1706), forma i regulació dels bagatges (52, 57 i 78/1702, 22, 26 i 34/1706), defensa de la jurisdicció ordinària sobre els 
tercis de la Diputació, de la ciutat de Barcelona i milícies urbanes (82 i 103/1706), jurisdicció ordinària sobre les vídues de soldats (constitució 
43/1706) i sobre els allotjaments (107/1706).

6. A. ESPINO LÓPEZ, , Edaf, Madrid, México, Buenos Aires, San Juan, Santiago, 
2014.

7. DGC, X, p. 1342.
8. DGC, X, p. 53. Entre els apuntaments fets per la Diputació per a les Corts de 1701-1702 hi ha l’informe sobre els allotjaments de 1630, DGC, 

X, p. 1350.
9. E. SERRA PUIG, «Els militars contra Catalunya: allotjaments forçats contra la cobertura legal». A carn!, 2014 (revista electrònica, núm. 

pendent de sortir). 
10. Un capítol que va originar un fort debat interestamental (dins el procés és conegut com el capítol 62) en el qual s’insistia en què els 

allotjaments es fessin en presidis reials i que, en el cas que n’hi haguessin en cases particulars, no hi hagués exempcions estamentals. La resolució 

11. J. ALBAREDA SALVADÓ i E. MARTÍ FRAGA, «La Generalitat entre 1701 i 1714, pròleg». A: DGC, X, p. XXI. J. M. TORRAS 
RIBÉ, Felip V contra Catalunya, Ed. Dalmau, Barcelona, 2005, ha explicat amb luxe i detall, els efectes de la guerra contra la població civil.
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quantitat procedent de la taula dels comuns dipòsits de Barcelona, segons els danys patits, i que s’instés contrafacció 
contra el veguer. Si aquest es negava a revocar la seva actuació, que es passés «avant en lo judici de la contrafacció 

las satisfació de dits danys».12 
El 4 de desembre de 1707, a instàncies de la Diputació, la Conferència dels Comuns elaborava una minuta «ab tot lo 

concernent en matèria de segrestos y aprehensions de grans, allotjaments y excessos» per «resòldrer y executar lo que 
més convinga».13 -
litzats. El 27 de febrer de 1708, la Diputació presentava al rei un memorial on recollia una llarga llista d’abusos militars 
comesos en els darrers temps. Els regiments propis no escapaven als excessos, la mateixa Diputació censurava també el 
«coronel del regiment d’esta casa» al costat d’« ». La institució feia aquella 

humilde representación […] ya por atender al mayor servicio de vuestra magestad, ya por el cumplimi-

a lo que sin cessar invigilia el consistorio.14 

És simptomàtic que, després de tres anys més de guerra, res no s’hagués mogut gaire: El 9 de febrer de 1711 
els consistorials demanaven a la Conferència dels Comuns «narrar ab [una] representació los estragos y insolèncias 
execútan las reals tropas de sa magestat» per «fer compèndrer a sa magestat lo mísero estat ab que se troba lo present 
Principat».15

No eren més que un memorial o una representació, el que podien oferir els diputats o els Tres Comuns? Atenent 
a l’ordenament jurídic del país, podien recórrer –tenien el deure de fer-ho– al Tribunal de Contrafaccions, instància 
que, de moment, ningú aconseguia que es posés en funcionament. No s’aconseguia per a temes bèl·lics, ni tampoc per 

de 1708, dirigida contra un jutge que no s’havia abstingut de conduir una causa on el seu gendre era advocat d’una de 
les parts.16

Pressions per a l’obertura del Tribunal de Contrafaccions durant la guerra
De suplicacions i instàncies als diputats perquè sol·licitessin la reactivació del Tribunal ens consta que no en falta-

ren pas. Vegem tot seguit, a tall d’exemple, el cas d’una contrafacció sobre allotjaments demanada des de la falda del 
Montseny. El 3 de març de 1711, i en dies precedents, el baró de Gondrecourt, que des de Granollers governava unes 
milícies, havia ordenat allotjaments o «aposentaments» de soldats de cavalleria a Trentapasses –parròquia de Santa 
Maria de Vilalba Sasserra. Visiblement s’havia excedit en voler col·locar trenta-sis cavallers –amb els respectius ca-
valls, és clar– en un lloc on romania poca població, «tant disminuït en número y havers». En part, la desproporció obeïa 
a què a Vilalba s’hi acumulaven soldats de llocs que, a còpia de pagar, s’havien redimit de la inquietant obligació. Els 
veïns entenien que si les ordres sobre tals allotjaments haguessin estat dictades pel regent de la Tresoreria –com hauria 
estat preceptiu–, i no pas per altres autoritats o persones, no s’haurien produït aquests abusos ni aquesta descoordina-
ció. Així, el 29 de març de 1711 un síndic de Trentapasses instà la Diputació del General a intentar resoldre aquesta 
contrafacció.17 Consta que la Diputació no trigà a mobilitzar-se per resoldre l’afer: El mateix dia a la tarda l’oïdor 
eclesiàstic es reuní amb el marquès de Rialp, secretari d’estat del rei, perquè tractés amb Carles III aquest i un altre 
assumpte. La resposta que n’obtingué, com no podia ser altrament, era que el rei volia observar el dret, en allotjaments 
de tropes i en tots els àmbits.18 No ens consten més actuacions respecte d’aquesta contrafacció, desviada cap a la via 
extrajudicial o negociada.

12. DGC, X, p. 776.
13. DGC, X, p. 859.
14. DGC, X, pp. 880-881.
15. DGC, X, pp. 1123 i 2384-2385. Vegeu ibídem pp. 1126-1127 i 2396-2397 el cas d’uns abusos a Palautordera elevats a la Conferència dels 

Tres Comuns (23 i 25.II.1711).
16. DGC, X, p. 923 i 2230-2232 (ítems 207-208).
17. DGC, X, p. 2425, ítem 217.
18. DGC, X, pp. 1106 i 1137.
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Era d’esperar que es produïssin canvis? El setembre de 1712, un vot o parer de don Ramon de Sentmenat i de To-
ralla19 -
derava arribat el moment d’actuar per via judicial o constitucional, tot deixant aparcada la via extrajudicial o política: 

públicas exhortaciones a los pueblos, exhortándolos a la penitencia.20

S’obriria, sí o no, el Tribunal? Interroguem d’entrada les Narraciones históricas de Francesc de Castellví. Ens ex-
pliquen que entorn del 24 de febrer de 1713, en el context dels abusos dels allotjaments i quan l’emperadriu estava ja 
a punt de marxa, aquesta, inquieta per la situació que deixava darrere seu, va reclamar la reunió de la Conferència dels 
Comuns. La Conferència era convocada i es reunia al col·legi de la Mercè, on el conseller d’estat comte Stampa feia 
avinent el desig d’Isabel de Brunswick que es garantís al màxim la quietud dels pobles. Es nomenaven divuit persones 
per tal que els diputats fessin tot el possible per mantenir l’harmonia entre la població i les tropes. L’emperadriu també 
avisava els comuns que no podia dilatar la seva marxa. Era la garantia de la successió, els deia, i aleshores, a més, 
Anglaterra li oferia una esquadra. Afegia que les tropes imperials quedaven per a la defensa i la seguretat a mans del 
mariscal Starhemberg. En aquell moment els pobles pagaven una dobla diària als capitans, tres pesos als tinents, dos 

Narraciones históricas– la 
sobrecàrrega, però les lamentacions creixien pels abusos i excessos dels comandants. Castellví explica què passà en 
la Conferència dels divuit del 2 de març de 1713, i com, segons ell, s’hi obrí el camí a la reactivació del Tribunal de 
Contrafaccions: 

Insistió con tesón el caballero F. don Ramón de Sentmenat en que se representasen a la emperatriz por 

medio de los presidentes de los tres estados los continuos clamores de los pueblos […] y que los diputa-

dos abrieran luego el tribunal llamado de Contrafacciones, que es instituido para transgresores de las 

leyes de Cataluña. […] Este dictamen fue aprobado y los tres presidentes en 4 de marzo dieron una re-

presentación a la emperatriz que contenía lo expresado. Llamó la emperatriz a la corte los sujetos que le 

nombraron los diputados. Mandaron poner las arcas cerradas a las puertas de la Diputación para que 

según la ley los agraviados, sin ser conocidos, pusieran sus acusaciones y puntos de pruebas. Tomáron-

se informes de los procederes y se hallaba aún abierto el Tribunal sin haber concluido los procesos de 

acusaciones cuando llegó el dia de la evacuación de Cataluña, que referiremos, con que no tuvo efecto 

el castigo de los delincuentes ni la resolución de evitar la ruina que amenazaba.21 

La continuació de la narració de Castellví es pot prestar a confusió. Diu que després de la marxa de l’emperadriu 
(el 19 de març 1713), i ja en els dies del lloctinent i mariscal Starhemberg, hi hagueren diligències i provisions. Que 
Starhembreg convocà el Reial Senat –és a dir, el Reial Consell i Audiència de Catalunya– i exigí justícia, fos qui fos 
l’autor dels delictes, reclamà que s’escoltessin les queixes dels pobles i s’acabessin els excessos. Refereix que hi ha-
gueren sentències de mort i s’empresonà gent important com el cunyat de Vilana i Perlas, del qual n’impedí un càstig 
exemplar la mediació de Sebatià Dalmau, de qui el mariscal depenia en bestretes continuades, entre moltes altres 
150.000 pesos per a l’evacuació de les tropes imperials. I segueix dient que 

el regente, el diputado militar y el conseller primero, que componían el tribunal de Contrafacciones, se 

aplicaban en formar los cargos que los síndicos de los pueblos y particulares les imponían. Con estas 

justas medidas del mariscal los pueblos toleraban gustosos el peso de las tropas.22 

la del Tribunal de Contrafaccions? Finalment, funcionà de manera efectiva, aquesta darrera? Ens consta que sí. Però 

19. Germà del marquès de Sentmenat i nebot de Pere de Toralla, portantveus del governador general del principat de Catalunya en aquell 
moment. Don Ramon de Sentmenat era receptor del priorat de Catalunya i Aragó de l’orde de Sant Joan. Durant un temps van controlar els ressorts 
del poder de l’orde de Malta a la Catalunya austriacista. F. AMORÓS i GONELL, «Malta i els cavallers hospitalers de l’orde militar de Sant Joan de 
Jerusalem durant la Guerra de Successió (1702-1714). Notícies de la correspondència diplomàtica». Pedralbes, 26 (2006), pp. 263-352.

20. J. M. MUNDET GIFRE i J. M. ALSINA ROCA (eds.), Narraciones Históricas [de] Francisco de Castellví, vol. III (1710-1713), Fundación 
Francisco Elias de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1999, pp. 425, 496-497. L’obra de Castellví recollí en apèndix documentació de l’època, com 
aquest vot de Ramon de Sentmenat.

21. MUNDET i ALSINA (eds.), Narraciones Históricas [de Castellví]…, vol. III, pp. 536-537.
22. MUNDET i ALSINA (eds.), Narraciones Históricas [de Castellví]…, vol. III, p. 544.
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no ho sabem pas a través de las Narraciones históricas

Tribunal de Contrafaccions sinó que l’anticipen tres mesos respecte al testimoni de Castellví.
D’una banda, a través del Dietari de la Generalitat consta que durant la segona meitat del 1712 s’estaven denunciant 

dues contrafaccions d’àmbit civil –no derivades directament de la guerra–: Una relacionada amb administració de jus-
tícia règia a alt nivell i una altra amb les despeses abusives que podia suposar una estada a la presó reial de Barcelona. 
Després de moltes pressions, s’aconseguiria que els membres del Tribunal de Contrafaccions juressin el seu càrrec el 
10 de gener de 1713 i activessin la maquinària per assumir casos de vulneracions constitucionals.23 Tornant a temes 

per decidir si sortiria a l’encalç d’una «pretesa contrafacció de la palla» –sens dubte relacionada amb unes tropes que 
s’haurien fet lliurar material al qual no tenien dret. En tal context, es prengué declaració a quatre testimonis de Montor-
nès.24

de trajecte, amb una sentència i tot. 

El cas Sacadés: dos civils jutjats i condemnats indegudament per una jurisdicció militar

Primerament analitzem els fets que originaren aquesta causa, des de mitjan tardor de 1712; acte seguit, com s’instà 
la causa de contrafacció, a partir de mitjan febrer de 1713, i quins efectes tingué, el març i el juny de 1713.25

Els fets començaren a Santa Coloma de Farners a principis de novembre de 1712, on una dona casada fou violenta-
da i tres presumptes culpables foren detinguts al pla de Sant Jordi, entre Santa Coloma i Anglès. Els tres homes foren 
conduïts al camp del Pont Major, a tocar de Girona, on foren reclosos. Vuit dies més tard se’ls sotmeté a un judici mi-
litar sumaríssim. Almenys un d’ells, Jaume Cassó, «micalet o fussiller de la esquadra nova de Armangol», fou torturat 
perquè confessés. Es deslliuraren del turment els altres dos, Eudald Benet i Francesc Gomar, que eren un jove ferrer de 
Ripoll i un jove hortolà de Barcelona. Tot això passà en un marc de jurisdicció militar, en el regiment d’infanteria del 
coronel don Juan Francisco Ferrer, on s’enquadrava el general de batalla don Juan de Ahumada y Cárdenas, que havia 
comissionat per a les causes del camp del Pont Major l’auditor de guerra don Antonio Sacadés i Solís.

Aquest Sacadés dictà una triple condemna a remar a galeres per als tres nois. Benet i Gomar, durant quatre anys. 
Cassó, a perpetuïtat –un testimoni apunta que, a la pràctica, seria enviat a la forca. El mes de desembre, els reus foren 
traslladats de manera ignominiosa a Barcelona, on romangueren tancats durant una setmana llarga al calabós de les 
Drassanes. Després de Nadal, foren rapats i «amarrats cada un ab un moro», a la galera reial, «entre los demés galeots». 
Per sort per a ells, la galera es mantingué ancorada al moll de la ciutat durant tot el mes de febrer, la qual cosa permeté 
que els coneguts de Benet i Gomar es mobilitzessin i esgrimissin la seva condició de civils. Un que els coneixia bé 
declarà que Gomar «may ha tingut plaza assentada en lo real exèrcit», i que Benet n’havia tingut, però «se li aborrà 
cosa de dos anys a esta part, del qual tems ensà no tingué plaza assentada de soldat». No descartem que en el moment 
de la comissió del delicte ambdós formessin part de facto d’una tropa, sense ser pròpiament militars.

Coneguts els fets, esbrinem com fou instada la causa davant del Tribunal de Contrafaccions pròpiament dita. El 17 
de febrer de 1713 els afectats instaren la mobilització de la Diputació del General. Es recolliren quatre testimonis que 

26 on 
estimaren que s’havien contrafet els drets de Benet i Gomar i, per tant, el síndic del General (aleshores també subrogat) 
havia d’actuar «per los medis estilats y que aparexeran a V. E. Fidma. effectius y convenients» –a la pràctica, els del 
Tribunal de Contrafaccions. Les normes que s’estimaven vulnerades eren la constitució n. 2 de les Corts de 153427 i 
el capítol 7 de les Corts de 1706, pel qual es disposava que els civils –catalans o forasters– que no tinguessin plaça 
assentada de soldat del rei no poguessin ser capturats ni jutjats iure belli

«etiamque sia in castris», sinó en forma prevista per constitucions, corrent la coneixença del delicte pel Consell crimi-
nal o son ordinari, causa cognita, encara que fos en cas de setge o dins d’una plaça assetjada, àdhuc en crims enormes 
o enormíssims o de lesa magestat in 1º o 2º capites.

Repesquem la narració cronològica. Amb l’aval del seu equip jurídic regular, els diputats i oïdors de comptes resol-
28 El canceller de Catalunya la proveí el 

dia 22, i dictà de manera immediata la carta citatòria per a Sacadés, instant-lo a comparèixer en un termini de sis dies. 

23. DGC, X, 1288.
24. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Generalitat, N-275, fol. 133r, deliberació d’11.II.1713 per rescabalar-ne despeses.
25. La font primordial d’aquest apartat és el procés del Tribunal de Contrafaccions, impròpiament arxivat a la secció Reial Audiència d’ACA, 

Plets civils, 28157. Secundàriament, ens servim de passatges del registre de deliberacions de la Diputació del General.
26. ACA, Generalitat, N-275, fol. 138.
27. Constitutions y altres drets de Cathalunya (1704), I, 1, 58, 7.
28. ACA, Generalitat, N-275, fol. 141.
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Aquest, localitzat en una casa a Hostalric, el 2 de març, refusà rebre la comunicació de mans del nunci de la cúria local, 
al·legant que només reconeixia la jurisdicció militar.

Mentrestant, a Barcelona hi havia hagut nous moviments. Assabentat que el marquès de Santa Cruz i les seves 
galeres estarien promptes a salpar del port de Barcelona amb direcció cap a Nàpols, i alarmat que el judici de contrafac-

buscà precipitar una mesura cautelar. L’1 de març de 1713, «attès lo perill tant gran se concidera en la tardansa [del 
judici]», demanà que Benet i Gomar fossin alliberats de manera immediata i cautelar de la galera on es trobaven. Els 
sis membres del Tribunal de Contrafaccions, unànimement, resolgueren informar-se al respecte i, un cop assabentats 
del fet, vist que «a no provehir-se de ramei sobre lo suplicat, se podria seguir dany irreparable a las parts», proveïren 
que, «sens perjudici dels drets y pretencions de las parts», s’executés de manera immediata l’alliberament dels reus 
de la galera, i se’ls conduís a la presó reial de Barcelona, on haurien de continuar detinguts. Es cuidaren del trasllat 

29 
És important destacar que no s’alliberaren pas els dos reus. Simplement, se’ls deixà subjectes a la jurisdicció civil, la 
que els pertocava.

les provisions condemnatòries, de les quals no es tenia ni l’original ni cap còpia autèntica; això es féu per tres vies: a) 
«concórrer conjectures 

y adminículs que corroboran [h]aver lo dit auditor proferit dias sentèncias». 
del capítol 83 de les Corts de 1706 facultava el Tribunal de Contrafaccions per jutjar autoritats militars que haguessin 
substanciat assumptes criminals, i amb quina amplitud. 

Heus aquí el resultat del procés: Sacadés fou condemnat amb una sentència del Tribunal de Contrafaccions de 19 
de juny de 1713. Succeí quelcom excepcional: tots sis jutges coincidiren en el veredicte. Anul·laren, revocaren i cassa-
ren les captures, els procediments i les provisions contra Benet i Gomar, i condemnaren Sacadés en dos nivells: d’una 
banda, reintegrar, pagar i esmenar als lesionats els danys i les despeses que havien patit, que serien liquidats al decret 

30

Com interpretar aquesta sentència en el marc de la guerra? Hom podria pensar que s’estava posant fre a Sacadés, 
individualitzat com a problema després d’un historial d’extralimitacions intolerables? O que se l’instrumentalitzava 

veiem plausible cap de les explicacions. Tinguem en compte que ja pràcticament s’havia produït l’evacuació de tropes 
imperials i Barcelona, capital d’una Catalunya revestida de facto d’una constitució política republicana, es disposava 
a una resistència agònica. En tal conjuntura bèl·lica i política, la sentència contra Sacadés, amb la unanimitat dels sis 
jutges, els tres que eren dignataris regis i els tres que emanaven dels braços de la Cort, era una ferma reivindicació –i 
alhora un cant de cigne– del iuscentrisme català. Ara que el coneixem, el cas passarà als annals de la història com un 

que va funcionar en plena guerra. I no precisament per defensar persones privilegiades, ans unes de ben modestes. A 
la Catalunya d’aquell temps els sectors populars tenien prou interioritzats els seus drets i a qui en pertanyia la defensa, 

del 1714–: 

Los precisos términos en que era concebido [el mandato tributario de Patiño] les manifestó eclipsadas 

todas las inmunidades de la libertad, porque en Cataluña los más rústicos no ignoran que sin cortes 

generales y consentimiento de los tres estados el rey no podía exigir suma alguna de sus naturales y 

[que las] contribuciones que en tales casos se establecían debían ser reguladas y percibidas por la Di-

putación del país.31

29. Vegeu la deliberació per pagar-ne les dietes a ACA, Generalitat, N-275, fol. 254r, 20.III.1713.
30. Interessa destacar que aquesta darrera part de la sanció seria afegida al marge esquerre de la sentència.
31. J. M. MUNDET i ALSINA (eds.), Narraciones Históricas [de Castellví]…,  vol. IV, p. 60.


