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ABSTRACT

Este libro, que comple-
menta otro de los mismos 
autores titulado El Tribu-
nal de Contrafaccions de Ca-
talunya i la seva activitat 
(1702-1713), explica minucio-
samente cada uno de los die-
cinueve  casos que se instaron 
ante el Tribunal de Contra-
facciones. Narra también 
dieciocho casi casos, asun-
tos que habrían podido acce-
der al Tribunal pero que no 
lo hicieron por motivos di-
versos. Los resúmenes de to-
dos estos episodios jurídicos 
inéditos de la historia de Ca-
taluña se acompañan de  los 
documentos pertinentes, 
magníficamente reproduci-
dos. Completan el retrato de 
una institución que supuso el 
colofón del pactismo y el ius-
centrismo catalán antes del 
decreto de Nueva Planta.

This book, which comple-
ments another book by the 
same authors entitled El Tri-
bunal de Contrafaccions de 
Catalunya i la seva activitat 
(1702-1713) (Court of Con-
traventions of Catalonia and 
its activity [1702-1713]) ex-
plains in great detail each of 
the nineteen cases that were 
called before the Court of 
Contraventions. It also tells 
of eighteen quasi-cases: affairs 
that could have been brought 
before the Court but were not 
for various reasons. The sum-
maries of these unknown le-
gal episodes in the history of 
Catalonia are accompanied 
by reproductions of related 
documents. They complete 
the portrait of an institution 
that marked the culmination 
of a period in Catalan history 
before the Nueva Planta De-
cree that was dominated by 
pacts and rule of law.

Aquest llibre en com-
plementa un altre dels ma-
teixos autors titulat El Tri-
bunal de Contrafaccions de 
Catalunya i la seva activitat 
(1702-1713). Explica minu-
ciosament cadascun dels di-
nou casos que es van instar 
davant del Tribunal de Con-
trafaccions. També narra 
divuit quasicasos, afers que 
haurien pogut accedir al 
Tribunal però no ho van fer 
per diversos motius. Els re-
sums de tots aquests episo-
dis jurídics inèdits de la his-
tòria de Catalunya s’acom-
panyen dels documents 
oportuns, magníficament 
reproduïts. Així, queda re-
tratada fefaentment la insti-
tució que va suposar el colo-
fó del pactisme i el iuscen-
trisme català abans del de-
cret de Nova Planta.
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INTRODUCCIÓ





La documentació que editem

El llibre El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702 - 1713) és 
cosí germà d’aquest, i li fa d’introducció. Atès que es distribuiran plegats i que ambdós es 
trobaran en xarxa, ens abstenim de repetir-ne continguts —fins i tot els més instrumen-
tals com la taula d’abreviacions o la bibliografia. 

L’única excepció la fem amb la identificació de divuit impresos i set manuscrits cab-
dals en la nostra recerca (•ACT2). Aquesta informació sí que la reproduïm tot seguit 
per simplificar les consultes del lector. Recordem resumidament quatre aspectes: hem 
popularitzat una mica els criteris de descripció documental en ares de la màxima intel-
ligibilitat dels continguts per a un públic ampli; les sentències i els vots els citem amb 
la data i les al·legacions amb una o més paraules significatives dels respectius títols —les 
hem marcat amb majúscules—; les darreres comprovacions de catàlegs i documents en 
xarxa han estat fetes el 20 de maig de 2014; l’exemplar que marquem amb negreta, quan 
n’hem localitzat més d’un, és el que reproduïm. 

Heus aquí els documents per tipologia i ordenats cronològicament, tots junts. A l’ho-
ra d’estudiar les causes, naturalment els agrupem temàticament.

 I. Impresos amb resolucions o documents anàlegs
I.A. Sentències o provisions declaratives
I.B. Vots discrepants de sentències
I.C. Provisió executiva

 II. Impresos pro parte
 III. Plecs de processos i altres manuscrits

I. Impresos amb resolucions o documents anàlegs

En aquesta secció hi reunim sentències, altres tipus de provisions —concretament 
una provisió executiva—, vots discrepants amb sentències, i vots que es presumeixen 
discrepants —però no s’editen al costat de la sentència amb la qual hi ha disconformitat.



16 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 

I.A. Sentències o provisions declaratives

I.A.1. Sentèncias y declaracions de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, fetas 
la una als 19 de juny y altra al 1 de agost del present any 1703, en las causas del sýndich 
del General de Cathalunya contra Anton Batlle, escrivà de registre, y los escrivans de ma-
nament en la lloctinència del present Principat. Actuaris: Lo dr. Ramon Pellicer y Vidal, 
escrivà de manament, y Joseph Llaurador, notari públich de Barcelona. Barcelona, es‑
tampadas per manament del molt il·lustre y fidelíssim consistori en casa Rafel Figuerò, 
[1703].

Consta de portada i 22 pàgines impreses. Conté dues parts perfectament escindibles, 
corresponents a dues provisions diferents. La primera (del cas d’Anton Batlle) ocupa 6 
pàgines impreses, la segona (dels escrivans de manament de la lloctinència) n’ocupa 16. 
Simplement comparteixen portada. 

Citarem així: STdC 19.VI.1703; STdC 1.VIII.1703 (vegeu també I.B.1).
De moment, ens consten aquests exemplars: a-d) ACA, Generalitat, V-219/30 (4 

exemplars, amb galeries de cucs tots ells); e) AHCB, Al·legacions jurídiques, IV-9 (22); 
f) AHG, Fons Pella i Forgas, I.3.32.15; g) AHG, Fons Pella i Forgas, I.3.33.32; h) BC, 
F. Bon. 4897; i) BDSG, Fons antic, 34/511; j) BDSG, Fons antic, 34/515, ítem 45; k) 
BICAB, Al·legacions jurídiques, 615-12; l) UPF, IUHJVV, ZX1703. S46 (exemplar en 
xarxa). 

Remissions: •CAS1; •CAS2.

I.A.2. Sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions feta en 
la causa de Anthon de Prat y Vila, ciutadà honrat de Barcelona, contra don Joan Hie-
rónym de Gachapay y Vera, pagador del real exèrcit de Cathalunya, com a tudor y curador 
de dona Anthònia de Pallarès, filla y hereva del quondam don Miquel de Pallarès, sobre las 
constitucions X y XI tit. De cosas prohibidas als officials reals, y cap. 49 Corts 1599, decla-
rant-se no tenir lloch la pretesa contrafacció. Actuari: Dr. Ramon Pellicer, scrivà de mana-
ment. Barcelona, per Joseph Llopis, a la plaça de l’Àngel, any 1703. 

Portada i 2 pàgines impreses. 
Citarem així: STdC 30.VIII.1703.
De moment, ens en consta un únic exemplar: AHCB, Al·legacions jurídiques VIII‑51, 

document solt foliat amb 167r-168v.
Remissió: •CAS6.

I.A.3. Sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions feta als 25 
de mars 1704 en la causa del sýndich del General de Cathalunya contra don Baltasar de  Oriol 
y Marcer, llochtinent de prothonotari en la Llochtinència del present Principat, don Joan 
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Baptista de Aloy, arxiver real, y los escrivans de registre de dita Llochtinència. Actuar[i]: 
Lo doctor Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de manament. Barcelona, estampada per mana‑
ment de l’il·lustríssim y fidelíssim consistori, en casa Rafel Figuerò [1704]. 

Consta de portada i 34 pàgines impreses.
Citarem així: STdC 25.III.1704.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) ACA, Generalitat, V-225 (2 exemplars); 

b) AHCB, Al·legacions jurídiques, IV-9 (26); c) AHG, Fons Pella i Forgas, I.3.32.16; d) BC, 
F. Bon. 991; e) BC, F. Bon. 5046 (en xarxa); f) BC, F. Bon. 15128; g) CEC, XVIII Cat; h) 
UPF, IUHJVV, ZX1626/1713 .D57.

Remissió: •CAS4.

I.A.4. Sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions feta al pri-
mer de abril 1704 en la causa del sýndich del General de Cathalunya contra Ramon 
de Anglasill, procurador jurisdiccional del ducat y vila de Cardona, y lo batlle y sots-bat-
lle de la mateixa vila. Actuari: Lo doctor Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de manament. 
Barcelona, estampada per manament de l’il·lustríssim y fidelíssim consistori, en casa Ra‑
fel Figuerò [1704].

Consta de portada i 8 pàgines impreses.
Citarem així: STdC 1.IV.1704.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) ACA, Generalitat, V-225; b) AHG, 

Fons Pella Forgas, I.3.32.17; c) BC, F. Bon. 990; d) BC, F. Bon. 5035 (en xarxa); e) BC, F. 
Bon. 5043; f) BC, F. Bon. 6316; g) BC, F. Bon. 15129; h) BDSG, fons antic, 34/511; i) CEC, 
XVII Cat (sic: XVIII); j) UPF, IUHJVV, ZX1704. S36.

Remissió: •CAS9.

I.A.5. Exemplar sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions ab 
uniformitat de vots feta als 16 de nohembre de 1704, en la causa de l’assert sýndich de la bat-
llia de Miravet, del sýndich de la vila de Gandesa, de la vila del Ginestar, de la vila de Cor-
bera, de la vila de Rasquera, de la vila del Pinell y de Thomàs Poll, pagès de la vila del 
Ginestar y Jacinto Vidal, notari de dita vila. Contra fra Thomàs Vilellas y Ferris, prior 
de la vila de Miravet y procurador general del gran castellà de Amposta y de Damià Mo-
lins, batlle de dita vila. Actuari: Lo doctor Ramon Pallicer y Vidal, escrivà de manament. 
Barcelona, per Rafel Figueró [1704].

Consta de portada i 6 pàgines impreses.
Citarem així: STdC 16.XI.1704.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) BC, F. Bon. 6347; b) BC, F. Bon. 15130; 

c) Biblioteca del Monestir de Poblet, sala de reserva, RH83. 
Remissió: •CAS12.
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I.B. Vots discrepants de sentències

I.B.1. Vot dels il·lustríssims y nobles don Miquel de Calderó, regent la Real Cancille-
ria de Cathalunya y president de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o contra cons-
titucions, don Narcís de Anglasell y Roca y don Gerónim de Magarola, en quiscun dret 
y de la Real Audiència y tercera sala doctors, jutges de contrafaccions. Ab la sentèn-
cia o provisió de contrafacció feta al 1 de agost 1703 per lo noble don Feliciano de Cor-
dellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim Bras Militar de Cathalunya, extret en sort. 
Inseguint lo vot per ell y per lo noble don Pedro de Oliver, canonge de la santa iglésia cathe-
dral de Vich y antiquior canonge dels habitants en la present ciutat, y per lo doctor Joseph 
Areny y Garriga, conceller segon de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, president del 
Bras Real. En la causa de contrafacció o contra constitució al·legada per lo sýndich del Ge-
neral de Cathalunya contra los escrivans de manament de la present Llochtinència Gene-
ral de Cathalunya. Escrivà: Joseph Llaurador, notari públic de Barcelona. [s.l., s.e.] [1703]

La primera part del document consta de portada i 9 pàgines impreses. La segona part 
consta de 16 pàgines impreses. En total, doncs, portada i 25 pàgines impreses.

Citarem així. Pel que fa al vot: Vot discrepant de la STdC 1.VIII.1703.
Pel que fa a la sentència: STdC 1.VIII.1703 (vegeu també I.A.1).
De moment, ens consten aquests exemplars: a) BC, F. Bon. 6351 (incomplet,  només hi  

ha la segona meitat del document, p. 13-28); b) BC, F. Bon. 15061 (incomplet, només 
hi ha la segona meitat del document, p. 13-28); c) Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, im‑
près n. 942 (incomplet, només hi ha la primera meitat del document, portada i p. 1-12); 
d) BICAB, 58-2/6 (incomplet, només hi ha la primera meitat del document, portada i p. 
1-12); e) CEC, XVIII Cat (exemplar complet).

Reproduïm l’imprès incomplet de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll i, tot se-
guit, l’imprès incomplet de BC, F. Bon. 6351. Contribuïm al reagrupament de dues parts 
que s’havien extraviat. En el fons, som uns romàntics.

Remissió: •CAS2.

I.B.2. Voto de los ilustríssimos y nobles don Narcís de Anglasell y Roca, don Geróni-
mo de Magarola y don Pedro de Amigant, dotores en ambos derechos y de la Real Audi-
encia y tercera sala, juezes del illustríssimo Tribunal de Contrafacciones o contra consti-
tuciones, con la sentencia o provisión de contrafacción hecha a 25 de março de 1704 por 
el noble don Pedro de Oliver, canónigo de la santa iglesia cathedral de Vique y antiquior 
de los residentes en la presente ciudad, sacado a suerte, insiguiendo el voto que hizo con 
el noble don Feliciano de Cordellas, protector del muy ilustre y fidelíssimo Braço Militar 
de Cataluña, y con el dotor Francisco Costa, conceller en cap de la excelentíssima ciu-
dad de Barcelona, presidente del Braço Real, en las causas de contrafacción o contra cons-
titución alegadas por el sýndico del General de Cataluña contra el noble don Baltasar 
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de Oriol y Marcer, lugarteniente de prothonotario en la Lugartenencia General de Ca-
taluña, el noble don Juan Bautista de Aloy, archivero real de Cataluña, y los escrivanos 
de registro de dicha Lugartenencia General. Actuario el dotor Raymundo Pellicer, escriva-
no de mandamiento. Barcelona, por Rafael Figueró a los Algodoneros [1704].

Consta de portada i 17 pàgines impreses. 
El títol dóna peu a pensar que, darrere del vot discrepant, hauria de venir impresa en 

un quadern diferenciat (amb signatures B1, B2, etc.) la sentència de la qual es discrepa. És 
així com succeeix amb el «Vot dels il·lustríssims...» (I.B.1). Ara bé, no trobem cap exem-
plar del document presumptament sencer, que inclogui tal sentència. 

Citarem així: Vot discrepant de la STdC 25.III.1704. Pel que fa a la sentència, reme-
tem a I.A.3.

De moment, ens consten aquests exemplars: a) BICAB, Al·legacions jurídiques, 506‑1; 
b) UPF, IUHJVV, ZX1626/1713 .D57.

Remissió: •CAS4.

I.B.3. Magistral y doctíssim vot dels il·lustrissims y nobles don Miquel de Calderó, re-
gent de la Real Cancilleria de Cathalunya y president de l’il·lustríssim Tribunal de Contra-
faccions o contra constitucions, don Narcís de Anglasell y Roca y don Gerónim de Magaro-
la, en quiscun dret y de la Real Audiència y tercera sala doctors, jutges de contrafaccions, 
fet als 10 de maig 1705, en la causa de contrafacció o contra constitució al·legada per 
lo [sýn]dich del General de Cathalu[nya] contra lo doctor Gregori Matas y Pujol, asse-
sor de la vila de Castelló y comtat de Ampúrias. Actuari: Doctor Ramon Pallicer, escrivà 
de manament. Barcelona, per Joseph Llopis estamper, a la Plaça de l’Àngel, any 1705. 1

Al colofó, signatura dels autors.
Consta de portada i 5 pàgines impreses.
Citarem així: Vot reial del 10.V.1705 sobre el cas Matas.
De moment, ens en consta un únic exemplar: BDSG, fons antic, 34/515, ítem 46. 

En força mal estat, per taques, forats i arrugues, però el reproduïm íntegrament. Li cal 
una restauració, i voluntaris que contribueixin a finançar-la.

Remissió: •CAS13.

I.C. Provisió executiva

I.C.1. Provisió ab uniformitat de vots feta per lo il·lustrissim Tribunal de Contrafac-
cions, ab la qual se dóna forma a la execució de la sentència que dit il·lustrissim tribunal 
proferí en lo primer dia de agost de l’any 1703 contra los escrivans de manament de la pre-

1. D’aquest no tenim la certesa absoluta que sigui un vot discrepant, però n’estem gairebé convençuts. Per 
precaució, el podem qualificar de vot presumptament discrepant. 
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sent Llochtinència General de Cathalunya, essent jutges de dit il·lustríssim tribunal los molt 
il·lustres, nobles y magnífichs don Miquel de Calderó, regent la Real Cancilleria y president 
de dit il·lustríssim tribunal, don Gerony de Magarola, doctor de la Real Audiència en la ter-
cera sala, don Bonaventura de Tristany, cavaller de l’ordre de Montesa y doctor de la Real 
Audiència, don Fèlix de Taverner y Rubí, canonge de la santa iglésia cathedral de Barce-
lona, don Pedro Torrellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim Bras Militar, y Christòfol 
Lledó y Carreres, conseller segon de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona. Barcelona, per 
Rafel Figueró, any 1705.

Consta de portada i 4 pàgines impreses.
Citarem així: Provisió executiva TdC 1.IV.1705
De moment, ens en consta un únic exemplar: BDSG, Fons Antic, 34/549, ítem 19.
Remissió: •CAS2.

II. Impresos pro parte

En aquesta secció hi apleguem textos amb pretensions de part, alguns de caire més ju-
ridicopolític i alguns més estrictament jurídics i processals. Molts els catalogaríem amb 
l’etiqueta general d’al·legacions i memorials, que pot ser molt equí voca.

II.1. RECOPILACIÓ DE LAS PRINCIPALS DILIGÈNCIAS fetas per lo molt il-
lustre y fidelíssim consistori dels senyors diputats y oÿdors de comptes del General de Ca-
thalunya, en la contrafacció que insta son sýndich y pretén resultar a las generals constitu-
cions del mandato despatxat en forma de Real Cancelleria presentat a Arnoldo de Yager, 
ciutadà honrat de Barcelona, als 28 de octubre de 1702. Que restan justificadas de dife-
rents papers, del tenor dels quals singularment consta no haver pogut ni degut posar en 
execució la provisió feta per lo molt il·lustre protector del molt il·lustre y fidelíssim Bras 
militar als 6 de desembre de dit any. En Barcelona, Estampada per manament del molt il‑
lustre y fidelíssim consistori, en casa de Rafel Figueró, any 1703.

Recopilació de las principals diligèncias s’imprimiria al març de 1703.
Consta de portada i 40 pàgines impreses (numerades de la 3 a la 42).
Advertiment: no és pròpiament un document produït davant del Tribunal de Con-

trafaccions, però explica l’actuació de la Diputació amb relació al cas Jager, per le-
gitimar-se davant d’altres institucions que considerarien que no estava promovent 
prou que la causa fos substanciada pels sis jutges.

De moment, ens consten aquests exemplars: a) ACA, Generalitat, V-225; b) AHCB, 
Al·legacions jurídiques, IV-9 (19); c) BICAB, Al·legacions jurídiques, 616‑25; d) UPF, 
IUHJVV, ZX1626/1713.D57.

Remissió: •CAS3.
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II.2. Jesús, Maria, Joseph, cum Divo Georgio. OBSERVACIÓ JURÍDICA per la vi-
ril observància de las constitució 31 Corts 1599 y constitució 44 Corts 1702 y altres, 
que insta lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels deputats y oÿdors de comptes del 
principat de Cathalunya per medi de son sýndich en lo il·lustríssim Tribunal de Con-
trafaccions contra Anthon Batlle, escrivà de registre. Actuari: doctor Ramon Pellicer, 
escrivà de manament. [Barcelona?, s.n., 1703]

Ens consta que és del 27.IV.1703.
Al colofó signen de Gallart i Pastor i Romà (ambdós assessors subrogats del General 

de Catalunya) i don Josep de Càncer (advocat fiscal del General).
Consta de 22 pàgines impreses.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) AHCB, Al·legacions jurídiques, IV-9 

(20); b) BC, F. Bon. 2929; c) BC, F. Bon. 11985; d) BC, F. Bon. 12710 (en xarxa); e) BDSG, 
Fons antic, 34/511.

Remissió: •CAS1.

II.3. CÒPIA DE LA CÈDULA RESOLUTIVA presentada als 11 de juliol de 1703 
per lo sýndich del General de Cathalunya en la causa de contrafacció que té inten-
tada y prosegueix contra los escrivans de manament de la Lloctinència General 
de aquest Principat, en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions. Actuari: Joseph 
Llaurador, notari públich de Barcelona. Barcelona, Estampada per manament del 
molt il·lustre y fidelíssim consistori, en casa Rafel Figuerò [1703].

Les dues darreres pàgines del document tenen un subtítol propi: Resposta del sýn-
dich del General a un paper extrajudicialment presentat per los escrivans de manament 
lo dia 12 de dit mes de juliol.

Consta de portada i 13 pàgines impreses.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) AHCB, Al·legacions jurídiques, IV-9 

(21); b) AHG, Fons Pella i Forgas, I.3.33.33; c) BC, F. Bon. 10557.
Remissió: •CAS2.

II.4. Jesús, Maria, Joseph. MANIFESTACIÓ REAL de l’infal·lible dret que as-
sisteix a Sa Magestat (Déu lo guarde) en la exacció del sello que en son nom exi-
geix y cobra don Baltasar de Oriol y Marcer, com a llochtinent de protonotari en 
la Llochtinència General de Cathalunya. En exclusió de las contrafaccions que per 
rahó de dita exacció han instat lo procurador fiscal y sýndich del General de Catha-
lunya, en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions. [Barce‑
lona?, s.n., 1703]

Els autors signen al colofó: D. Baltasar de Oriol i Marcer, Mas i Enveja, doctor en 
ambdós drets.



22 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 

Consta de 32 pàgines impreses. Sabem amb certesa que fou imprès l’any 1703 (el 
seu apartat 2 indica que uns articles en defensa de Baltasar d’Oriol foren donats el 17 
de març «del corrent any 1703»). Tot i això, està entrat erròniament en alguns catàlegs 
com si fos del 1710.

De moment, ens consten aquests exemplars: a) BC, F. Bon. 5011; b) BC, F. Bon. 6695; 
c) BICAB, Al·legacions jurídiques, 234-5.

Remissió: •CAS4.

II.5. EVIDÈNCIA que en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions proposa lo sýn-
dich del General de Cathalunya de las comesas por don Baltasar de Oriol y Marcer, com 
a llochtinent de prothonotari en la Llochtinència General del present Principat. Barcelo‑
na, estampada per manament de l’il·lustríssim y fidelíssim consistori, en casa de Rafel 
Figueró, any 1704.

Evidència és del 4.III.1704.
Al colofó signen de Gallart i Pastor i Romà (ambdós assessors subrogats del General 

de Catalunya), don Josep de Càncer (advocat fiscal del General) i Llampillas i Prous i So-
lanas com a consulentes.

Consta de portada i 42 pàgines impreses.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) ACA, Generalitat, V-225 (1704); b) 

AHCB, Al·legacions jurídiques, IV-9 (25); c) BC, F. Bon. 5009; d) BC, F. Bon., 12714; 
e) CEC, XVIII Cat; f) UPF, IUHJVV, ZX1626/1713 .D57.

Remissió: •CAS4.

II.6. Jesús, María, Joseph, con los santos tutelares. POR EL SÝNDICO DE LA GENE-
RALIDAD de Cataluña, con el lugarteniente de protonotario, archivero real y escrivanos 
de registro, en el juyzio de contrafacción que contra ellos se insta. Barcelona, Impresso se‑
gunda vez por orden del muy ilustríssimo y fidelíssimo consistorio, en casa de Rafael 
Figueró, año 1704.

Consta de portada i 20 pàgines impreses. 
De moment, ens consten aquests exemplars: a) AHCB, Al·legacions jurídiques, IV‑9 

(24); b) BICAB, Al·legacions jurídiques, 173-5.
Segona edició, aparentment sense cap canvi (excepte minúcies tipogràfiques), d’un 

imprès amb títol idèntic, publicat l’any 1691 pel mateix editor, també a instàncies del 
consistori de diputats i oïdors de comptes del General, que es localitza a AHCB, Al-
legacions jurídiques, IV-9 (6) i a molts altres fons documentals. De la primera edició 
n’hi ha una versió en xarxa, amb portada i 29 pàgines impreses. Suposem que aquesta re-
edició acompanyaria II.5 (Evidència).

Remissió: •CAS4.
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II.7. SEGONA MANIFESTACIÓ REAL de l’infal·lible dret que assisteix al rey nos-
tre senyor (que Déu guarde) en la exacció del dret de sello que, en son real nom, exigeix 
y cobra don Baltasar de Oriol y Marcer, llochtinent de Prothonotari en la Llochtinèn-
cia General de Catalunya, en desengany de la evidència que ha pretès fer lo sýndich del 
General de las contrafaccions que insta en lo il·lustrissim Tribunal de Contrafaccions res-
pecte la exacció del dret de sello. [Barcelona?, s.n., 1704]

Segona manifestació real és del 18.III.1704, com es demostra a ACA, Generalitat, 
N-263:827-1º, 19.IV.1704. Replica directament el document II.5 (Evidència).

Al colofó signen don Baltasar d’Oriol i Marcer i Esmandia, doctor en ambdós drets. 
Consta de 35 pàgines impreses.
De moment, ens en consta un únic exemplar: BICAB, Al·legacions jurídiques, 234‑4.
Algunes arrugues en dificulten la lectura, però no la impedeixen.
Remissió: •CAS4.

II.8. Jesús, María, Joseph. DEMOSTRACIÓN JURÍDICA Y FORAL con la qual el pro-
curador fiscal patrimonial eficazmente persuade ser justa la oposición y proceder las nuli-
dades que ha ponderado sobre la declaración del contrafuero pronunciada en 25 de mar-
ço de 1704 por el ilustríssimo Tribunal de Contrafueros contra don Baltasar de Oriol 
y Marcer, lugarteniente de prothonotario, y escrivanos de registro, y en exclusión de la di-
lación que pide el sýndico de el General de Cathaluña, etc. 

Demostración jurídica y foral és d’abans del 27.IX.1704, a tenor d’ACA, N-265:38r, 
27.IX.1704: «Attenent que per lo advocat fiscal real patrimonial se ha presentat una deduc-
ció o al·legació molt diletada ab excepció de nul·litat de la sentència proferida en la sobra-
dita causa de contrafacció de protonotari y escrivans de registre...» El datem al 17.IV.1704 
a tenor de Demostració jurídica:3.

Al colofó signa don Joan de Colomer, advocat fiscal patrimonial.
Consta de 40 pàgines impreses.
De moment, ens consten aquests exemplars: a) AHCB, Al·legacions jurídiques, VIII‑46; 

b) BC, F. Bon. 5044 (en xarxa); c) BC, F. Bon. 11988 ; d) BICAB, Al·legacions jurídiques, 94-6.
Remissió: •CAS4.

II.9. DEMONSTRACIÓ JURÍDICA de la dilació primera que se deu concedir al sýn-
dich del General de Cathalunya en la instància del decret de execució de la sentència o de-
claració feta y proferida als 25 de mars 1704 per los iI·lustríssims jutges de l’il·lustríssim 
Tribunal de Contrafaccions contra lo llochtinent de prothonotari en la Llochtinència del 
present Principat y escrivans de registre. Barcelona, estampada per manament del molt 
il·lustre y fidelíssim consistori, en casa Rafel Figueró [1704]. 

Demonstració jurídica és del 15.X.1704.
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Al colofó signen Despalau (assessor del General de Catalunya), Baldric (assessor 
subrogat del General de Catalunya), don Raimon de Codina i Ferreras (advocat fiscal 
de la Generalitat), i Bruguera i Solanas com a consultors.

Consta de portada i 6 pàgines impreses. 
De moment, ens consten aquests exemplars: a) BC, F. Bon. 5006; b) BICAB, Al·legacions 

jurídiques, 615-14; c) CEC, XVIII Cat; d) UPF, IUHJVV, ZX1704. D46.
Remissió: •CAS4.

III. Plecs de processos i altres manuscrits 

Aquí només mencionem els manuscrits que són objecte de reproducció en l’estu-
di de casos del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya. 

En cadascun dels casos advertim oportunament sobre les imatges que s’editen i les 
que no. Advertim que s’ha fet una tasca important d’ordenació dels fulls respecte a com es 
troben en l’original, on hi sol haver plecs encartats els uns dins els altres. També avancem 
que per regla general no hem reproduït procures o sindicats ni notificacions i cita cions 
a diferents reus, a menys que alguna comunicació fos rellevant pel rang del convocat.

Atès que es tracta de plecs, hi pot haver algunes lletres prop del marge que no es llegeixin bé.

III.1. ACA, Generalitat, R‑28.
Portadella: «Contrafacció de Arnoldo de Yager ciutadà honrrat de Barcelona».
Després de la portadella, trenta folis més, dels quals sis són impresos amb anota cions 

manuscrites (una partida de matrimoni i tres partides de naixement de fills de Jager i l’ac-
ta de nomenament del subsíndic de Barcelona Jeroni Borràs i Vinyals, extret a sort el 
2.II.1701) i la resta íntegrament manuscrits.

És el procés informatiu, davant de l’escrivà major del General de Catalunya, que té 
lloc abans d’instar-se el procés de contrafacció davant del Tribunal de Contrafaccions. 

És un document solt després del llibre de deliberacions i dietari del donatiu pel trien-
ni 1710 (1710-13). Agraïm a Xevi Camprubí haver-nos-en donat la pista.

Remissió: •CAS3.

III.2. ACA, Generalitat, V‑209, ítem 112.
Manuscrit sense portada. Comença amb l’adreça «Molt il·lustre y fidelíssim senyor», 

corresponent al Braç Militar.
Memorial de deu folis escrits recto-verso (tret del darrer, que només és recto), seguits 

de dos folis blancs. Al colofó està signat el 3.XI.1702 a Barcelona pels doctors en dret 
Francisco Toda i Gil, Josep Minguella i Plàcid de Copons.

Remissió: •CAS3.
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III.3. ACA, Generalitat, V‑342, ítem 15.
Dates extremes: 14.XI.1702-5.V.1703. 
Primera portadella: «Processus contrafactionis instatae per syndicum Generalis Ca-

thaloniae ob decretum expeditum contra Ornoldum de Yager civem honoratum Barci-
nonae»

Segona portadella: 
Superior: «Originale processus contrafactionis instatae per syndicum Generalis 

Cathaloniae praetextu regij ordinis per excellentissimum dominum comitem de Pal-
ma locumtenentem et capitaneum generalem expediti manu suae excellentiae ac nob. don 
Michaelis de Caldero regentis Regiam Cancellariam et don. Joannis Baptistae de Aloy se-
cretarij Provintiae firmati contra Ornoldus de Yager civem honoratum Barcinonae»

Central: «Coram admodum illustri protectore fidelissimi Brachij militaris hujus Ca-
thaloniae Principatus»

Inferior: «Scriba in hac causa assumptus Joannes Franciscus Verneda notarius publi-
cus Barcinonae et dicti fidelissimi Brachij militaris secretarius»

Remissió: •CAS3.

III.4. AHCB, Consellers, XX‑191, ítem 40. 
Portadella i 6 pàgines escrites.
Superior: «1703. Translationi syndici excellentissimae civitatis Barcinonae cau-

sae contrafactionis instatae per syndicum Generalis Cathaloniae occasione regij decre-
ti per excellentissimum dominum locumtenentem generalem expediti contra Ornoldum 
de Yager civem honoratum Barcinonae cui se opposuit dictus syndicus excellentissi-
mae civitatis» 

Central: «Coram admodum illustri protectore fidelissimi Brachij militaris hujus Ca-
thaloniae Principatus» 

Inferior: «Scriba in hac causa assumptus Joannes Franciscus Verneda notarius publi-
cus Barcinonae et dicti fidelissimi Brachij militaris secretarius»

Només el reproduïm en part, perquè tenim la mateixa informació dins d’ACA, Gene-
ralitat, V-342, ítem 15. N’agraïm la troballa a Jaume Ribalta.

Remissió: •CAS3.

III.5. AHCB, Consellers, XX‑189, ítem 46. 
Superior: «Sindicus Generalis Cathaloniae presentis Principatus contra excellentis-

simum dominum comitem de Palma locumtenentem generalem, admodum reverendus 
dominum Emanuelem de Senjust et Pages cancellarium, dominum Michaelem de Cal-
deró regentem Cancellariam, et dominum Joannem Baptistam Aloy secretarium Pro-
vinciae» 
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Central: «Originale processus contrafactionis instatae per sindicum Generalis 
Cathaloniae pretextu realis decreti et ordinis per excellentissimum dominum comi-
tem de Palma locumtenentem et capitaneum generalem expediti manu suae excellen-
tiae ac nobilis Don Michaelis de Calderó regentis regiam Cancellariam et dominum 
Joannem Baptistam Aloy secretarium Provinciae firmatum directum illustribus et 
fidelissimis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae pro solu-
tione salarij admodum reverendo domino Emanueli de Senjust et Pages de tempo-
re cancellarij interini et continuatione privilegij de interino in regestris domus De-
putationis»

Inferior: «Coram admodum illustri conciliario secundo in ordine hujus excellen-
tissimae civitatis Barcinonae. Scriba in hac causa assumptus Franciscus Cortés nota-
rius publicus Barcinonae, scriba major et secretarius excellentissimae civitatis Barci-
nonae»

Consta de cinc elements, dos cosits i tres solts. Els plecs solts són esborranys parcials. 
Un dels cosits devia ser l’esborrany autèntic del procés, i es degué deixar parat quan es co-
mençà a formalitzar la versió que reproduïm. 

Remissió: •CAS10.

III.6. ACA, Generalitat, V‑343. 
Procés original de contrafacció instada per Rafel Llampillas contra els nobles doctors 

de la Reial Audiència de Catalunya Antoni de Vilaplana i Francesc de Vertamon. S’admet 
a tràmit el 1.XI.1703 i conté actuacions fins a març de 1704 —la qual cosa no significa el 
final de l’afer.

Superior: «1703. Originalis processus contrafactionis instantae (sic, instatae) per 
magnificum Raphaelem Llampillas utriusque iuris doctorem contra nobiles Don Antho-
nium de Vilaplana et Don Franciscum de Verthamon utriusque iuris et Regiae Audien-
tiae doctores» 

Centre: «Coram admodum illustri protectore fidelissimi Brachii militaris huius 
Cathaloniae principatus»

Inferior: «Scriba in hac causa assumptus Joannes Franciscus Verneda notarius publi-
cus Barcinonae ac dicti Brachii militaris secretarius»

Remissió: •CAS11.

III.7. ACA, Reial Audiència, Plets civils, 28157. 
Consta de 68 pàgines escrites, incloent diverses portadelles.
Hi identifiquem tres grans elements: a) el procés informatiu previ davant la Diputa-

ció; b) el procés original pròpiament dit del cas contra Antón Sacadés; c) com a part se-
parable del procés original, la causa emergent de mesures cautelars.

Remissió: •CAS19.



CAS 1. ANTON BATLLE 

Síndic del General vs. Batlle, escrivà de registre  
(oct. 1702 - jun. 1703)

Fer respectar l’escalafó funcionarial  
i corregir incompatibilitats a l’aparell regi

Editem dos impresos, per ordre cronològic.
El primer, del 27 d’abril de 1703, és un memorial que correspon al document 

II.2 de la nostra selecció. El segon, del 19 de juny del mateix any, és una sentèn-
cia que correspon al document I.A.1, concretament a la seva primera part, que ocu-
pa sis pàgines després de la portada. 

Jesús, Maria, Joseph, cum Divo Georgio. OBSERVACIÓ JURÍDICA per la viril 
observància de las constitució 31 Corts 1599 y constitució 44 Corts 1702 y altres, 
que insta lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels deputats y oÿdors de comptes 
del principat de Cathalunya per medi de son sýndich en lo il·lustríssim Tribunal 
de Contrafaccions contra Anthon Batlle, escrivà de registre. Actuari: doctor Ramon 
Pellicer, escrivà de manament. [Barcelona?, s.n., 1703]

Sentèncias y declaracions de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, fetas 
la una als 19 de juny y altra al 1 de agost del present any 1703, en las causas del 
sýndich del General de Cathalunya contra Anton Batlle, escrivà de registre, y los 
escrivans de manament en la lloctinència del present Principat. Actuaris: Lo dr. 
Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de manament, y Joseph Llaurador, notari públich 
de Barcelona. Barcelona, estampadas per manament del molt il·lustre y fidelíssim 
consistori en casa Rafel Figuerò, [1703].

* * *
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Aquesta fou la primera causa que s’intentà instar davant del Tribunal de Contrafac-
cions, que encara no s’havia reunit mai —la primera causa «preinstada», si es permet el 
joc de paraules. Succeí el 13 de maig de 1702 (X: 151). El síndic del General lliurà a l’escri-
và de manament Ramon Pellicer i Vidal una suplicació «sobra la contrafacció de nou su-
citada contra Anton Batlla, scrivà de registre, perquè continuava en tenir taulell y actuar 
lo judiciari en la sala real», tot demanant-li que expedís una carta dirigida al contrafactor 
dins un termini de vint-i-quatre hores. Aquesta acció tingué un sol efecte, simbòlicament 
potent, d’advertiment a l’oficial i a l’aparell virregnal. La instància que activaria el procés 
de manera efectiva es presentà el 6 d’octubre, una setmana després que s’hagués consti-
tuït i dotat de mitjans el Tribunal (•ACT5).

Com altres, el cas d’Anton Batlle, notari reial i escrivà de registre, també tenia una his-
tòria prèvia a l’activitat del nou Tribunal de Contrafaccions. S’evidencia que la Diputació 
veié en aquesta flamant jurisdicció, entre altres coses, un terreny per desblocar qüestions 
empantanegades de temps enrere; una d’elles seria l’actuació dels escrivans de registre més 
enllà de les seves atribucions. En aquest cas la contrafacció que s’impu tava a Anton Bat-
lle era «escriure en la Real Audiència, axí civil com criminal», tot i no ser notari reial col·le-
giat, i actuar «en dita Real Audiència civil, tenint taulell públicament en la sala real», per 
la qual cosa contravenia a les constitucions 31/1599 i 44/1702 —CYADC (1704) I, 4, 13, 25 
i 31. El memorial o argumentació de la Diputació, signat el 27 d’abril de 1703 per Francesc 
Gallart i Pastor i Pau Romà, assessors subrogats del General de Catalunya, i per l’advo-
cat fiscal Josep de Càncer, és una mina d’informació, no sols sobre el conflicte concret, 
ans també sobre la concepció que a l’època es tenia del dret i la política a la Generalitat 
—la ideologia de la institució, si es permet. Aquest memorial fou el primer document ju-
rídic —més concretament juridicopolític— que la Diputació féu elaborar i imprimir amb 
relació a causes del Tribunal de Contrafaccions —la Recopilació de las principals diligèn-
cias, d’objectius molt més modestos, hauria obert camí un mes abans (•CAS3). Vegem 
primer les seves línies mestres i després la sentència del cas, prou planera.

Pel que fa al conflicte estricte d’Anton Batlle, l’al·legat de la Diputació oferiria un re-
corregut històric de l’ofici d’escrivà de registre. Havia nascut com a resultat de l’incre-
ment, amb el decurs del temps, de les tasques dels escrivans de manament, els quals 
s’havien vist obligats a recórrer a més personal: «Fou en sos principis per nostre dret mu-
nicipal únicament recomenada la actuació dels processos de la Real Audiència als escri-
vans de mana ment, los quals per la multiplicació dels litigis y abundància de las causas 
anomenaren escrivents destinant-los per escriurer los processos y actes judicials, sens pre-
cehir examen algun» (Observació jurídica: 3). Aquesta situació s’havia mantingut fins al 
1542, quan s’ordenà —i es confirmà el 1547 i el 1564— que aquests escrivents passessin 
un examen. Segons el memorial, malgrat tals disposicions, res no millorà i les queixes 
entorn de la qualitat dels escrivents van continuar, fins al punt que per privilegi de Fe-
lip I (II) de 30 de novembre de 1585 els escrivents van quedar exclosos d’actuar en el proce-
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diment judicial, mentre, alternativament, es concedia al Col·legi de Notaris Públics Reials 
de Barcelona, ja creat el 1544, la facultat privativa d’actuar els processos judicials. La cons-
titució 31/1599 havia assegurat tal facultat del Col·legi tot disposant, a més, que cap nota-
ri reial col·legiat pogués prestar el seu nom fictament —i. e. encobrir la tasca d’un intrús. 
Una història completa del notariat català ens obligaria a tenir en compte aquí les rivali-
tats i tensions professio nals entre els notaris de la ciutat de Barcelona i els notaris reials, 
aquests darrers reforçats amb la creació del dit col·legi. Tals tensions s’han interpretat en 
termes estrictament corporatius (Günzberg 2004) o sobretot competencials entre la ciutat 
de Barcelona i el rei, preocupat per l’avenç del notariat barceloní sobre el reial (Serra 2006). 
Sí que hi podia haver, potser, una rivalitat oberta entre notaris reials i notaris reials col-
legiats, distinció que tendia a consolidar un cos jeràrquic al servei de l’Audiència. 1 En qual-
sevol cas, la Diputació, sobre la base de les constitucions, reconeixia el paper dels notaris 
reials col·legiats, i no hi hagué discrepància de parers al respecte entre els jutges reials i els 
de la Cort en el moment de dictar sentència —encara que no portessin la condemna a l’ex-
trem de la pèrdua de l’ofici, com havia reclamat el síndic del General. 

Continuem el recorregut històric. Durant el segle xvii, els escrivans de registre s’es-
cudarien en el fet que la constitució 31/1599 no els havia esmentat i exclòs de l’àmbit ju-
diciari de manera expressa. També s’escudarien en la confusió resultant de diverses pro-
visions judicials de 1607, 1608 i 1618 de sentit contradictori en una causa entre ells, amb 
Antoni Piella al mig, i els notaris públics reials col·legiats, tot plegat salpebrat amb una or-
dre reial favorable de manera particular al dit Piella. Batlle pretendria aprofitar aquestes 
vacil·lacions jurisprudencials i la litispendència del cas. Ho faria, per exemple, apuntant 
que la constitució 44/1702 hauria estat feta obreptíciament —ocultant que incidia so-
bre un plet obert—, o reclamant la suspensió del judici de contrafaccions mentre no s’ha-
gués esgotat la via ordinària en curs.

La Diputació rebatria aquestes i altres argúcies interpretatives de l’acusat, per exem-
ple que al·legués una llarga possessió de l’ofici en condició de subrogat (Observació jurí-
dica: cap. 39: «Y en Cathalunya no obsta contra constitucions, encara que sie immemo-
rial, la possessió»). Ben al contrari, li oposaria la impossibilitat de compatibilitzar oficis 
a la Cancelleria i a l’Audiència per raons d’horaris coincidents en llocs discordants i per 
una exigència de qualitat de les funcions, i posaria com a exemple el cas del doctor As-
pret. Aquest, per la seva condició d’assessor del General, no havia pogut prendre possessió 
de l’ofici d’advocat de pobres per al qual havia estat extret a la sort. Pel que fa a la relació en-
tre les constitucions 31/1599 i 44/1702, era inevitable assumir que les ambigüitats de la pri-

1. És il·lustratiu al respecte aquest text que Domènec Aguirre escrivia i feia estampar els anys 1690: 
Demonstració eficàs y verdadera en què los notaris reals y públichs per totas las terras y dominacions del rey 
nostre senyor ... y del Col·legi Real de Barcelona manifesta[n] la insubsistència de las rahons en què los notaris 
públichs de la mateixa ciutat y son Col·legi fundan una nova pretenció, de què ells solament en sas clausuras poden 
intitular-se públichs.
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mera, de caràcter dispositiu, havien permès que continués la instrumentalització judicial 
dels escrivans de registre; però la segona, de naturalesa declarativa, havia fet una interpre-
tació que indubtablement els havia privat de facultats en el terreny judicial. El vici d’obrep-
ció podia ser al·legat respecte a les normes dispositives, però no pas respecte a les decla-
ratives, les quals ja eren interpretacions definitives (Observació jurídica: cap. 71: «Estatut 
declaratiu no importa nova disposició»).

Com hem avançat, l’Observació jurídica de la Diputació contindria abundants ar-
gumentacions col·laterals que la convertirien en una peça important de doctrina jurídi-
ca i de praxi parlamentària. És preceptiu detenir-nos-hi. Les idees s’enfilarien amb ànim 
de replicar les de la part contrària, naturalment desqualificades. De bon principi s’apel-
laria, entre molts altres, a l’autoritat d’Aristòtil per afirmar la importància de l’im-
peri de la llei: «És la observància de las lleys la primera diligència per la tranquilitat 
de una Província». «No·s podia considerar República ahont no tenian son degut impe-
ri las lleys». L’Observació jurídica recordaria que eren infinites les disposicions i els ca-
pítols del dret municipal català a favor del compliment inviolable de les constitucions, 
«fins a recomanar al molt il·lustre y fidelíssim consistori [...] per la més principal obligació 
de sos càrrechs, la vigilància y cuydado de què no fossen menoscabats los drets de la Pà-
tria» (Observació jurídica: cap. 1).

L’Observació jurídica subratllaria la importància en l’organigrama institucional reial 
a Catalunya de la pragmàtica de Barcelona del 17 de setembre de 1479 —«la qual, com a inser-
tada en lo cos del dret de la pàtria, té força de municipal disposició» (Observació jurídica: cap. 
19). 2 Aquesta no deixava de ser un punt d’enllaç, pel que fa a planta i personal, entre la polí-
tica ordenacista del Consell Reial i la Cancelleria de Pere el Cerimoniós, d’una banda, i l’es-
tructura reial de Ferran II de 1493 —l’any de l’Audiència i del Consell d’Aragó—, de l’altra. 
També en funció d’aquesta pragmàtica, el memorial pretendria exclosos els escrivans de re-
gistre de qualsevol tasca en l’àmbit judiciari, tant de gràcia com de justícia. 

L’argumentació separaria nítidament llei general de privilegi particular, menystin-
dria l’estil o consuetud contra llei general i afirmaria la naturalesa i l’eficàcia de la clàu-
sula irritant. També indicaria que l’autoritat d’una constitució podia perjudicar i derogar 
el dret d’un tercer. Així mateix, voldria demostrar que, per teoria universal, era precís 
que la contrafacció fos «clara i literal» per evitar qualsevol arbitrarietat nociva a la utilitat 
pública, i així ho havia disposat la constitució 38/1702. Finalment, afirmaria que la in-
terpretació d’una llei passava pel debat parlamentari, 3 i també indicaria que un afer en 
litigi era una causa ordinària que no excloïa la causa de contrafacció, per tal com el plet 

2. La pragmàtica es seccionaria per raó de matèria a CYADC (1704). Els seus cap. 1-62 a CYADC (1704) 
II, 4, 3. El cap 63 a CYADC (1704) II, 1, 27, 1. El cap. 64 a II, 1, 20, 2. 

3. Observació jurídica: cap. 41: «Y com fer semblant interpretació sie sols peculiar de la Cort General». 
També cap. 63: «Per ser privative de la Cort General la interpretació extensiva o restrictiva dels estatuts muni-
cipals practicada en las constitucions.» 
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podia estar vinculat a un interès de part, mentre la contrafacció pertanyia a un inte-
rès públic. S’al·legaria l’exemple de lustres enrere d’una galera genovesa en què el sín-
dic de la Diputació havia instat judici de contrafacció tot i tenir causa pendent al tribu-
nal de la Capitania General. Tot explicant que els legisladors de 1702 coneixien prou bé 
que legislaven una matèria en litigi, el memorial s’esplaiaria en la naturalesa de la legis-
lació catalana: el «premeditat acort» en què es disposava «la formació de les lleys», i com 
«a nostres constitucions preceheix la conferència dels tractadors del rey nostre senyor 
ab los dels il·lustríssims braços, 4 com ho suposa Paguera en lo tractat de celebrar Corts. 
Y se forman aquellas ab la maduresa que expressa lo usatge Judicium I tit. De celebrar 
Corts...» i, en tal context, «se argüeix per indefectible en lo príncep la referida notícia [...] 
en força de dita consulta». La consulta, doncs, garantia els «abundants fruyts de las dis-
posicions en la República». Una consideració final reforçava tant la idea de consulta com 
la idea de la necessitat de consens en la legislació catalana: «Sobre lo que se proposave al 
rey nostre senyor per establir per lley, algunas vegades no se aderia sa Magestat, y que so-
bre lo real decret, que no conformava ab la súplica, se feya representació, del que se in-
fereix que, fins a la conclusió de las Corts, podian moderar, ampliar y explicar-se los ca-
pítols que, antecedent, se havian ordenat», per la qual cosa «las constitucions y capítols 
de Cort sols tenen sa perfecció y cumpliment en lo dia de la publicació de aquells, en 
lo real sòleo y conclusió de las Corts, y se judican y reputan com si en lo dit die y últim 
acte de la Cort se ordenassen, per concòrrer allí lo simultàneo consentiment de sa Ma-
gestat y dels tres il·lustríssims Braços...». Com a exemple esmentaria el dissentiment posat 
el dia del soli al capítol de Cort 90/1599, cosa que explicava que aquest capítol no s’ha-
gués «tingut ni observat per lley sa contextura». 5 Continuaria l’Observació: «No és ver-
dader dir que ditas constitucions sien propiament formadas per sa Magestat a petició 
de la Cort, sinó estatuhidas per la Cort General, en quant suposa y diu lo simultàneo con-
curs y consentiment axí del rey nostre senyor com dels tres il·lustríssims brassos». 

L’Observació jurídica no estalviaria citacions constitucionals ni referències d’autori-
tats. Com s’ha dit, resulta un text molt útil per situar les bases mentals juridicopolítiques 
dels homes de la Generalitat i el paper que atorgaven al Tribunal de Contrafaccions. 

El 19 de juny de 1703 es dictaria a la Casa de la Diputació la sentència del Tribunal 
de Contrafaccions contra Anton Batlle, signada pel regent Miquel de Calderó i els doctors 

4. Observació jurídica: cap. 4: indicaria que en el curs de les suplicacions dels braços en l’elaboració del 
capítol 44/1702 els braços havien sotmès «als advocats de sos gremis» el material a analitzar —s’empraria el 
terme «gremi» per designar els estaments o braços.

5. Es tracta del capítol relatiu als salaris dels oficials reials a càrrec de la Diputació. Cal recordar el conflic-
te existent després de la Cort General de 1599 a propòsit d’alguns capítols de Cort, que explica que el quadern 
constitucional no aparegués estampat fins al 1603 i que obligà el lloctinent a fer un acte de concert amb els 
diputats suspenent no sols el capítol 90 sinó també els capítols 50, 77, 78 i 89. N’hi hagué més de recusats, però 
els relatius als delmes i a les lluïcions no van formar part del concert. De la mateixa manera que els dissenti-
ments sobre aquests temes no van ser publicats en el quadern de 1603 i sí ho foren en els de 1702 i de 1706.
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Narcís d’Anglasell i Jeroni de Magarola —per la part dels jutges reials—, i Pere d’Oliver, 
Felicià de Cordellas i Josep Areny i Garriga —per part dels jutges de la terra. La sentèn-
cia faria la relació de tots els papers de la instrucció del sumari, inclosa la darrera suplicació 
de Batlle signant dubte i oferint-se a retractar-se en cas de contrafacció. La sentència, ate-
sa la pragmàtica de 1479, declararia que els escrivans de registre s’havien de mantenir en 
els límits del registre, sense immiscir-se en els afers del protonotari o el seu lloctinent, 
ni dels secretaris i escrivans de manament, i recordaria que els substituts dels escrivans 
de manament havien de ser notaris públics reials col·legiats. La sentència al·legaria la in-
compatibilitat d’horaris dels dos exercicis i el fet que les constitucions 31/1599 i 44/1702, 
on ho hi havia hagut obrepció ni subrepció, prohibien escriure a les sales civils o crimi-
nal de la Reial Audiència als que no fossin notaris públics reials col·legiats, i que aquests 
darrers tenien prohibit prestar llur nom fictament a cap notari sense tal requisit. Tot ple-
gat portaria a la conclusió que Anton Batlle havia contrafet ambdues constitucions, sen-
se que obstés que la matèria hagués estat objecte de litigi, i sense que s’admetés ni una es-
cletxa que podia entreveure’s en el privilegi del 30 de novembre de 1585 ja evocat. Per tot 
plegat Anton Batlle hauria de cessar i abstenir-se d’actuar en la sala reial i deixar-hi de te-
nir taulell. Amb tot, el Tribunal, atesa la darrera suplicació de dubte de Batlle, l’absol-
dria de les penes i els danys reclamats pel síndic del General. Cadascuna de les parts que-
daria emplaçada a pagar les seves despeses de la causa. Lluís Ferrer, porter reial del regent 
la Cancelleria, notificaria la sentència al reu el 19 de juny a les 9 del vespre.

El d’Anton Batlle havia estat el primer cas a instar-se, i seria el primer a sentenciar-se. 
De comú acord entre els sis jutges del Tribunal, segurament perquè els fets eren inequí-
vocament constitutius de contrafacció i perquè hi hauria consens a no exigir cap pena al 
reu, atesa la seva declaració de dubte. Seria suficient sanció privar-lo en endavant de con-
tinuar exercint unes tasques que li devien haver resultat molt beneficioses en el passat. 
Com a colofó a aquesta resolució assenyada, «per lo error comú» i «persuadint-ho així 
la pública utilitat», no s’invalidaria cap dels actes fets per Batlle en el passat, només els 
que pogués efectuar a partir de la notificació de la sentència —d’aquesta «sentència pac-
tada», es podria dir.

Som davant d’un conflicte que reflecteix com a la Catalunya moderna havia crescut 
l’activitat judicial i, amb ella, l’estructura funcionarial. Ara bé, això havia succeït en un 
marc en què no sols hi havia el poder de la monarquia, sinó una pluralitat de jurisdic-
cions. I no s’havia conciliat aquest creixement empíric amb la necessitat de la Diputació, 
implicada en els pagaments dels oficials, de reconèixer-hi un ordre, un organigrama clar. 
La Diputació havia tingut fortes tensions internes, en els processos de visita del General, 
per reglamentar d’una manera que s’ajustés a dret el seu propi aparell de gestió en el llarg 
segle xvii sense Corts —coneixem els casos dels escrivans adjunts de l’oficina del racio-
nal i del regent dels comptes (Capdeferro 2007). Havia arribat l’hora de fer un exercici si-
milar amb l’aparell reial, i no es desaprofitaria.



 Cas 1. Anton Batlle  33

Observació jurídica (II.2)



Observació jurídica (II.2)  

34 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  35



Observació jurídica (II.2)  

36 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  37



Observació jurídica (II.2)  

38 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  39



Observació jurídica (II.2)  

40 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  41



Observació jurídica (II.2)  

42 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  43



Observació jurídica (II.2)  

44 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  45



Observació jurídica (II.2)  

46 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  47



Observació jurídica (II.2)  

48 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  49



Observació jurídica (II.2)  

50 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  51



Observació jurídica (II.2)  

52 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



Observació jurídica (II.2) 

 Cas 1. Anton Batlle  53



Observació jurídica (II.2)  

54 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



 Cas 1. Anton Batlle  55

STdC 19.VI.1703 (I.A.1)



STdC 19.VI.1703 (I.A.1)  

56 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



STdC 19.VI.1703 (I.A.1) 

 Cas 1. Anton Batlle  57



STdC 19.VI.1703 (I.A.1)  

58 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



STdC 19.VI.1703 (I.A.1) 

 Cas 1. Anton Batlle  59



STdC 19.VI.1703 (I.A.1)  

60 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 



STdC 19.VI.1703 (I.A.1) 

 Cas 1. Anton Batlle  61



CAS 2. ESCRIVANS DE MANAMENT 

Síndic del General vs. escrivans de manament 
de la Lloctinència General de Catalunya (oct. 1702 - 1705)

Abús i improcedència de les taxes judicials

Editem tres impresos, per ordre cronològic.
El primer, de mitjan juliol de 1703, una cèdula resolutiva del cas, correspon al 

document II.3 de la nostra selecció. 
El segon, lleugerament posterior, inclou la sentència del cas i el vot discrepant 

dels tres jutges de la part del rei. Correspon als documents I.B.1 i I.A.1 de la nos-
tra selecció. 

El tercer, de l’1 d’abril de 1705, la provisió executiva de la sentència, correspon 
al document I.C.1. 

Còpia de la cèdula resolutiva presentada als 11 de juliol de 1703 per lo sýndich 
del General de Cathalunya en la causa de contrafacció que té intentada y prosegueix 
contra los escrivans de manament de la Lloctinència General de aquest Principat, 
en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions. Actuari: Joseph Llaurador, notari pú-
blich de Barcelona. Barcelona, Estampada per manament del molt il·lustre y fide-
líssim consistori, en casa Rafel Figuerò [1703].

Les dues darreres pàgines del document tenen un subtítol propi: Resposta del 
sýndich del General a un paper extrajudicialment presentat per los escrivans de ma-
nament lo dia 12 de dit mes de juliol. 

Vot dels il·lustríssims y nobles don Miquel de Calderó, regent la Real Cancille-
ria de Cathalunya y president de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o con-
tra constitucions, don Narcís de Anglasell y Roca y don Gerónim de Magarola, en 
quiscun dret y de la Real Audiència y tercera sala doctors, jutges de contrafaccions. 
Ab la sentència o provisió de contrafacció feta al 1 de agost 1703 per lo noble don 
Feliciano de Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim Bras Militar de Ca-
thalunya, extret en sort. Inseguint lo vot per ell y per lo noble don Pedro de Oliver, 
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canonge de la santa iglésia cathedral de Vich y antiquior canonge dels habitants en 
la present ciutat, y per lo doctor Joseph Areny y Garriga, conceller segon de la excel-
lentíssima ciutat de Barcelona, president del Bras Real. En la causa de contrafacció 
o contra constitució al·legada per lo sýndich del General de Cathalunya contra los 
escrivans de manament de la present Llochtinència General de Cathalunya. Escri-
và: Joseph Llaurador, notari públic de Barcelona. [s.l., s.e.] [1703]

Observem que conté tant el vot discrepant de la STdC 1.VIII.1703 com la STdC 
1.VIII.1703.

Provisió ab uniformitat de vots feta per lo il·lustrissim Tribunal de Contrafac-
cions, ab la qual se dóna forma a la execució de la sentència que dit il·lustrissim 
tribunal proferí en lo primer dia de agost de l’any 1703 contra los escrivans de ma-
nament de la present Llochtinència General de Cathalunya, essent jutges de dit 
il·lustríssim tribunal los molt il·lustres, nobles y magnífichs don Miquel de Cal-
deró, regent la Real Cancilleria y president de dit il·lustríssim tribunal, don Ge-
rony de Magarola, doctor de la Real Audiència en la tercera sala, don Bonaventu-
ra de Tristany, cavaller de l’ordre de Montesa y doctor de la Real Audiència, don 
Fèlix de Taverner y Rubí, canonge de la santa iglésia cathedral de Barcelona, don 
Pedro Torrellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim Bras Militar, y Christòfol 
Lledó y Carreres, conseller segon de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona. Barce-
lona, per Rafel Figueró, any 1705.

* * *

En aquest capítol presentem primerament quatre generalitats i indicacions so-
bre la causa. En segon lloc, uns apunts sobre els documents i els seus arguments. Acabem 
fent esment de les actuacions en via executiva.

Els escrivans de registre no eren els únics que estaven en el punt de mira dels diputats 
i els oïdors. També hi estaven els escrivans de manament de la lloctinència general. Ado-
nem-nos que en ambdós casos eren escrivans de les institucions reials, amb dos tipus 
d’enllaç amb la societat catalana: la judicial a través de l’Audiència, on accedien moltes 
causes per un ús extralimitat del mecanisme de les evocacions (Ferro 1987: 110 i s.), i la la-
boral, a través dels pagaments salarials per part de la Generalitat. 

Un primer intent molt indicatiu d’iniciar aquesta causa tindria lloc el 13 de maig 
de 1702. Seria primer i prematur, abans que es constituís el Tribunal de Contrafaccions. 
El síndic subrogat del General compareixia davant Josep Llaurador, com a actuari de les 
causes verbals del regent la Cancelleria, «per la introducció de la contrafacció sucita-
da contra los escrivans de manament, perquè cobravan més de tres sous per lo mana-
ment de las lletras que se’ls havia assenyalat y tatxat ab altra de las novas constitucions», 
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concretament la constitució 60/1702 —CYADC (1704) I, 4, 9, 15. L’acusació pública de-
manava que en un termini de vint-i-quatre hores fossin tramitades citacions als reus 
(X: 151). El preu abusiu per l’expedició de providències o actuacions judicials seria el cen-
tre d’aquesta causa de contrafacció. Entorn seu, mesos més tard gravitarien dues altres 
protestes; tindrien menor envergadura que la contrafacció primigènia, però no serien pas 
irrellevants: una, l’obligació a qui recorregués una sentència o provisió de pagar els cinc 
sous de caució en moneda de plata, la qual cosa suposava un 50% addicional que si es pa-
gaven en moneda corrent; l’altra, l’exacció del dret de morabatí quan es dictessin sentèn-
cies i interlocutòries diferents de les definitives en primera instància.

Totes tres contrafaccions apareixerien plegades a partir del moment que s’oficialitzés 
la instància, el 6 d’octubre de 1702, una setmana després que el tribunal que estudiem 
s’hagués constituït i dotat de mitjans. Contra qui s’adreçarien aquestes denúncies de con-
trafacció? Contra cinc dels sis escrivans de manament que hi havia en plantilla a l’entorn 
del lloctinent general, al cor de l’aparell reial de Catalunya: Francesc Delfau, Esteve Galce-
ran, don Joan de Morer i Pasqual, don Joan Baptista d’Aloy i el doctor Ramon Pellicer 
i Vidal. Com que cap dels reus podria ser alhora actuari, mantindria aquesta funció Josep 
Llaurador, al qual el síndic ja havia acudit a mitjan maig. 6

Fem una cronologia àgil de les darreres passes del cas. El dia 2 de juliol de 1703 el 
procurador dels escrivans de manament lliuraria al Tribunal la seva cèdula resolutiva so-
bre el cas. El dia 11, el síndic del General presentaria la de la seva part, que no era al-
tra cosa que l’escrit on fixava definitivament els propis arguments al capdavall del procés 
i demanava que es dictés sentència. Anava signada pels tres advocats regulars del trien-
ni de 1701, Francesc de Gallart, Pau Romà i Josep de Càncer (•ACT9). I seria impresa molt 
aviat, presumim que en qüestió d’hores o dies, per informar col·legues juristes, a més dels 
jutges del tribunal (•ACT10). Durant els dies següents, tals jutges treballarien intensa-
ment (X: 371). El 22 de juliol els tres jutges de la part del rei formularien públicament el 
seu vot, que resultaria discrepant del vot dels jutges de part de la Cort. Així, el dia 23 es 
faria la preceptiva extracció a la sort, favorable a Felicià de Cordellas, protector del Braç 
Militar, i l’1 d’agost es faria pública la sentència. La seva execució també portaria cua.

Acte seguit, fem cinc cèntims dels arguments del cas, distingint cadascuna de les tres 
contrafaccions. Ho fem combinant ingredients obtinguts de la cèdula resolutiva del sín-
dic del General, del vot dels tres jutges regis i de la sentència definitiva —calcada al parer 
dels tres jutges de la cort.

Sobre la primera contrafacció, el síndic del General lamentaria que els escrivans 
de manament, sota pretext de dur a terme les tasques de comissió i d’expedició, entre al-

6. Vegeu els comptes que faria de la causa, per valor de noranta-una lliures i escaig, a N-268, fol. 452v 
i 452-1º, 2º i 3º. El 13.IX.1706 el consistori manaria que li fossin pagades. Qui vulgui conèixer els detalls del 
procés, precisar les dates d’alguns tràmits, els fulls que ocupa cada part, les actuacions en fase executiva, etc., 
aquí en trobarà pistes. 
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tres drets, cobraven més dels tres sous reglamentaris només per posar el manament al dors 
de les escriptures judicials, en el lloc on, després, a la Reial Cancelleria havien de posar 
el segell reial. Feien això com si poguessin tenir alguna intervenció a l’hora d’escriure les 
lletres judicials i donar-los forma, quan aquesta tasca era pròpia dels actuaris i els escri-
vans de les causes, que cobraven per la seva banda. 7 Si el litigant es negava a pagar l’excés 
de tarifa, no li despatxaven el document i el deixaven fora del procés. Cal dir que l’excés 
no era pas simbòlic: l’acusació era de cobrar tres, quatre, set, deu, catorze i a vegades divuit 
i vint rals, i ordinàriament vuit rals. Un ral equivalia a dos sous, per tant estaríem parlant 
de quantitats molt superiors als tres sous.

La constitució 60/1702 havia pretès corregir aquest abús i durant tres dies, del 4 al 6 
de maig del mateix 1702, havia estat acatada. Simultàniament, però, els escrivans de ma-
nament havien entrat en la pretensió que els membres del Col·legi de Notaris Públics 
 Reials, en virtut d’una concòrdia, els havien de lliurar la meitat dels seus lucres i salaris. 
Els priors del dit col·legi havien reclamat davant del canceller, que havia declarat inopor-
tuna la pretensió dels escrivans de manament. Aleshores, aquests darrers havien abando-
nat la seva pretensió i havien tornat a la ficció laboral anterior. 

El conflicte permet observar que d’ençà de la famosa —però poc estudiada— pragmà-
tica de Ferran II donada el 17 de setembre de 1479 (•CAS1; •CAS4) no sols s’havia incre-
mentat la feina, com havia demostrat el conflicte dels escrivans de registre, sinó que també 
havia canviat la jerarquia funcionarial. De nou apareixien en primer pla els notaris públics 
reials col·legiats, ara enfrontats als escrivans de manament, els quals havien quedat exclosos 
de la condició d’actuaris de les causes. En tal context, què havien esgrimit els escrivans de ma-
nament? Exemples comparats 8 i precedents reculats. Però al síndic del General no li valdrien 
ni la pràctica del Consell d’Aragó, que comprenia «las altres Províncias de la Corona», ni tam-
poc les certificatòries de 1502 a 1531, que resultaven massa antigues —«del temps que els es-
crivans de manament eren notaris de les causes» (Còpia de la cèdula resolutiva: cap 12). 

Per defensar la justícia de la seva causa, els escrivans de manament imputaven el 
conflicte a les atribucions de funcions poc clares entre ells i els notaris reials col·legiats, 
i s’aprofitaven de la indeterminació del capítol de Cort 46/1470 i de la constitució 43/1493 
—CYADC (1588) I, 1, 36, 4-5. En qualsevol despatx de lletres reials hi distingien qua-
tre fases: comissió de justícia, expedició, forma i manament, i estimaven que es po-
dia cobrar per cadascuna d’aquestes operacions, i no només per la tasca que s’efectua-
va a la «taula verda». Ells s’atribuïen, a més del manament, la decretació de la comissió 

7. Còpia de la cèdula resolutiva: cap. 5 explicava el procediment de les lletres o documents judicials. Un 
cop formades, escrites i fetes firmar per un dels presidents i pel relator de la causa, eren portades a la «taula 
verda» per posar-hi el manament al dors i, un cop posat aquest, sense cap més treball, s’enviaven a registrar i a 
segellar pels oficials corresponents. 

8. Havien portat processos antics i certificatòries de don Fèlix Pasqual, secretari de la Sala Reial del Reial 
Consell i escrivà de manament del Consell Suprem d’Aragó, i també de Llaurador, l’actuari de la causa.
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de justícia i l’expedició. En canvi, la forma de les lletres, que en temps anteriors havia es-
tat sota la seva responsabilitat, reconeixien que quedava en mans dels notaris col·legiats. 9 
És interessant observar que prenien com a referent normatiu el Consell d’Aragó i no pas 
l’Audiència, i com a referents orgànics originaris la pragmàtica de 1479 i el Col·legi de No-
taris creat el 1544 i esmentat en la constitució 31/1599 —CYADC (1704) I, 4, 13, 25. 

Hi havia tres problemes creuats o juxtaposats —l’intervencionisme reial, el pas del 
temps i l’increment real de la feina—, en un context on el dinamisme social no havia fet 
més que multiplicar la tasca judicial i on l’ascens social dels notaris havia afavorit la je-
rarquització de funcions en el si de la professió. Si els escrivans de registre es volien assi-
milar als de manament, els vells escrivans de manament que es contemplaven a si matei-
xos com un cos funcionarial en termes de Corona d’Aragó es trobaven superats pels nous 
notaris reials col·legiats de Barcelona. Caldria aclarir si una major perícia o for mació ex-
plicaria la superioritat de la funció de donar forma a les lletres per sobre de la funció 
de posar-hi el manament, o si ser membre del Col·legi garantiria una major fidelitat a les 
institucions reials. No sembla que per a la Diputació això tingués rellevància. Per a ella el 
quid de la qüestió era la necessitat de clarificar tasques i evitar abusos de salaris i emo-
luments que perjudicaven els litigants. Amb tot, rere aquest interès podia haver-hi coses 
més substantives (com a •CAS4). Seria temerari considerar anecdòtiques les divisions 
en el si de la professió, sabent el paper que notaris i juristes, ambdues professions ascen-
dents, havien de jugar en les opcions de la Guerra de Successió (Albareda 1993: 131, 138, 
153, 176; Alcoberro 2008). 

Redeamus ad litem. Pel que fa a la segona contrafacció, recordem que s’acusava els es-
crivans de manament d’exigir cobrar els cinc sous per caució als recursos judicials amb 
moneda de plata catalana 10 en lloc de moneda d’ardit, que era la moneda corrent barce-
lonina, cosa que de facto suposava un plus, una taxa de set sous i sis diners per caució, 
per tant un recàrrec del 50%. La taxa dels cinc sous era la quotidiana dels notaris públics 
 reials col·legiats i de qualsevol notari de cort ordinària. Si la superaven, els notaris de ma-
nament atemptaven contra la constitució 29/1702 —CYADC (1704) I, 4, 8, 30. És més, 
se’ls retreia el fet de resistir-se a mostrar la taula pública de la taxa general.

Finalment, la tercera contrafacció suposaria acusar els dits escrivans de manament 
d’imposar un nou vectigal, per la injusta i il·lícita exacció del dret de morabatí no sols 
sobre les sentències definitives en primera instància, del qual només eren exempts per 
consuetud els ciutadans de Barcelona, sinó també sobre les sentències reials de sego-

9. «Que és lo treball de escríurer y formar aquellas ab lo paper segons lo estil, naturalesa del negoci y clàu-
sulas de la provisió del noble o magnífich relador, lo qual treball o treballs, anomenats ara ab nom de forma, 
no té dupte que antes, ni en lo temps que fou feta la dita real pragmàtica, feyan y fer devian los dits escrivans 
de manament, puix són part y operacions que se havian de executar per la expedició o despaigs de ditas lletras 
reals» (STdC 1.VIII.1703: 17).

10. Còpia de la cèdula resolutiva: cap. 15 distingia entre plata dobla i plata catalana.



 Cas 2. Escrivans de manament  67

na instància i sobre les provisions i sentències provisionals reials. Tal fet nou i inusi-
tat estaria prohibit per les constitucions de Catalunya, particularment les 28/1363 
i 29/1553 —CYADC (1588) I, 4, 24, 10 i 20 o CYADC (1704) I, 4, 25, 10 i 20. Ho de-
mostrava la taxa general esmentada per l’antic i prestigiós membre de la Reial Audi-
ència de Catalunya Miquel Ferrer a les seves Observàncias, una taxa que el canceller, el 
regent la Cancelleria i els doctors de l’Audiència haurien elaborat a resultes de la cons-
titució 12/1553 —CYADC (1588) I, 7, 8, 7 o CYADC (1704) I, 7, 9, 7. L’acusació públi-
ca no admetria com a prova adversa una reial pragmàtica de 1524: «Dita Real Pragmà-
tica no ha pogut ser dret en Cathalunya per ésser inductiva de nova exacció y vectigal 
y axí bé contra las Constitucions que·ls prohibeixen, de tal manera que no se troba sie es-
tada publicada ni posada in corpore juris municipalis ni altrament ha tingut observan-
ça en cerca de dos centúries» (Còpia de la cèdula resolutiva: cap. 19). Tampoc accepta-
ria la demostració d’haver-hi hagut dubtes sobre la qüestió entorn de 1581, i novament 
faria referència a l’existència d’una taxa general que «se presum tenir-la y ocultar-la los 
adversants, ex quo requisits no han volgut ensenyar-la y, segons la Constitució 7 tit. 
De despesas de plets, deuhen tenir-la en lo lloch del despaig y mentres que està per la part 
altre de deixar-se de exhibir y manifestar dita taxa, se ha de estar al que attesta dit real 
senador (i. e. Ferrer)» (Còpia de la cèdula resolutiva: cap. 23).

Segons la Diputació, calia condemnar els escrivans de manament amb les penes 
disposades al títol De observar Constitucions. Especialment pel que feia a la prime-
ra contrafacció, ja que el fet d’haver actuat correctament durant uns pocs dies després 
de llicenciada la Cort General demostrava que havien obrat scienter et cum dolo, la qual 
cosa comportava quedar «subjecta a totas las penas cominadas en ditas Constitucions 
etiam a la privació del offici» (Còpia de la cèdula resolutiva: cap. 24). En cas de sentèn-
cia temperada, almenys seria inevitable la condemna de despeses, no sols per la naturale-
sa del judici sinó també per la constitució 38/1702, que indicava el tipus de condemna en 
cas d’obrar sens dolo, lata culpa i mala fe (•ACT4). La firma de dubte i l’oferta de retrac-
te en cas de contrafacció fetes pels escrivans de manament no podien servir mai d’ex-
cusa contra la condemna: «Segons disposició del dret de la pàtria com altrament, aque-
lla may podria tenir lloch si ab semblant diligència se podia escusar, com fàcilment 
se deixa compèndrer» (Còpia de la cèdula resolutiva: cap. 26). 11

11. Al cap. 27 s’al·legava com a exemple una causa de contrafacció de la galera patrona de la república de 
Gènova. La provisió del 4 de maig de 1672 de les tres sales de la Reial Audiència juntes havia condemnat el capità 
general duc d’Osuna, el notari, l’algutzir i el receptor del Tribunal de la Capitania General com a contrafactors. 
Els assessors i l’advocat fiscal havien estat inicialment absolts pel fet de ser ministres de l’Audiència en el moment 
de suscitar-se el judici i no haver estat requerits sota la forma que es practicava abans de les Corts de 1701-1702. 
Ara bé, el síndic del General havia esmenat la situació amb les requisicions estilades i, en conseqüència, els ofi-
cials en qüestió s’havien donat per condemnats i s’havien ofert a restituir la part que havien rebut de la moneda 
i les coses comissades. El síndic no s’havia donat per satisfet i havia instat declaració contra aquests oficials, i el 
4 de juliol de 1673 foren condemnats en despeses i també en danys, novament amb una provisió de les tres sales.
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En conclusió, el síndic del General instava el Tribunal a condemnar els escrivans 
de manament a la privació d’ofici, a la inhabilitació i a la incapacitació per obtenir-ne d’al-
tres, a revocar allò fet, a reintegrar solidàriament les parts lesionades usque ad obulum 
—fins al darrer cèntim—, a retornar tot allò indegudament cobrat i les despeses i danys 
ocasionats tant a les parts privades com al síndic mateix i actor de la causa. 

En la recta final de la causa circularen més documents. Consta un paper extrajudicial 
presentat pels escrivans de manament el 12 de juliol de 1703, que seria objecte d’una res-
posta del síndic del General, impresa conjuntament amb Còpia de la cèdula resolutiva. 
Tal resposta permet observar que els reus sostenien que en el capítol 55 de la pragmàti-
ca de 1479 el rei s’havia reservat per a ell i els seus successors la facultat de declarar qual-
sevol dubte sobre aquella pragmàtica. Segons ells, aquesta facultat legalitzava totes les 
pragmàtiques posteriors sobre la qüestió, encara que no estiguessin en el volum segon 
de la compilació impresa de 1588-1589 (vegeu el mateix argument a •CAS4). La Dipu-
tació negaria aquest darrer extrem, a més de denunciar novament la renitència dels es-
crivans de manament a posar en mà del Tribunal de Contrafaccions el catàleg de taxes 
o tarifari judicial que, segons les Observàncias del doctor Miquel Ferrer, havia de tenir el 
protonotari i havia d’estar exposat públicament a l’escrivania reial. La Diputació recla-
maria al Tribunal que «per evitar vexacions y gastos excessius als litigants» no permetés 
«que ab colorants difugis» els escrivans de manament eludissin els drets del país (Respos-
ta: [2] = Còpia de cèdula resolutiva: 15).

La sentència del Tribunal de Contrafaccions amb relació als escrivans de manament 
revela discrepància de vots entre els sis jutges, en funció, és clar, del pes que recone-
guessin a les diferents normes al·legades i a la seva interpretació. El 22 de juliol de 1703, 
reunits en «lo quarto de la Visita» de la Casa del General, els tres jutges reials Calderó, 
Anglasell i Magarola votaven que la primera pretesa contrafacció no era procedent, per 
manca de concreció del capítol 60/1702, i negaven que aquest capítol es pogués completar 
apel·lant a una nebulosa voluntat del legislador; 12 donaven una versió o una interpretació 
divergent de la del síndic del General sobre els fets esdevinguts entre les dates crucials del 
4 i el 6 de maig de 1702. Estimaven que no constaven suficientment els mèrits de l’acu-
sació amb relació a la segona contrafacció. Pel que fa a la tercera, admetien que la matè-
ria havia estat històricament confusa i entenien que era excessiu substanciar-la en un pro-
cés de contrafacció; seria suficient demanar que es pronunciessin el canceller o el regent 
la Cancelleria. Finalment, reclamaven que, en cas de no trobar-se el catàleg de taxes judi-
cials, era convenient fer-ne un altre i, en qualsevol cas, adaptar-lo als temps i fer-lo públic 

12. «Ningú pot condemnar per la mente del legislador, si no és per lo que disposa la lley, quant és indubi-
tant en dret que la publicació de la lley és de substància de aquella, de calitat que no obliga antes de la publica-
ció, y no pot obligar la intenció y mente del qui fa la lley per lley, perquè dita intenció y mente no·s publica y 
sols pot obrar en la explicació de aquella, no emperò a disposar per si, essent la disposició expressa y limitada» 
(vot discrepant de la STdC 1.VIII.1703: 6-7).
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segons les disposicions municipals. Al seu torn, els jutges de la terra —el canonge Oliver, 
el protector Cordellas i el conseller Areny— votaven l’absolució dels escrivans de mana-
ment de la segona acusació, però els condemnaven en la primera i la tercera.

Un empat separaria el criteri dels jutges reials del dels jutges de la terra. Tal com dis-
posava el capítol 37/1702, per via de sorteig s’extrauria entre ells el jutge del desempat. 
Tal honor recauria en el protector Felicià de Cordellas, que confirmaria el vot dels jutges 
de part de la Cort. La sentència exculparia els escrivans de manament de la segona con-
trafacció, tot indicant que hi havia hagut acord en el vot dels sis jutges, i al·legaria que el 
síndic no havia aportat cap constitució o cap altra mena de llei que confirmés contra-
facció pel cobrament en moneda de plata. En canvi, pel que fa a les acusacions pri-
mera i tercera sentenciaria que hi havia hagut contrafacció, d’acord amb el vot dels 
tres jutges de la terra. No s’admetrien les suposades tasques de comissió i expedició 
dels escrivans de manament i es declararia abusiu cobrar més de tres sous per posar 
el manament al dors dels documents, en nom dels articles 1 i 2 de la pragmàtica reial 
de 1479, del capítol de Cort 46/1470 i de les constitucions 26/1702 i 60/1702. La sentèn-
cia evidenciaria que els escrivans de manament havien quedat reduïts a fer el «pen-
dre y tocar lo verbum», mentre que als notaris reials col·legiats esqueia la forma. I, tot 
i que no era nou que els oficials reials fessin moltes operacions i treballs que es cobressin 
individualment amb una assignació prèvia, s’entendria que una cosa era fruit d’una ac-
tuació singular i l’altra la normativa general d’un ofici, sense que es pogués objectar 
que els abusos haguessin estat continuats «per longíssim temps». La declaració, al costat 
de la confirmació dels tres sous per cada manament, indicaria que la taxa dels notaris 
públics reials col·legiats havia de ser de dotze sous per full de lletra de nota. Pel que fa al 
cobrament del morabatí, la sentència el declararia nou vectigal, en contrafacció sobre-
tot del capítol 28/1368 i de l’article 47 de la pragmàtica de 1479 i altres aplicables, i des-
mentiria que la reserva reial en la interpretació de la pragmàtica, continguda al seu ca-
pítol 55, hagués donat legitimitat de llei a la pragmàtica reial donada a Burgos el 20 
de maig de 1524. 

La sentència discreparia del vot dels jutges del rei, i també llimaria una mica el vot 
dels jutges de la terra. Absoldria els escrivans de manament de la pena de pèrdua de l’ofi-
ci en acceptar que no constava intencionalitat de contrafacció, però els condemnaria a fer 
les restitucions i esmenes pertinents d’allò cobrat de més des del 7 de maig de 1702 en 
endavant, amb liquidació reservada, i a compartir amb el síndic de la Diputació les des-
peses de la causa. 

Vista amb perspectiva, aquesta sentència cabdal evidencia, entre altres coses, la im-
portància de la pragmàtica reial de 1479, l’antiguitat de les pretensions dels escrivans 
de manament en un context de canvis en les funcions i en la jerarquia del funcionariat 
judicial; el principi per via de dret que no es podien fer compatibles dues lleis municipals, 
ja que, en tal cas, una mudava l’anterior, encara que no en fes especial derogació, «y axí 
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se ha reconegut y practicat en las Corts Generals del Principat, havent-se per deliberació 
y actes de aquellas compilats los Volúmens de las Generals Constitucions, col·locant en 
lo 3º las supèrflues, contràrias y corregidas» (STdC 1.VIII.1703: 24), i, finalment, la vo-
luntat política de la terra de no acceptar les pragmàtiques reials no integrades en el cos 
legislatiu català, malgrat el subterfugi dels escrivans de manament de veure-les com un 
resultat de la reserva reial del capítol 55 de la pragmàtica de 1479.

La sentència seria intimada als reus el mateix 1 d’agost de 1703. La desenvolupa-
ria una provisió executiva unànime del Tribunal de Contrafaccions dictada l’1 d’abril 
de 1705. I ho faria de manera que considerem molt temperada, pels motius que se-
gueixen: 
a) Aclariria que no pretenia perjudicar pretensions dels escrivans de manament col-

laterals al tema jutjat —cobrar salaris de les comissions o expedicions de lletres 
de justícia; cobrar per dret de morabatí de sentències no definitives a les quals se’ls 
havien reservat drets l’any 1581. 

b) Reconeixeria que els punts que sí s’havien jutjat l’1 d’agost de 1703 s’estaven complint 
adequadament —és a dir, les contrafaccions primera i tercera s’havien corregit. 

c) Reclamaria a la Diputació l’elaboració d’una taxa o tarifa general adequada al temps 
i lleial a la constitució 6/1534 —CYADC (1588) I, 4, 9, 6— i a les constitu cions 13/1547 
i 12/1553 —CYADC (1588) I, 7, 8, 6-7—. Tal taxa hauria d’aclarir la divisió del tre-
ball i les pautes salarials dels funcionaris de l’Audiència. Aquesta resolució, de fet, 
alteraria la sentència declarativa, palesaria la voluntat del Tribunal d’intentar, en-
cara que de manera conservadora, l’aclariment de les tasques i els emoluments del 
funcionariat judicial, demostraria una voluntat modernitzadora de les institucions 
catalanes, i el desig de la Diputació d’alleugerir les taxes judicials en un moment àlgid 
dels litigis. 

d) Ajornaria la liquidació dels rescabalaments —comprensible, serien incalculables 
i materialment impossibles— i l’execució de despeses. 
La causa dels escrivans de manament no s’esgotaria pas amb les resolucions declara-

tiva i executiva del Tribunal de Contrafaccions. Transcendiria a la Cort General a venir, 
la que presidiria Carles III. Allí es debatrien i aprovarien normes per posar remei a exac-
cions arbitràries dels escrivans de manament de l’Audiència, tenint cura que no hi que-
dessin dubtes ni ombres que l’experiència havia revelat. 13

13. ACA, Generalitat, V-213, dos ítems encara no numerats: a) proposta de capítol de Cort del 29.III.1706 
validada pels tres estaments —«Per escusar y en quant se puga deslliurar als que litigan y hauran de litigar en 
la Real Audiència de Cathalunya de molts supèrfluos y exesius gastos [...] [per] ser cosa molt proporcionada 
a natural raó que quant lo treball y applicació en una cosa és tènuo sia també poc lo salari...»—; b) propos-
ta normativa, sense decretacions al marge —«Per remòurer abusos...». Serra coord. 2014: 218-219, 272, 302 
i 358, sobre un «paper 49 de la junta de constitucioners» al qual el braç eclesiàstic s’oposaria reiteradament; 
ibidem: 546, 674, 677, sobre un «paper 177» que reuniria consens.
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Còpia de la cèdula resolutiva (II.3a)
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Còpia de la cèdula resolutiva: resposta del sýndich del General (II.3b)
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Vot discrepant de la STdC 1.VIII.1703 (I.B.1)
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STdC 1.VIII.1703 (I.B.1 / I.A.1)
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Provisió executiva unànime del Tribunal de Contrafaccions (I.C.1)
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CAS 3. EXPULSIÓ DE JAGER 

Síndic del General vs. lloctinent general, regent 
la Cancelleria i un escrivà de manament  

(nov. 1702 - jun. 1703)

El cas d’Arnold de Jager:  
els drets de la persona i les garanties contra  

l’abús de poder

Editem materials corresponents a quatre manuscrits i un imprès.
Els referim d’un en un, ordenats cronològicament.

ACA, Generalitat, R-28.
Correspon al document III.1 de la nostra selecció.
És el procés informatiu, davant de l’escrivà major del General de Catalu-

nya, que té lloc abans d’instar-se el procés de contrafacció davant del Tribunal.
El reproduïm quasi totalment, només no n’editem les procures. 

ACA, Generalitat, V-209, ítem 112.
Correspon al document III.2 de la nostra selecció.
Manuscrit sense portada, que comença amb l’adreça «Molt il·lustre y fidelís-

sim senyor». És un memorial de nou folis escrits recto-verso i un desè foli escrit 
pel recto. Tres juristes dictaminen per al Braç Militar que, al seu parer, el decret 
reial contra Arnold de Jager és constitutiu de contrafacció.

ACA, Generalitat, V-342, ítem 15.
Correspon al document III.3 de la nostra selecció.
Dates extremes: 14.XI.1702-5.V.1703. 
És l’original del procés de contrafacció que ens ocupa. 
El reproduïm quasi íntegrament, excepte alguns poders.

RECOPILACIÓ DE LAS PRINCIPALS DILIGÈNCIAS fetas per lo molt il-
lustre y fidelíssim consistori dels senyors diputats y oÿdors de comptes del General 
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de Cathalunya, en la contrafacció que insta son sýndich y pretén resultar a las ge-
nerals constitucions del mandato despatxat en forma de Real Cancelleria presen-
tat a Arnoldo de Yager, ciutadà honrat de Barcelona, als 28 de octubre de 1702. 
Que restan justificadas de diferents papers, del tenor dels quals singularment cons-
ta no haver pogut ni degut posar en execució la provisió feta per lo molt il·lustre pro-
tector del molt il·lustre y fidelíssim Bras militar als 6 de desembre de dit any. En 
Barcelona, Estampada per manament del molt il·lustre y fidelíssim consistori, en 
casa de Rafel Figueró, any 1703.

Correspon al document II.1 de la nostra selecció.
Impresa al març de 1703.

AHCB, Consellers, XX-191, ítem 40. Consta d’una portadella i sis pàgines ma-
nuscrites.

Correspon al document III.4 de la nostra selecció.
A la part alta de la portada hi figura: «1703. Translationi syndici excellentissi-

mae civitatis Barcinonae causae contrafactionis instatae per syndicum Generalis 
Cathaloniae occasione regij decreti per excellentissimum dominum locumtenen-
tem generalem expediti contra Ornoldum de Yager...» 

Només en reproduïm una petita part per donar-li visibilitat, atès que la matei-
xa informació es troba dins del document III.3.

 * * *

Abordem un dels temes centrals d’aquesta recerca: l’actuació del Tribunal de Contra-
faccions relativa al decret reial d’expulsió de l’holandès Arnold de Jager, un dels pinyols 
del nucli austriacista que s’aniria consolidant a Catalunya. L’afer Jager fou la primera con-
trafacció no derivada de l’etapa anterior a Felip IV (V) que s’instà davant del Tribunal. 
I posà a prova la diligència i la competència de la Diputació, de la ciutat de Barcelona i del 
Braç Militar amb relació al Tribunal i l’observança del dret. També fou la primera con-
trafacció que desafià severament les competències de la flamant seu judicial, pocs mesos 
després que hagués rebut cobertura legal i poques setmanes després de constituir-se for-
malment (•ACT5).

La de Jager no fou, en canvi, ni la primera ni la segona ni la tercera causa declara-
da pel Tribunal de Contrafaccions. De fet, no acabà amb cap declaració. No pas per ine-
ficàcia, com veurem tot seguit. Sobre l’episodi es van escrivint pàgines, sobretot a partir 
dels dietaris consistorials de la ciutat de Barcelona i de la Diputació del General (Martí 
2008b: 96-105). També ha estat accessible, tot i que menys aprofitada, la Recopilació 
de las principals diligèncias de la Generalitat, impresa per justificar-se de cara a l’opi-
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nió pública (•ACT10). 14 Avui podem aportar valuosa documentació manuscrita inè-
dita, que permet verificar les diligències dels Tres Comuns i el seu rigor, i també ra-
tifica la virtualitat i la potència inhibidora del Tribunal de Contrafaccions, pel sol fet 
d’existir. 

Prenem com a base narrativa la Recopilació de las principals diligèncias, on anem in-
serint la informació dels dietaris consistorials i les diligències manuscrites de les institu-
cions per encaminar el cas al Tribunal. Un mes després de constituir-se aquest darrer, el 
28 d’octubre de 1702, era expedida i presentada en deguda forma una ordre signada pel 
virrei comte de Palma i el regent la Cancelleria Miquel de Calderó, la qual manava l’ex-
pulsió «del present Principat y Regnes de Espanya» d’Arnold de Jager, holandès natu-
ralitzat català, ciutadà honrat de Barcelona i, de retop, membre del Braç Militar (Martí 
2008a: 237 i s.), i catòlic —tret destacable (Castellví I: 363). El fonament no podia ser més 
fràgil: «Tenien do entendido pueda ser prejudicial en las conjunturas presentes la resi-
dencia de Arnoldo de Yager en esse ciudad de Barcelona donde se halla ha sido cónsul 
de la nación olandesa». Literalment li ordenava «isque luego de la present ciutat [...] sens 
permetir-li quede en Espanya». 15 Tal ordre virregnal no feia sinó executar-ne una al-
tra dictada el dia 19 per la reina i governadora al Consell Suprem de la Corona d’Aragó. 
Tot just feia un any s’havia constituït l’aliança de l’Haia i el catalanoholandès havia esde-
vingut suspecte als ulls de la nova monarquia borbònica. 16

El 30 d’octubre Jager presentà a la Diputació una reclamació contra l’esmentada or-
dre, perquè la considerava antijurídica, ja que contravenia, entre altres normes, a l’usat-
ge Alium namque, pel qual els reis «se han dignat estatuir y disposar de tenir justícia e ju-
dicar per dret, que segons explican los autors regnícolas se entén ab cognició de causa», 
i a la constitució 25/1299 —CYADC (1588) I, 9, 29, 2—, que també preceptuava cognició 
de causa per a tota condemna o absolució. L’holandès suplicà al consistori, en compli-
ment de les seves funcions, «exir al reparo de dita contrafacció». A la casa del General 
s’instruí el corresponent procés informatiu previ (←ACT8), en el marc del qual foren re-
unides proves documentals i testificals: el decret reial, l’acta de matrimoni de Jager amb 

14. Una altra font disponible sobre aquest afer a la qual la historiografia s’ha apropat són les Narraciones 
históricas de Castellví. Prudentment, ens limitem a poc més que aixecar-ne acta, perquè no hi ha precisions 
cronològiques, algunes notícies resulten molt precàries i l’autor potser peca de visceralitat en les seves censu-
res a la Diputació. El text refereix ostensibles divergències de parers en el si de l’aparell virregnal, per motius 
jurídics i polítics; pretensions d’alguns doctors de la Reial Audiència de «només» detenir Jager tot esperant que 
s’executés la seva expulsió i, en canvi, no confiscar-li els béns; durant la tramitació del dossier, ordres del rei al 
virrei —no executades?— «mandándole solicitase suprimir el hecho y que no se prosiguiese en el caso», etc. 
(Castellví I: 363-365, 413-415 i 441).

15. Per als paràgrafs que segueixen, ha estat cabdal ACA, Generalitat, R-28.
16. Peña 2007: 337-338, que parla amb poc afecte d’un «lobby comercial catalán» i d’una «oligarquía mer-

cantil catalana» presentíssims a les institucions de la terra, contextualitza —i relativitza— una expulsió de Jager 
simultània a la de John Kies com a precedents d’una mesura general del 12.XII.1702 per a tot Espanya i tots els 
mercaders angloholandesos. 
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Josepa Colomer —vídua en primeres noces de Benet Papiol—, el seu privilegi de ciutadà 
honrat barceloní expedit a Madrid el 30 de juliol de 1692, tres certificats de baptisme cor-
responents a tres fills —dels quals, ai las!, en quedava un sol de viu—, i declaracions 
de l’adroguer Jaume Abadal i del mercader Andreu Trullés sobre la vida familiar i l’ar-
relament de l’individu des de feia trenta-tres anys. El 3 de novembre s’afegiren al dossier 
declaracions addicionals dels referits testimonis sobre les propietats immobiliàries de Ja-
ger, que corroboraven la seva vocació de permanència: al seu germà Theodoro, que l’ha-
via visitat l’any 1698, li havia dit que no tornaria al seu país d’origen «encara que li donas-
sen tota Olanda». Igualment s’incorporaren al procés les declaracions oficials de suport 
del Braç Militar (4 de novembre) i del Consell de Cent (7 de novembre) davant la flagrant 
contrafacció que patia Jager. La del Braç Militar anava acompanyada d’un vot o parer 
signat el 3 de novembre pels doctors en dret Francisco Toda i Gil, Josep Minguella i Plà-
cid de Copons —l’atzar havia separat tal vot del seu document matriu, ara els hem pogut 
reunir. 17 Citem literalment: «En conformitat del que ab dit vot se aconcella haja deliberat 
(per ser indispensable) lo exir a la deffensa de dit Hornoldo de Yager com a altre de sos 
indíviduos e instar a vostra il·lustríssima fidelíssima que per los medis judicials estilats 
isca al reparo de tia contrafacció.» Remarquem aquest «indispensable» i ens sorprenem 
davant la fórmula «per los medis judicials estilats», puix el Tribunal de Contrafaccions tot 
just havia rebut tres suplicacions el 6 d’octubre de 1702, i no havia fet massa diligèn cies al 
respecte, per la qual cosa parlar d’«estil» podia ser una exageració. La declaració del Con-
sell de Cent també havia anat precedida d’un dictamen de diversos juristes, en aquest 
cas verbal; instava la Diputació a actuar «per lo medi aparega a vostra il·lustríssima fide-
líssima més proporcionat» —més indeterminació—, i s’oferia «promta per a coadjuvar 
en dita dependència en tot quant serà vostra il·lustríssima fidelíssima servit insinuar-li».

El 4 de novembre els dos assessors i l’advocat fiscal de la Diputació, juntament amb 
cinc consultors prestigiosos, un cop hagueren estudiat bé el tema, convingueren que efec-
tivament l’ordre a Jager havia contrafet els drets de la pàtria (X: 222-225). El dia 6 els ma-
teixos vuit juristes opinaren que, enfront de tal contrafacció, calia actuar judicialment, 
«en la forma que està contengut en las Constitucions de la observança, singularment en 
las últimas Corts disposadas» (Recopilació: 3). Això suposava descartar la via extrajudici-
al, en la qual es detectava el risc de fer salat o d’arribar a misses dites —tècnicament, pe-
riculum in mora (X: 225-226). S’aclaria, així, el camí escollit, sense necessitat d’adjectius 
com «estilat» o «proporcionat» ni d’altres circumloquis. Després de proposar al virrei, en 
va, la possibilitat que fes revocar el controvertit manament, i de comunicar «per urbani-
tat y cortesia» a Calderó i a l’escrivà de manament Joan Baptista d’Aloy la imminent cau-
sa de contrafacció (X: 226-227), el 6 de novembre al vespre, 18 seguint el nou procediment 

17. ACA, Generalitat, V-209, ítem 112. 
18. A partir d’aquí, resseguim actuacions d’ACA, Generalitat, V-342.
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establert en les darreres Corts, el síndic del General, Pau Corbera i de Palau, presenta-
va la suplicació pertinent al president en funcions del Tribunal de Contrafaccions Narcís 
d’Anglasell —el president nat, el regent la Cancelleria Miquel de Calderó, com a imputat 
en la causa no podia ni participar-hi (X: 227). La suplicació del síndic instava la citació 
dels contrafractors, és a dir, del lloctinent, del regent la Cancelleria i de l’escrivà de ma-
nament, els quals havien cursat l’ordre reial. 

El síndic del General es mantingué una setmana en suspens per motius diversos 
—prudència, negociacions paral·leles, absències... (X: 228-229). Finalment, la passivitat 
d’Anglasell obligà Corbera a seguir l’alternativa que contemplava la constitució 36/1702 
—en cas que el president del Tribunal trigués més de vint-i-quatre hores a tocar l’obla-
ta, permetia anar a qualsevol dels altres cinc jutges per fer les diligències pertinents. Així, 
el dia 14 es dirigí a Felicià de Cordellas, protector del Braç Militar, que proveí l’expedi-
ció de la deprecació al virrei i de les citacions als altres dos reus. L’única que ens cons-
ta que es lliurà és la citació a Aloy. Fou deixada a casa seva, en mans d’un criat. L’escrivà 
de manament hi respongué l’1 de desembre reconeixent que havia despatxat el mana-
ment a Jager, i dient que ho havia fet sense intenció de contrafer el dret del país, per or-
dre del rei, que devia haver usat les seves supremes regalies; es declarà disposat a revocar 
i anul·lar el manament si li ho manaven, firmà de dret en el judici i sol·licità l’absolució 
i ser rescabalat de danys i despeses per part del síndic del General.

En aquest punt del procés es produí una incidència. El lloctinent manifestà que no-
més admetria la carta deprecatòria si hi era present un escrivà de manament (X: 231), 
i l’escrivà de manament Ramon Pellicer es negà repetidament a fer tal assistència si la ci-
tació no anava habilitada per l’Audiència. De poc serví explicitar-li a l’oficial que no es 
tractava de cap requeriment, que «sols venia a ser presentació de un paper que tenia for-
sa y effecte de citació», i que era un «acte judiciari emanat del Tribunal de Contrafacci-
ons, lo que era superior a sa excel·lència» —i. e. al virrei (X: 231). Accelerem la narració, 
per no fatigar amb aquestes formalitats, hàbil manera dels oficials regis de blocar la tra-
mitació de l’afer Jager. És clar, els reus no admetrien cap acte que només fos diligenci-
at per l’escrivà major del General. I tampoc es trobà cap porter reial que s’atrevís a fer 
una actuació que li valdria immediatament represàlies —«per no haver-se’n trobat algú 
que atrevesca executar dita presentació». D’altra banda, les diligències polítiques fetes pel 
síndic del General prop del Tribunal per remoure l’impediment fracassaren. Així, el 6 
de desembre el dit síndic hagué de presentar una nova suplicació a Cordellas, que la pro-
veí ordenant que els diputats, acollint-se a la constitució 27/1422 «Lo fruyt de las Leys» 
—CYADC (1588) I, 1, 17, 8—, executessin ells mateixos personalment la presentació 
de la deprecació al lloctinent, i que l’escrivà major del General, instat pel síndic, presen-
tés la citació al regent la Cancelleria. Aquesta provisió aixecà ampolles a la Diputació 
de manera immediata: «Esta provisió ocasionà grans reparos al molt Il·lustre y Fidelíssim 
Consistori.» La institució consultà els seus assessors i l’advocat fiscal, que el 7 de desem-
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bre discreparen. Vistes les constitucions 27/1422 i 36, 37 i 38/1702, l’assessor subrogat 
Francesc de Gallart i Pastor i l’advocat fiscal Josep de Càncer dubtaven molt que els dipu-
tats haguessin de ser els executors de despatxos judicials i de citacions en judicis de con-
trafacció, ja que eren funcions «tant agenes de la graduació del molt il·lustre y fidelísssim 
consistori, y las encarrega la moderna constitució 36 a un notari que lleve acte de la pre-
sentació o a un porter real, que és la forma regular ab què se presentan las lletras reals 
de la Real Audiència y altre Tribunals emanadas». Nogensmenys, atès que als diputats fer 
tal deprecatòria tampoc els estava explícitament prohibit i que els inconvenients «serian 
en tot cas polítichs», els dos juristes aconsellaven que «se pose en execució dita provisió 
com en aquella se conté». Per la seva part, l’assessor subrogat Ramon Sans en dissentia i al 
peu del parer signava que «antes de executar-se dita provisió per vostra senyoria se con-
sulte si lo exercici de la dita funció es propri de vostra senyoria y si deu o no per si executar 
lo provehit» (Recopilació: 8) (X: 246-247). Resumint, la posició de Sans, més ferma envers 
la preservació de la dignitat dels diputats i dels oïdors de comptes, de facto afeblia l’acció 
de la Diputació en el cas Jager. A l’inrevés, Gallart i Càncer, tot i cedir quant a l’honor 
institucional, donaven ales a una Diputació més combativa pel que fa a l’observança. 

El 8 de desembre el consistori convocà una divuitena, la qual, a la vista de la provi-
sió i de la discrepància en el vot dels advocats, nomenaria sis persones, dues per braç, 
per tal que aconsellessin què calia fer. 19 L’11 de desembre aquesta sisena fou del parer 
de dirigir-se al Consell de Cent i reclamar una conferència entre la Diputació i la Ciu-
tat. L’endemà el Consell de Cent s’hi manifestà d’acord amb dues condicions: que també 
hi assistís el Braç Militar —«fent aquest un cos ab la excel·lentíssima Ciutat» (Recopi-
lació: 15)— i que la Diputació tingués el mateix nombre de representants que els altres 
comuns 20 —la Diputació ho acceptà i nomenà tres persones, una per braç. Però la con-
ferència oberta a mitjan desembre amb els tres comuns quedà ben aviat reduïda a dos 
comuns (Martí 2008b: 423) a causa dels límits imposats per la Diputació als seus tres 
representants: no disposaven de poder de despesa i tenien unes facultats restringides 
en el temps i en el contingut. La Diputació al·legà que en despeses estava constreta per 
capítols de Cort, i que no podia donar ple poder als seus representants perquè queda-
va fora de l’estil de la casa. La Diputació, exclosa de la conferència, reuniria de nou la di-
vuitena pel seu compte. Paral·lelament, encara intentaria en va, per mitjà d’una am-
baixada al Consell de Cent, continuar dins la conferència sense modificar els poders 
de la seva representació. Ara bé, el dia 19 el Braç Militar i la Ciutat li comunicaven 
que ja tenien redactada una representació sobre l’afer per al rei, que passava per Barcelo-

19. Miquel Joan Bosch i Josep Romaguera; Francesc Sans i Lluís Soler de Peguera; Onofre Monsalvo i 
Esteve Serra i Vileta (X : 247).

20. La Diputació en reclamava sis —dos per a cadascun dels seus tres estaments— i en contemplava quatre 
per a la Ciutat i quatre per al Braç Militar, tot al·legant la composició de 1698 «com als 13 de octubre de 1698 en 
las Conferèncias se tingueren en dit any (que foren las últimas se havian tingut)» (Recopilació: 15). 
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na en el seu retorn d’Itàlia a la cort. Immediatament la Diputació també faria la seva re-
presentació al rei. Ambdues serien lliurades el 21 de desembre a través del marquès 
de Rivas, secretari de despatx: «No iban concordes los comunes.» El text«menos eficaz» 
proposat pels diputats i oïdors —«tímidos de las voces que les infundían los ministros» 
(Castellví I: 365)— plantejava que les exigències d’habilitació de la deprecació «por el 
canciller u otro ministro», a més d’infringir les constitucions 20/1702 i 38/1702, resulta-
ven «muy en perjuyzio de la autoridad del Tribunal y de la brevedad que se consideró en 
la constitución» (Recopilació: 10). Lamentava que, consegüentment, la causa de contra-
facció quedés en suspens, cosa que el rei no podia voler, per la qual cosa li demanaven 
que contribuís a desblocar la situació. Malgrat les múltiples diligències dels comuns, 
Felip IV (V) no respongué.

Durant les següents setmanes hem de creure que es pressionà per obtenir respos-
ta de la cort a la consulta, sense èxit. El 22 de febrer de 1703 la història féu un gir de-
terminant. La Ciutat i el Braç Militar comminaren per escrit a la Diputació a complir 
sense dilació la provisió dictada pel protector Cordellas el 6 de desembre precedent, 
«no comprenent puga ocórrer reparo jurídich en executar per si la dita provisió [...] ni po-
lítich, puix ab la suplicació deprecatòria cesse lo inconvenient del menor decoro» (X: 314 
i 1550-1553); en cas que continués l’omissió de la Diputació, ambdós comuns manifes-
taren considerar-se «precisats a no omitir medi per conseguir lo fi se desitja en benefi-
ci universal del Principat» (Recopilació: 36).

La Diputació buscà de nou ampliar la seva massa tècnica i crítica. La tècnica, de la mà 
de l’assessor subrogat Ramon Sans, amb el reforç dels consultors Pere de Cardona, Josep 
Costa, Baltasar Prous i Josep Arcidet (cobrarien quaranta-cinc lliures cada un, N-261: 
505r, 12.III.1703). La crítica o política, de la mà d’una divuitena, que, com era freqüent, 
nomenaria una sisena més executiva, extraordinàriament activa. 21 Comencem pels 
tècnics. Sans i els consultors, de fet, després de revisar totes les actuacions, incidènci-
es i minúcies de l’afer, i després d’intenses deliberacions amb la sisena, dictarien dos 
vots, ambdós el 5 de març del 1703 (X: 321-324 i 324-325). El primer, amb un ric apa-
rell de legislació romanocanònica i catalana, estils i doctrina sobre citacions en l’àm-
bit judicial, 22 opinaria que el consistori no hauria de fer executar la provisió de Felicià 
de Cordellas del 6 de desembre de 1702, que s’havia separat del que disposava la constitu-
ció 36/1702; al·legaria que la constitució 27/1422 en la qual deia fonamentar-se Cordellas 
parlava merament d‘actes extrajudicials i, encara que pensés en actes judicials, el respec-
tadíssim jurista Tomàs Mieres ja havia defensat que «auria estat en mà y arbitre del molt 

21. Jaume Alòs i Rafel de Pinyana i Galvany; Francesc Sans i Puig i Lluís Soler de Peguera; Onofre Monsalvo 
i Esteve Serra i Vileta —respecte a la sisena del desembre de 1702 només haurien canviat els eclesiàstics (X: 315, 
23.II.1703). Vegeu traces d’activitat d’aquesta nova sisena a X: 316 i 318.

22. L’aparell crític no apareix a la transcripció contemporània dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya 
—vegeu els signes [...] al final de la primera columna de X: 324. El lector el trobarà a Recopilació: 22-35.
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il·lustre consistori lo fer las diligèncias necessàrias personalment per si o per medi de son 
sýndich»; així, perquè no es rebaixés el consistori —«representatiu axí del rey nostre se-
nyor com dels tres braços, eclesiàstich, militar y real junts en Corts»— a la ínfima con-
dició de nunci o porter, s’avalaria que fos el síndic del General qui conferís amb el com-
te de Palma per presentar-li una súplica deprecatòria en la causa de contrafacció pel 
manament d’expulsió d’Arnold de Jager. El segon parer aconsellaria als diputats i als oï-
dors respondre els requeriments de la Ciutat i el Braç Militar, i també escriure al Tribunal 
de Contrafaccions, dient-los a tots tres que l’afer estava en suspens mentre hi hagués pen-
dent consulta al rei, fent-los partícips de la posició de la Diputació —que s’il·lustraria ad-
juntant-los còpia d’ambdós vots— i demanant als dos comuns veïns i rivals que contri-
buïssin a assolir del rei com més aviat millor la resposta a la consulta. 

El 7 de març, seguint el consell de la divuitena interestamental també convocada so-
bre l’afer, el consistori assumia i ratificava els consells dels juristes (N-261: 500r-501r), i el 
8 de març portava a la Ciutat, al Braç Militar i al Tribunal de Contrafaccions l’ambaixa-
da per escrit i la còpia dels vots pactades. La resposta del Consell de Cent del mateix dia 8, 
i la del Braç Militar del dia 10, idèntica, suposarien un parell de clatellots a la Diputació: 
ambdós comuns deliberarien instar una querella contra els diputats en la visita, és a dir, 
en la futura fiscalització dels seus càrrecs (Recopilació: 41).

El mateix dia 8, sense ni esperar la resposta del Braç Militar, la divuitena, nemine dis-
crepando, aconsellà al consistori tres reaccions: enviar un correu extraordinari cap a Ma-
drid per obtenir al més ràpidament possible la resolució del rei a la consulta llargament 
pendent; assabentar el Tribunal de Contrafaccions de les darreríssimes tensions entre co-
muns; apoderar l’activíssima sisena subdelegada per redactar comunicacions institucio-
nals i un «paper que se ha de imprimir [de] totas aquellas circunstàncias que compen-
dran pugan més conduhir a la subjecta matèria» —seria la Recopilació, és clar (X: 326).

El 14 de març partia el correu extraordinari cap a la cort amb sis còpies de la represen-
tació que la Diputació li havia lliurat al rei el 21 de desembre de 1702 «acerca la pretenció 
que tenen lo excel·lentíssim senyor llochtinent general y ministres reals de què las sitaci-
ons <de> que emanaran de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafacions hagen y degan ser 
primerament abilitadas antes de presentar-se’ls» (N-262: 517, 22.III.1703). 

L’endemà i l’endemà passat, l’aparell virregnal a Catalunya decidiria abaixar els fums 
als dos comuns més exigents en el tema Jager i enviaria uns controvertits manaments 
al protector del Braç Militar i als consellers de Barcelona. Tals documents provocarien 
una nova causa de contrafacció, derivada però independent de la que ens ocupa. En tal 
context, la Diputació, després de consultes urgentíssimes a nous juristes i a unes noves 
divuitena i sisena executiva, 23 resoldria enviar una altra representació extrajudicial al 

23. Rafel de Pinyana i Galvany, Andreu Foix; Francesc Sans i Puig i Lluís Soler i Peguera; Onofre Monsalvo 
i Esteve Serra i Vileta (X: 333). Només Foix seria nou respecte a la sisena de febrer.
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rei, amb un correu urgent, com la del dia 14 de març (•CAS7). És a dir, donaria un cop 
de mà, però no amb la determinació que els dos altres comuns, ara humiliats i alhora so-
breexcitats per la monarquia, haurien exigit: «[Los diputados] convinieron en este ex-
pediente no sin repugnancia. La expresa ley que les constituía en aquel empleo lo pres-
cribía y eran forzados a acallar la universal murmuración que les voceaba infractores 
de las mismas leyes en que el instituto de sus empleos les constituía defensores» (Cas-
tellví I: 414).

Posaria més llenya al foc la iniciativa de la Diputació del dia 12 d’abril de presen-
tar-li al protector del Braç Militar, com a jutge de la contrafacció comesa sobre Jager, 
una suplicació demanant que mitigués el rigor de la seva provisió del 6 de desembre i au-
toritzés que la carta deprecatòria al virrei la presentés el síndic del General, i no pas els 
mateixos membres del consistori: «Y com los dits molt il·lustres y fidelíssims deputats 
per alguns reparos que se’ls ha ocorregut hagen suspès posar en execusió lo contengut 
en dita provisió y aparega se poria conseguir lo fi desitjat de la presentació de dita sú-
plica deprecatòria fent-se aquella per lo dit síndic del General de Catalunya ab comissió 
y orde de vostre il·lustríssim senyor. Per tant, offerint-se lo sobredit síndich fer la refe-
rida presentació de la mencionada suplicació deprecatòria, suplica sia en dita confor-
mitat provehit per vostre il·lustríssim senyor...» La resposta, donada l’endemà, seria ne-
gativa: «fiat ut provisum fuit die VI decembris proxime preteriti». 24 L’intent hauria estat 
infructuós. Es mantenia un abisme entre els comuns. No trigaria a eixamplar-se enca-
ra més, ara amb la intervenció de la Ciutat. El 2 de maig, Barcelona, denunciant que la in-
execució de la cèlebre provisió del protector afectava no sols el mateix Arnold de Jager 
«però també als comuns y particulars del present Principat», amenaçaria la Diputació 

amb posar en pràctica les seves pròpies competències en matèria d’observança, que es re-
muntaven a un privilegi d’Alfons el Liberal del 5 de les calendes de 1286. Pretenia que tal 
gràcia hauria donat al cap i casal el dret a instar «no sols la observansa de sos peculi-
ars privilegis y prerrogativas sino també de las generals constitucions, conforme apar 
de la contextura de dit real privilegi». 25 No seria pas una estratègia inèdita. Ja en el curs 
del conflicte de la vicerègia, de novembre de 1700 a març de 1701, la Ciutat havia amena-
çat la Diputació amb fer ús d’aquest privilegi (Serra 2007b: 146). Barcelona complí la pa-
raula. El 8 de maig els consellers, amb el conseller en cap al capdavant, portaren la de-
precació al lloctinent. Ell l’acceptà sense prèvia habilitació, cosa desconcertant (X: 347). 
Tot plegat no deixava de ser una humiliació per a la Diputació, que veié més o menys 
recriminada la seva actuació pels seus assessors subrogats Gallart i Pau Romà, els quals, 
a més, advocarien per continuar la causa de contrafacció (X: 349, 12.V.1703). Aquesta se-
ria la intenció. Ara bé, Felip IV (V) no es podia exposar a cap condemna d’un reial decret 

24. ACA, Generalitat, V-342. fol. 18. 
25. ACA, Generalitat, V-342, fol. 19r-20r i AHCB, Consellers, XX-191. 
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per part del Tribunal de Contrafaccions, que hauria significat un reconeixement osten-
tós de la superioritat sobirana del Tribunal sobre el rei. Aconsellat pels seus ministres, 
l’1 de juny de 1703 Felip IV (V) apostava per evitar el xoc de trens i feia una suspensió 
eventual del decret del 19 d’octubre de 1702 amb l’excusa de fer un millor examen del 
tema (X: 359). Aquesta suspensió fou, en realitat, una mesura definitiva. Així, l’existèn-
cia del Tribunal obligà el monarca a anul·lar el decret sense declarar-ho —a prevenir amb 
una gràcia reial de retirada tàcita del decret una possible sentència condemnatòria per 
culpa del decret (Martí 2008: 106) (Serra 2014). El Tribunal de Contrafaccions, si més 
no, havia tingut una actuació virtual. Ara bé, les institucions de la terra no en farien 
prou. Sense deixar de pressionar per la prossecució de la causa (X: 381, 6.VIII.1703), bus-
carien una solució més ferma per al conflicte: una revocació i no pas una mera suspen-
sió —revocable, valgui la redundància— de l’expulsió a Jager. Per això continuarien amb 
l’altra batalla, la dels manaments amb amenaça de sanció expedits al protector del Braç 
Militar i als consellers de Barcelona (insistim, •CAS7). 

Per la seva banda, Arnold de Jager viuria un dissortat crepuscle. Algú que havia tin-
gut tant poder i influència s’apagaria el gener de 1710 aclaparat pels deutes, en un habitat-
ge modest, deixant una petita herència (Garcia Espuche 2014: 110-111). L’holandès mori-
ria amb la limitada satisfacció de comprovar que el decret que l’havia tingut en suspens 
durant set mesos i mig seria citat com a model i precedent d’expulsió inconstitucional 
a la Catalunya on havia volgut arrelar. 26

26. A tall d’exemple, el vot de dos juristes del 11.I.1709, ACA, Generalitat, V-343, ítem 29. Els hauria estat 
de gran utilitat el vot del 3.XI.1702 (•) que editem a continuació.
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CAS 4. BALTASAR ORIOL, EL DRET DE SEGELL

Síndic del General vs. lloctinent de protonotari,  
arxiver reial i escrivans de registre  

(des. 1702, amb antecedent de 1691 - ?)

El dret de segell: l’exercici d’una regalia o el salari d’un servei públic? 
Funcionaris i salaris

Editem vuit impresos, per ordre cronològic.
D’aquests, cinc només toquen la causa de contrafacció instada pel síndic del 

General contra don Baltasar d’Oriol i Marcer, lloctinent de protonotari. Tres 
també integren les contrafaccions denunciades de l’arxiver reial subrogat Joan 
Baptista d’Aloy i els escrivans de registre de la lloctinència. 

Un cop s’observen els materials ben col·locats, es fa evident l’habilitat i el sentit 
ple dels seus títols (hi ha respostes, rèpliques, dúpliques, etc.).

El primer imprès, que datem del juliol de 1703, correspon al document II.4 
de la nostra selecció. 

El segon, del 4 de març de 1704, correspon al document II.5.
El tercer, reedició d’un memorial de 1691, el suposem imprès en acompanya-

ment del segon; correspon al document II.6 de la nostra selecció.
El quart, del 18 de març de 1704, replica directament el segon, i correspon al 

document II.7 de la nostra selecció. 
El cinquè, també del 18 de març de 1704, és el vot sobre el cas dels tres jutges 

de la part del rei, amb relació a les tres concauses de contrafacció, i correspon al 
document I.B.2 de la nostra selecció.

El sisè és la sentència o declaració del Tribunal de Contrafaccions del 25 
de març de 1704 per a les tres concauses, i correspon al document I.A.3 de la nos-
tra selecció.

El setè, que datem al 17 d’abril de 1704, constitueix una petició de nul·litat 
de la sentència impresa al sisè, sobretot fent atenció al lloctinent de protonota-
ri; correspon al document II.8 de la nostra selecció. 

El vuitè, del 15.X.1704, correspon al document II.9 de la nostra selecció.
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1r) Jesús, Maria, Joseph. MANIFESTACIÓ REAL de l’infal·lible dret que assisteix 
a Sa Magestat (Déu lo guarde) en la exacció del sello que en son nom exigeix y cobra don 
Baltasar de Oriol y Marcer, com a llochtinent de protonotari en la Llochtinència Ge-
neral de Cathalunya. En exclusió de las contrafaccions que per rahó de dita exacció 
han instat lo procurador fiscal y sýndich del General de Cathalunya, en lo il·lustríssim 
Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions. [Barcelona?, s.n., 1703]

2n) EVIDÈNCIA que en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions proposa lo sýn-
dich del General de Cathalunya de las comesas por don Baltasar de Oriol y Marcer, 
com a llochtinent de prothonotari en la Llochtinència General del present Princi-
pat. Barcelona, estampada per manament de l’il·lustríssim y fidelíssim consistori, en 
casa de Rafel Figueró, any 1704. 

3r) Jesús, María, Joseph, con los santos tutelares. POR EL SÝNDICO DE LA GE-
NERALIDAD de Cataluña, con el lugarteniente de protonotario, archivero real 
y escrivanos de registro, en el juyzio de contrafacción que contra ellos se insta. Bar-
celona, Impresso segunda vez por orden del muy ilustríssimo y fidelíssimo consis-
torio, en casa de Rafael Figueró, año 1704.

4t) SEGONA MANIFESTACIÓ REAL de l’infal·lible dret que assisteix al rey nos-
tre senyor (que Déu guarde) en la exacció del dret de sello que, en son real nom, 
exigeix y cobra don Baltasar de Oriol y Marcer, llochtinent de Prothonotari en 
la Llochtinència General de Catalunya, en desengany de la evidència que ha pretès 
fer lo sýndich del General de las contrafaccions que insta en lo il·lustrissim Tribunal 
de Contrafaccions respecte la exacció del dret de sello. [Barcelona?, s.n., 1704]

5è) Voto de los ilustríssimos y nobles don Narcís de Anglasell y Roca, don Geróni-
mo de Magarola y don Pedro de Amigant, dotores en ambos derechos y de la Real 
Audiencia y tercera sala, juezes del illustríssimo Tribunal de Contrafacciones o con-
tra constituciones, con la sentencia o provisión de contrafacción hecha a 25 de mar-
ço de 1704 por el noble don Pedro de Oliver, canónigo de la santa iglesia cathedral 
de Vique y antiquior de los residentes en la presente ciudad, sacado a suerte, insigui-
endo el voto que hizo con el noble don Feliciano de Cordellas, protector del muy ilus-
tre y fidelíssimo Braço Militar de Cataluña, y con el dotor Francisco Costa, conceller 
en cap de la excelentíssima ciudad de Barcelona, presidente del Braço Real, en las 
causas de contrafacción o contra constitución alegadas por el sýndico del General 
de Cataluña contra el noble don Baltasar de Oriol y Marcer, lugarteniente de prot-
honotario en la Lugartenencia General de Cataluña, el noble don Juan Bautis-
ta de Aloy, archivero real de Cataluña, y los escrivanos de registro de dicha Lugarte-
nencia General. Actuario el dotor Raymundo Pellicer, escrivano de mandamiento. 
Barcelona, por Rafael Figueró a los Algodoneros [1704].
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6è) Sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions feta als 
25 de mars 1704 en la causa del sýndich del General de Cathalunya contra don 
Baltasar de Oriol y Marcer, llochtinent de prothonotari en la Llochtinència del 
present Principat, don Joan Baptista de Aloy, arxiver real, y los escrivans de re-
gistre de dita Llochtinència. Actuar[i]: Lo doctor Ramon Pellicer y Vidal, escrivà 
de manament. Barcelona, estampada per manament de l’il·lustríssim y fidelíssim 
consistori, en casa Rafel Figuerò [1704].

7è) Jesús, María, Joseph. DEMOSTRACIÓN JURÍDICA Y FORAl con la qual el 
procurador fiscal patrimonial eficazmente persuade ser justa la oposición y proce-
der las nulidades que ha ponderado sobre la declaración del contrafuero pronunci-
ada en 25 de março de 1704 por el ilustríssimo Tribunal de Contrafueros contra don 
Baltasar de Oriol y Marcer, lugarteniente de prothonotario, y escrivanos de regis-
tro, y en exclusión de la dilación que pide el sýndico de el General de Cathaluña, etc.

8è) DEMONSTRACIÓ JURÍDICA de la dilació primera que se deu concedir al 
sýndich del General de Cathalunya en la instància del decret de execució de la sen-
tència o declaració feta y proferida als 25 de mars 1704 per los iI·lustríssims jutges 
de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions contra lo llochtinent de prothonotari en 
la Llochtinència del present Principat y escrivans de registre. Barcelona, estampada per 
manament del molt il·lustre y fidelíssim consistori, en casa Rafel Figueró [1704].

 * * *

Tres casos en un: contrafaccions del lloctinent 
de protonotari, de l’arxiver reial i dels escrivans de registre 27

El 12 de novembre de 1690 els assessors, l’advocat fiscal i uns consultors de la Diputa-
ció havien emès un vot o parer, que lliurarien al consistori de diputats i oïdors de comptes 
el 15 del mateix mes i any. S’hi acusava de contrafactors Baltasar d’Oriol i Marcer, llocti-
nent del protonotari, 28 don Joan Baptista d’Aloy, arxiver reial de Catalunya, i els escrivans 
de registre de la lloctinència, els ciutadans honrats Jaume Salamó, Francesc Riera, Lluís 
Martín i Joan Baptista Pujol. Tots ells, segons diversos motius que s’especificaven, eren 
acusats d’abús en els cobraments per l’emissió d’escriptures judicials. Aquesta coincidèn-
cia explica que el consistori unifiqués els diversos casos en una suplicació general.

27. Qui vulgui conèixer minúcies del procés pot combinar dues deliberacions de rescabalament als actua-
ris que tingué el cas, Ramon Pellicer i Joan Morer: N-268: 447v-448r i de 448-6ºr a 448-7ºv, 4.IX.1706; N-268: 
492r i 492-6º i 7º, 11.IX.1706. 

28. Fill d’un notari regalista homònim, que hauria estat secretari del comte de Santa Coloma (1639) i notari 
de la sala criminal de la Reial Audiència. El nostre home pledejaria abundantment per motius tan professionals 
com patrimonials. Seria tan prolífic en litigis com en fills: el 1709 ell i la seva esposa Magdalena Tord obtindrien 
l’exempció fiscal habitual a Barcelona per tenir dotze fills vius comuns (AHCB, Consellers, XX-197, ítems 59 i 66). 
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El síndic del General havia fet un pas més enllà, havia baixat a l’arena. El 30 de març 
de 1691, havia posat en mans del canceller una súplica de contrafacció contra els esmentats 
oficials de nivell alt o mitjà. A Baltasar d’Oriol l’acusava de tres contrafaccions. En primer 
lloc, exigir més del que pertocava per dret de segell de les lletres reials d’execució de jus-
tícia i de les lletres de compulsa, ja que cobrava la meitat de tots els salaris dipositats per 
sentències i provisions, en vulneració de la constitució 16/1283 —CYADC (1588) I, 1, 22, 
2. En segon lloc, cobrar dret de segell de diferents provisions reials que s’executaven sen-
se necessitat ni de lletres ni de despatxos de Cancelleria ni tan sols de segell, atemptant con-
tra els capítols de Cort 4/1409 i 46/1470 —CYADC (1588) I, 1, 36, 2 i 4. En darrer lloc, co-
brar dret de segell amb moneda de plata, novament contra la constitució 16/1283. L’arxiver 
Aloy era acusat de contrafacció per cobrar deu rals per full de les còpies autèntiques de les 
escriptures i els registres de l’Arxiu Reial i per cobrar deu rals per hora pel treball de bus-
car-les, contra allò disposat en la constitució 16/1510 —CYADC (1588) I, 3, 30, 2. Final-
ment, els escrivans de registre eren acusats de cobrar més del que els permetien els capítols 
50, 51 i 53 de la pragmàtica donada pel rei Ferran II a Barcelona el 17 de setembre de 1479 
—CYADC (1588) II, 4, 3 (←CAS1, ←CAS2).

En els tres casos el síndic demanava posar fi als abusos, tot revocant les actuacions 
impròpies fetes fins aleshores, amb el compromís d’actuar segons la legalitat constitu-
cional i complint la penalització corresponent, amb indemnització de danys i despeses 
de la millor manera possible.

Des de l’òptica de la Diputació seria comprensible articular els tres ítems dins 
d’una sola causa. Reflectirien una mateixa realitat: cobraments abusius per serveis pú-
blics. En canvi, des de l’òptica de les institucions reials, correspondrien a temàtiques 
de diferent naturalesa. Almenys caldria separar l’ítem del dret de segell de la lloctinèn-
cia del protonotari, en termes de regalia, respecte als ítems de l’arxiver reial i dels escri-
vans de registre, aquests sí en termes salarials de la funció pública.

La complexitat d’aquest cas immens requeriria una tesi doctoral. El nostre propòsit 
avui és molt més modest, indicar-ne unes línies mestres d’anàlisi. Considerem que la ma-
nera més clara passa per resseguir d’un en un els abundants impresos que ens n’han arribat, 
partint de la premissa que l’inici de les actuacions davant del Tribunal de Contrafaccions 
de Catalunya pròpiament dit tindria lloc el 6 de desembre de 1702. D’entrada actuaria el 
cas Joan Morer i Pasqual i, a partir del seu traspàs, ho faria Ramon Pellicer i Vidal.

Manifestació real, de Baltasar d’Oriol i el doctor Mas i Enveja

El primer document que coneixem de moment sobre la contrafacció relativa al dret 
de segell seria una al·legació signada per un jurista i pel lloctinent de protonotari afectat 
per l’acusació principal, en qualitat de recaptador del dret de segell a Catalunya. Consta-
ria de setanta-nou capítols, en què Marcer diria que no podia deixar sense respondre les 
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acusacions del síndic del General per tal com el seu càrrec es regia per pragmàtiques 
que defensaven els drets i la hisenda reial.

Manifestació real comptà amb l’aquiescència del vot dels jutges de part del rei del 
Tribunal de Contrafaccions, i ens alerta sobre la naturalesa d’aquest cas. Posaria com 
a fonament del dret de segell la pragmàtica de 1479 al·ludida i afirmaria el caràcter 
de regalia del dret de segell. En això es diferenciaria del síndic del General i dels jutges 
de part de la Cort, que consideraven el dret de segell en termes de taxa salarial que es co-
brava en plata perquè, entre altres raons, era la moneda corrent en el moment que s’es-
tablí el dret. 

Manifestació real no sols pretenia demostrar que, des del punt de vista del monar-
ca, el dret de segell era autoritat i regalia i no pas taxa salarial, sinó també que Oriol 
era lloctinent d’un càrrec de la Corona d’Aragó. Les Audiències eren plurals, però la Co-
rona era una, la Cancelleria era una, i la Diputació hi tenia poc a dir.

Evidència dels juristes de la Diputació, en resposta a la Manifestació real 

Aquest text signat pels assessors del General Gallart i Pastor i Romà, l’advocat fiscal 
Càncer i els consultors Llampillas i Prous i Solanes, fou una resposta tardana de la Dipu-
tació a la Manifestació real. Molt probablement s’imprimí de bracet de la segona edició 
de Por el sýndico..., l’argumentari de 1691, la qual cosa estalviaria als juristes de la Dipu-
tació repetir arguments coneguts. 

Evidència iniciaria el relat amb afany d’autolegitimació: «És la Lley lo major thesor 
y opulència. És sa observança lo major augment del Patrimoni del príncep»; i la principal 
obligació del procurador fiscal del General, és clar, seria notificar les contrafaccions, en 
aquest cas les del lloctinent de protonotari.

L’al·legat replicaria tots els arguments de Manifestació real. Segons Evidència, el dret 
de segell es regia per la constitució 16/1283, la qual «és la primera i fonament de las de-
més que se subseguiren». Evidència subratllaria la vigència de les constitucions relatives 
al dret de segell, la qual cosa suposaria delimitar el pes de les ordinacions reials de 1344 
i, sobretot, rebutjar les pragmàtiques reials no incloses en els volums de les compilaci-
ons de dret de Catalunya. Negaria, emperò, l’acusació de voler procedir contra la potes-
tat del príncep que el lloctinent de protonotari havia llançat contra el síndic del Gene-
ral. A més, defensaria que el dret de segell s’havia de pagar amb ardits, és a dir segons 
la moneda corrent del moment de configurar el dret. El rebuig a les pragmàtiques reials 
i al caràcter de regalia del dret de segell serien els aspectes més substancials d’Evidència. 
Evidència no negaria pas les regalies, sinó que les admetria com «supremos drets, que per 
disposició de la lley són reservats al príncep en senyal de sa superioritat». I considera-
ria que l’autoritat mai no podia ser venal, a més que el dret de segell no era tribut ni vec-
tigal, ja que amb ell el que es pagava era el treball de l’oficial i la cera. El raonament d’Evi-
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dència desembocaria en l’exigència de penalització del lloctinent de protonotari, segons 
imposarien les constitucions.

Segona manifestació, d’Oriol i Esmandia, rèplica a Evidència 

Baltasar d’Oriol, tot i considerar provades les seves raons a Manifestació, confrontat 
a Evidència, decidiria tornar a la càrrega amb el suport d’un segon jurista —desautorit-
zant el primer? Acusaria Evidència de dissimulació, de tergiversar «lo literal de las consti-
tucions» i de negar «alguns principis certs y regalias de sa Magestat», i pretendria «desen-
ganyar» l’al·legació enganyosa —valgui la redundància— amb la merescuda rèplica. Oriol 
renovaria la seva visió sobre les tres contrafaccions instades pel síndic. Hi ha potser dues 
afirmacions que mereixen ser destacades d’aquesta Segona manifestació. La primera, la con-
sideració que les constitucions invocades pel síndic del General havien restat «antiquadas, 
abolidas y derogadas per las ordinacions de la Casa Real de 1344 fetas per Pere III en la erec-
ció de la Real Cancellaria, les quals han de ser observades com a ‘lleys municipals y drets 
de la pàtria’ al costat de la derrogació de les mateixes també per la constitució 7 del títol 
De despeses de Plets en la qual es fa una taxa general» —i. e. una tarifa. La segona, la re-
iteració del valor de la pragmàtica de 1479, aquesta sí dins la compilació de drets de Ca-
talunya, en el capítol 55 de la qual Ferran II s’havia reservat qualsevol aclariment en cas 
de necessitat, una reserva que legitimava totes les pragmàtiques posteriors sobre el tema, en-
cara que no constessin dins cap volum de la compilació. Lògicament, en tot moment s’insis-
tiria en el caràcter fiscal i de regalia del dret de segell, fos quina fos la tipologia de la provisió. 
Pel que feia al tipus de moneda del pagament, en tot cas podria ser objecte d’un judici ordi-
nari. Pel fet d’haver signat firma de dubte, Oriol es consideraria exempt de qualsevulla pena.

Segona manifestació permet comprovar, de nou, que el conflicte del dret de segell 
era antic. La referència a un cas conegut, esmentat com el cas Ginebreda, ens situaria al 
1681, però segurament era anterior. I revela que la unitat de la Corona situava l’afer del 
segell en un intricat camí entre la sobirania o potestat del segell reial i la voluntat de la ter-
ra de sostreure’s d’aquesta sobirania o de rebaixar l’afer del segell a un afer de salaris, 
cera i tasca de treball, ja fos per controlar els costos judicials ja fos per propiciar una in-
tervenció institucional pròpia en afers de regalia.

Vot discrepant de la STdC 25.III.1704: vot dels jutges 
de la part del rei pel que fa al cas d’Oriol 

El 18 de març de 1704 Narcís d’Anglasell, Jeroni de Magarola i Pere d’Amigant eme-
tien el seu vot, en llengua castellana. Ho feien després d’haver vist totes les actuacions 
presentades fins aleshores per ambdues parts entre el 30 de març de 1691 i el 27 de juliol 
de 1703, i «todo lo demás que se avia de ver» —els impresos que hem referit, que hom 



 Cas 4. Baltasar Oriol, el dret de segell 265

hauria pogut discutir si eren processals o extraprocessals. Tal vot seria favorable a les tesis 
de Baltasar d’Oriol i les reforçaria. Com ell, avantposaria la pragmàtica de 1479 de Ferran 
II a la constitució 16/1283 de Pere II. Aquest recurs reiterat dels oficials reials a la prag-
màtica de 1479 ens indica la necessitat de tenir-la molt present, posant-la, si escau, al 
costat i al mateix nivell de la creació del Consell d’Aragó i la Reial Audiència de 1493. 
Molt especialment, caldria destacar-ne el capítol 55, pel qual el rei s’havia reservat el 
dret d’interpretació, un dret, com ja hem vist, tothora emprat per legitimar les pragmà-
tiques reials sobre la qüestió posteriors i no publicades a la compilació. El vot dels jutges 
de la part del rei també reiteraria que el monarca «tiene absoluta y líbera disposición en el 
caso que las regalias recaen sobre materias tocantes al Real Patrimonio de su Magestad, 
qual se considera la exacción del derecho de Sello», i si en Corts havia destinat part del 
seu producte a salaris, ho havia fet per exonerar de la càrrega la Diputació del General. 
El vot seria partidari d’alliberar Baltasar d’Oriol dels càrrecs, més després d’haver signat 
firma de dubte. 

Vot discrepant de la STdC 25.III.1704: vot dels jutges de la part 
del rei en l’afer de l’arxiver i dels escrivans de registre

A diferència del que succeiria sobre la causa del dret de segell, amb relació a les con-
trafaccions instades contra l’arxiver reial subrogat Joan Baptista d’Aloy i contra els es-
crivans de registre, el vot dels jutges del rei sintonitzaria força amb les acusacions del 
síndic del General. S’acceptaria que Aloy s’havia extralimitat en el cobrament de la cò-
pia d’escriptures, si bé es recordaria que, segons un testimoni, la taxa o tarifa hauria es-
tat acordada pel canceller Oleguer Montserrat, per tant Aloy hauria cobrat de més, però 
de bona fe, i sempre segons un criteri objectiu. En aquest cas els jutges del rei admetrien 
la condició de funcionari públic comú de l’arxiver i, per tant, aplicarien la constitució 
al·legada pel síndic del General i serien del parer que Aloy havia d’abstenir-se d’abu-
sar en el salari, restituir allò cobrat de més i cenyir-se a l’observança del capítol 59/1702 
—CYADC (1704) I, 3, 31, 6. Com que havia firmat dubte, proposarien absoldre’l d’altres 
penes i fer-li pagar només la seva part dels costos de la causa. 

Amb relació als escrivans de registre de la Lloctinència General, els que actuaven el 1687 
i els seus successors, el vot dels jutges reials, tot i acceptar que cobraven per sobre de les ta-
xes fixades en els capítols 50, 51 i 53 de la pragmàtica de 1479, seria partidari de desestimar 
l’acusació per dues raons de forma, i consideraria que l’afer no tenia jerarquia de contra-
facció, sinó que, en tot cas, pertocava al canceller o al regent de la Cancelleria o als doctors 
de l’Audiència resoldre el conflicte. Però sí que considerava necessària l’elaboració d’un 
quadre general de tarifes que es fes públic per a la seva observança, com ja preveien les 
constitucions. Els escrivans serien requerits a complir les tarifes, i només haurien de pagar 
la seva part dels costos de la causa.
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STdC 25.III.1704: vot dels jutges de part de la Cort 
i sentència del Tribunal de Contrafaccions

El vot dels jutges de la terra no coincidí amb el dels jutges de la part del rei. Fou emès 
el mateix dia, el 18 de març de 1704, però només el coneixem a través de la sentència del 
dia 25. Si el vot dels jutges del rei era en bona part exculpatori, l’alternatiu, pronunciat per 
Pere d’Oliver, Felicià de Cordellas i Francesc Costa, condemnava tots els denunciats pel 
síndic del General per «haver contrafet los sobredits llochtinent de prothonotari, arxi-
ver del Real Arxiu y escrivans de registre y, en conseqüència, haver de ésser condemnats 
a la restitució de las quantitats per ells indèbitament cobradas contra ditas disposicions 
municipals, liquidació reservada, y suspesos del exercici de sos respective oficis dits lloch-
tinent de prothonotari y escrivans de registre, sens poder-se entremètrer per si ni per in-
terposada persona per termini de tres anys, y després fins que hagen restituït lo que han 
mal cobrat desde la conclusió de las útimas Corts, y que paguen los gastos».

Vista la paritat de vots, tal com disposava el capítol 37/1702 el 19 de març es féu ex-
tracció d’un jutge per desempatar, i l’atzar designà el canonge Oliver. Tot i així, el debat 
intern no s’acabà i la mateixa sentència explica l’existència de més deliberacions internes, 
amb l’eventual abstenció de Magarola. «Vist, finalment, tot lo demés que se havia de vèu-
rer», s’emetia la declaració, signada pels sis jutges en un sol sentit, que resultaria favora-
ble a les peticions de la Diputació, si bé amb les penes rebaixades. 

A la STdC 25.III.1704, sota el criteri substancial dels jutges de la terra, en el cas de Bal-
tasar d’Oriol les constitucions del dret de segell havien de prevaldre, evidentment, so-
bre les pragmàtiques reials que no figuraven en la compilació, i en cap cas les ordinacions 
de Pere III de 1344 haurien revocat tals constitucions. Pel que fa a l’arxiver Aloy, els dos 
vots havien coincidit amb matisos, així que se’l condemnaria per l’abús en les còpies d’es-
criptures, però se l’absoldria per les tarifes de recerca d’escriptures, amb una remissió al 
capítol 59/1702. Pel que fa als escrivans de registre, serien tots condemnats a restituir els 
danys als perjudicats o al síndic del General en nom de tots ells. Tots els contrafactors 
haurien de pagar els costos de les causes i tant Baltasar d’Oriol com els escrivans de re-
gistre del lloctinent de protonotari serien condemnats a la suspensió d’ofici. 

Demostración jurídica y foral. La petició de nul·litat 
per part del procurador fiscal patrimonial 

El conflicte del dret de segell no s’acabà pas amb la sentència del 25 de març. El procu-
rador fiscal patrimonial reclamà d’immediat la nul·litat de la sentència amb una llarga al-
legació, també en castellà. Joan de Colomer subratllaria que els jutges de part del rei del 
Tribunal de Contrafaccions havien votat que Baltasar d’Oriol «no avia contravenido» però 
«votaron al contrario» els jutges de la terra, i Oliver havia desfet la paritat reiterant el seu vot 
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inicial. Demostración jurídica y foral només es referiria al lloctinent de protonotari i als es-
crivans de registre per la seva condició d’oficials de la Cancelleria, i no faria cap referèn-
cia a l’arxiver subrogat, extern a la Cancelleria i millor contemplat pel dret català. Sí, Balta-
sar d’Oriol havia estat condemnat a la restitució de les quantitats indegudament cobrades 
i a la privació de l’ofici durant tres anys o més encara, fins que hagués restituït íntegrament el 
que devia: era la intolerable sentència d’un tribunal pactista contra un oficial reial que depe-
nia de la Cancelleria i tenia a les seves mans l’ús del segell de les escriptures judicials, consi-
derat una regalia pels ministres de la monarquia. Colomer sostingué que la sentència perju-
dicava les regalies i els interessos patrimonials del rei, i la impugnà amb un seguit de proves 
de nul·litat, entre les quals destaquen: nul·litat per defecte de citació, ja que no s’havia citat 
l’advocat fiscal patrimonial, el més interessat en un plet del rei; per manca de jurisdicció 
del tribunal; per manca de poder sobre la qualitat de la persona afectada; per vulnerar les 
ordinacions de la casa reial, que eren lleis de la pàtria, i nul·litat notòria per via d’excepció 
o defensa, malgrat el que disposés el capítol 37/1702. Un juridicisme doctrinal del rei vo-
lia imposar-se sobre el juridicisme polític de la Diputació des de l’afirmació del caràcter 
de regalia del dret de segell i de validesa legal de les pragmàtiques reials. 

Demonstració jurídica: dilació demanada pel síndic del General

El 4 d’abril de 1704, el síndic del General hauria instat el decret d’execució de la sentèn-
cia condemnatòria dictada deu dies abans pel Tribunal de Contrafaccions. Tenim indicis 
que la seva petició hauria estat impresa i hauria quedat aviat paralitzada per la Demostración 
jurídica y foral. Aquesta obligà el síndic a suplicar al Tribunal de Contrafaccions la conces-
sió d’una dilació, és a dir la fixació d’un termini, tal com permetia el capítol 37/1702. Només 
així es podrien obtenir proves extrínseques contra l’al·legació de l’advocat fiscal patrimonial, 
entre d’altres contra l’acusació que no se l’hauria citat i hauria tingut notícia de la causa per 
la representació dels braços en les darreres Corts, i per això hauria tolerat la sentència. 

El novembre de 1704 consta que la causa no hauria avançat respecte a la dilació pro-
vatòria demanada. 29 I aquest enroc de la via executiva 30 deuria provocar un gran desen-

29. «[La causa] està suspesa y no se pot passar al decret de execució perquè lo il·lustríssim tribunal no ha 
volgut may concedir las dilacions que se deuhen concedir, segons se ha pogut entèndrer, per voler donar lloch 
a altercajar si dita sentència seria notòriament nul·la. Y ab aquest pretext impedix la execució de aquella, no 
obstant que estiga tant previngut ab lo capítol 37 de las últimas corts que de semblants sentèncias no se’n puga 
suplicar, apel·lar, recòrrer, reclamar ni haver revista alguna per via directa ni indirecta, de justícia ni de gràcia, 
pre restitucio in integrum ni altrament ex capite nullitatis nec injustitiae, encara que·s pretengués o al·legàs per 
notòria. Y en dita causa ha admès y provehit dit il·lustríssim tribunal deduccions presentadas per lo procurador 
fiscal patrimonial, que contenen no haver pogut sa magestat, Déu lo guarde, y la cort congregats exclòurer la 
revista y suspenció de la execució de una sentència en lo cas que·s pretèn aquellas notòriament nul·las. Lo que 
apareix seria de molt grave y madura reflexió.» (X: 547 i 1832, ítem 32, 10.XI.1704). 

30. A través de N-268: 448-7ºv sabem que el síndic del General encara estaria lliurant actuacions al res-
pecte el 5.III.1705. 
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cís entre les institucions de la terra, que ressuscitarien el cas dels tres caps —lloctinent 
de protonotari, arxiver reial i escrivans de registre— com a greuge general número 9 a les 
Corts de 1705-1706. 31 

La causa de Baltasar d’Oriol és prou interessant per observar un conflicte de sobira-
nia entre el rei i el Tribunal de Contrafaccions. Tot i la presència dels interessos reials en 
aquest tribunal paritari, com que no existia el vot de qualitat, el sistema de sac i sort per 
desempatar havia afavorit els interessos de la terra i la sentència no havia plagut a la Can-
celleria. Cada part havia jugat amb els recursos legals que havia pogut. L’eix de l’argumen-
tació de la part reial havia estat posar l’accent en el caràcter de regalia del dret de segell, 
perquè sense segell cap escriptura no tenia autoritat. La Generalitat, en canvi, l’havia de-
fensat com un dret propi establert per les constitucions, especialment per la 16/1283. 
La part del rei posava l’èmfasi en les ordinacions de la casa reial de Pere III de 1344, 
en la pragmàtica de Ferran II del 17 de setembre de 1479, incorporada a la compilació, 
i en tot el que en feia derivar, a remolc de la reserva del seu capítol 55, emprada per envi-
gorir pragmàtiques reials posteriors no incorporades a la compilació. La Diputació con-
siderava que el pagament del dret de segell no era cap dret fiscal derivat de l’autoritat, 
sinó un salari derivat de la materialitat de la feina i la cera del segell. La part del rei vin-
culava el segell i els funcionaris de la Cancelleria al patrimoni reial, i la part de la ter-
ra ho vinculava a una actuació i salari de la funció pública, en la qual els oficials no serien 
domèstics del rei, sinó funcionaris de la gestió pública, de justícia o de gràcia. I, és clar, 
això implicava, implícitament, disputar l’autoritat pública al rei.

El dret de segell va tornar a ser objecte de legislació a les Corts de 1705-1706. El 
plau reial al capítol 42/1702 —CYADC (1704) I, 1, 25, 7— no permetia una interpretació 
unívoca. La constitució 52/1706, signada, sense reserves, pel secretari reial Ramon Vi-
lana Perlas, no entraria en el contenciós entre constitucions i pragmàtiques i es limita-
ria a establir una jerarquia de taxes segons la tipologia de les escriptures. Sempre haurien 
de ser cobrades en moneda d’ardit, i s’eximirien de segell les provisions sense pública for-
ma. En ambdós capítols es contemplaria la privació d’ofici en cas de contrafacció, la qual 
cosa vol dir, per tant, que el Tribunal hauria de tenir poder de privació d’ofici.

Aquest procés ens fa adonar de les dificultats de l’encaix de la Cancelleria reial en 
el marc d’una societat pactista, i també de com la Cancelleria mantenia uns opacs vin-

31. «Nono, instant lo síndich de la Generalitat, molts anys ha que està a punt de declarar-se la causa de 
dupte format contra lo llochtinent de prothonotari, arxiver real y escrivans de registre per las notòrias con-
trafaccions que ab la exacció de dret de cello, salaris de escripturas del arxiver real y de registres que respec-
tivament fan a las Constitucions Encara que 2 [del] títol De dret de sagell y altres baix dit títol, Constitució 
Confirmant, 2 [del] títol Del arxiu real, pragmàtica Volents entèndrer, 7, Capítol 51 y 53 tìtol De salaris en lo 
segon volumen. Per la qual causa de dubte se escrigué una al·legació en dret en lo any mil sis-cents noranta-hu, 
en la qual des del número 5 al quaranta-vuit se manifesta la contrafacció fa lo llochtinent de prothonotari, des 
de 49 al 52 las que fa lo arxiver y des del 53 al últim las dels escrivans de registre; y és matèria molt digna de 
què se done molt prompta providència» (Serra ed. 2014: 1035-1036).
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cles històrics amb la corona catalano-aragonesa, a diferència de les Audiències, perquè 
d’aquestes n’hi havia una per a cada regne. La formació del Tribunal de Contrafaccions 
podia incrementar les qüestions de sobirania i potestat per la difícil convivència d’una ma-
gistratura mixta amb tres representants del rei procedents de l’Audiència i tres represen-
tants de la terra procedents dels braços, entre ells el dinàmic protector del Braç Militar. 
La rèplica del procurador o advocat fiscal del Patrimoni Reial verificaria que el Tribunal 
de Contrafaccions hauria de lluitar molt per defensar una jurisdicció sense superior. Tot 
i les dificultats jurídiques del Tribunal per obtenir una potestat sense limitacions, aquest 
tindria o podria haver tingut en més d’una ocasió un poder polític efectiu. Les ofensives re-
ials, fins i tot internes al si del Tribunal, podrien ser neutralitzades, o com a màxim obligar 
el rei a usar la figura de la suspensió graciosa en determinades circumstàncies per evitar el 
conflicte obert, com seria el cas d’Arnold de Jager (←CAS3). El Tribunal, doncs, podria afa-
vorir solucions polítiques davant de conflictes de potestat de difícil resolució jurídica.
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CAS 5. CAPITANIA GENERAL

Síndic del General vs. capità general, assessors i oficials 
de Capitania General (des. 1702 i s.)

Extralimitacions diverses sobre persones civils en diversos àmbits

Després del retorn de Catalunya a l’obediència a Felip III (IV) l’any 1652 i del decret re-
ial d’El Pardo del 23 de gener de 1654, es succeïren diversos lustres en què la Diputació del 
General, més feble que mai, estigué «sota la coacció i la prepotència de la Capitania Gene-
ral, aquesta més robusta que mai» (Serra 1997: 200). El cas que abordem germinà en aquest 
context i en un escenari de redreçament condicionat per vaivens de guerra i pau entre les 
corones hispànica i francesa, que carretejarien mesures i repressions polítiques i econòmi-
ques (Dantí 2012: 68-71). Esmentem acte seguit quatre pregons o crides i edictes cabdals 
d’aquest capítol, aprovats per la Capitania General de Catalunya, de la mà del duc de Ses-
sa o del duc de San Germán: els que es publicaren el 29 de maig de 1670, el 15 de setem-
bre de 1673 i el 21 d’abril de 1674 i els edictes del 17 de maig de 1674. No ens pertoca ana-
litzar en detall tals normes, que avui qualificaríem de reglamentàries, però sí que podem 
fer-ne un resum a l’engròs. D’entrada, partien d’una premissa aberrant en el context del 
pactisme català, puix que contenien una clàusula que derogava qualsevol constitució o pri-
vilegi que se’ls oposés —hauria d’haver estat el contrari. Dit això, de forma general, sota pe-
nes greus, prohibien comerciar amb súbdits i territoris d’enemics del rei catòlic i converti-
en les eventuals transaccions que no cessessin en contraban. 32 Més concretament, només 
a tall d’exemple, esmentem prohibicions de desembarcar mercaderies en ports diferents 
del de Barcelona, prohibicions de comerciar a algunes persones —concretament les origi-
nàries de França, encara que estiguessin establertes al Principat—, obligacions sobrevin-
gudes de demostrar l’origen de mercaderies, segrestos de llibres de comptes de mercaders, 
empresonaments de civils amb el pretext de contrabans o resistències a l’autoritat, pe-
nyoraments il·legítims d’animals i mercaderies, etc. Tals mesures sovint preveurien pos-

32. Vist amb la perspectiva del temps, es detecten línies de continuïtat respecte a conflictes amb la 
Capitania o els algutzirs reials a la vigília de la Guerra dels Segadors —intervenció dels magatzems de Mataró 
l’any 1638 per motiu de «contraban» (Elliott 1966: 324-325). 
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sibles exempcions o restitucions, previ pagament monetari, és clar. A partir de les crides 
i els edictes en qüestió, i també al costat d’ells, proliferarien confiscacions i segrestos abu-
sius de béns, a més d’altres actuacions arbitràries. En definitiva, s’aconseguirien vulnerar 
drets generals de Catalunya i particulars de Barcelona, des d’usatges, constitucions i capí-
tols de Cort fins a privilegis com el Recognoverunt proceres, i no els mencionem pas tots. 
S’atemptaria de manera concorrent contra principis consolidats i molt apreciats de l’or-
denament jurídic del país com el lliure comerç i la seguretat dels camins, la prohibició 
d’exigir vectigals nous no autoritzats en Corts, la prohibició de sancions confiscadores, 
la prohibició de crear oficials nous —més encara si era per gestionar àmbits impropis—, 
l’obligació que les detencions i els eventuals constrenyiments fossin amb cognició de cau-
sa, etc. La cirereta del pastís seria la usurpació jurisdiccional: es consideraria que el capità 
general havia envaït competències que esqueien al virrei, que, com a alter nos del rei, po-
dia exercir les facultats que derivaven de la regalia de declaració de guerra, com la regula-
ció del comerç amb enemics —mal no fossin armes, cavalls, queviures i coses de guerra—, 
l’administració de guiatges i passaports, el règim de les mercaderies il·lícites i els contra-
bans, etc. El lector pot resseguir-ho tot plegat en un memorial que, a petició dels diputats 
i dels oïdors de comptes, confegiren els juristes regulars i tres consultors del General la pri-
mavera de 1675: Iustificación iurídica de las contrafacciones que insta la Generalidad del 
Principado de Cataluña contra el Tribunal de la Capitanía General. L’imprimiria Rafel Fi-
gueró, aleshores ja impressor oficial de la Diputació (←ACT10). La mobilització de la Dipu-
tació no seria del tot desinteressada, és clar. Els ingressos fiscals vitals de la institució po-
dien patir si prosperava l’obligació que imposaven les crides de declarar primerament les 
mercaderies a la duana de la Capitania General i no pas a la casa del General, per exemple. 
Més encara si en tal duana s’hi exigia, en concepte de dret de capitania o de «contraban-
do», un dret estimat entre el 6% i el 11% de les robes en trànsit. Ja prou havia de doldre als 
diputats veure com la dita capitania s’havia apropiat de la Nova Ampra, els impostos es-
pecials que la Generalitat havia creat el 1640 sobre el consum de luxe i l’oci per pagar les 
pensions del censal de guerra (Serra 2001: 87). 

Vistes les circumstàncies, aquest cúmul de contrafaccions no s’intentaria resol-
dre únicament a través de «recaudos extrajudiciales», sinó també activant un procés 
jurisdiccional. Els juristes de la Diputació ho aconsellarien, atenent que hi havia mas-
sa coses en perill, tot i saber que la causa fracassaria a la Reial Audiència, aleshores la ins-
tància competent per substanciar-la.

No cal dir que el tema hauria causat un gran remenament entre les classes dirigents 
i l’opinió pública de Catalunya. Ho demostren un grapat d’impresos de diferent tendèn-
cia que haurien circulat a l’època. Alguns serien més conjunturals, com els tres Discursos 
de Josep Monràs de 1670 —Discurso jurídico sobre contrabandos..., Discurso jurídico so-
bre presas de armadores y quinto de su magestad..., Discurso jurídico sobre la saca de ca-
vallos...—, o també la Copia de diferentes escrituras, reales órdenes y formales dotrinas, 
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a favor de la jurisdición del Real Tribunal de la  Capitanía General  de Su Magestad..., 
o igualment Excmo. señor, V. E. se ha servido remitir al Tribunal de la Capitanía Gene-
ral de Su Magestad y deste Principado el memorial de sus pretensiones... —aquest darrer 
tindria entre els signataris l’assessor de Capitania General Rafel Llampillas (→CAS11). 
Un altre imprès, de major afectació doctrinal i amb pretensió de durabilitat, seria con-
fegit per Sebastià de Cortiada, fill de Miquel de Cortiada (Martínez 2005: 120-122). Es 
titularia Discurso sobre la iurisdición del excelentíssimo señor virrey, i del excelentíssi-
mo señor capitán general del principado de Cataluña, i l’editaria Josep Forcada l’any 1676. 
Des d’una òptica regalista, però sense renunciar a citacions d’autors que la historiogra-
fia qualifica de «constitucionalistes», defensaria la preeminència de l’autoritat política so-
bre la militar (Gil 2008: 223 i s.). 

És normal que a Catalunya, com en altres llocs d’Europa, es constatés durant el se-
gle xvii el neguit per delimitar els límits de la jurisdicció entre autoritats civils i mi-
litars.: Qüestió prou complexa en temps de pau, encara ho era més en època de guer-
ra, sobretot, ja ho hem vist, per les seves afectacions econòmiques. Com a especificitat 
més catalana, i des de la perspectiva iuscentrista de les institucions de la terra, amb més 
rigor i vigilància del que passaria a la resta de la Corona d’Aragó (Espino 2007), es vet-
llaria per contenir al màxim la Capitania General, que conceptualment no podia actuar 
sobre civils o provincials, però que havia tendit secularment a l’extralimitació (Casals 
2006), i no estava subjecta a les constitucions de Catalunya en bona part del seu es-
pai jurisdiccional.

Feta aquesta presentació, situem-nos al temps del Tribunal de Contrafaccions de Ca-
talunya. La causa de Capitania General seria la d’orígens més reculats que s’instaria al 
Tribunal, la més veterana d’entre les prèvies a la Cort General de 1701-1702 —on, per 
cert, hauria passat inadvertida com a greuge, malgrat la seva importància (Belenguer 
1991: 171). Ho seria més que la de Baltasar d’Oriol, l’arxiver reial i els escrivans de re-
gistre (←CAS4). A diferència d’aquesta darrera, tanmateix, no consta que l’afer de Ca-
pitania fos conclòs ni sentenciat pel Tribunal. El cas s’emparentaria amb el del decret 
d’expulsió d’Arnold de Jager (←CAS3), el dels manaments dictats a autoritats de la ter-
ra que s’hi haurien oposat amb particular fermesa o el de les càtedres de filosofia de l’Es-
tudi General (→CASOS 7 i 8), perquè també hi seria encausada la principal autoritat del 
país, aquí en la seva condició de capità general, històricament unida a la de virrei «—sen-
se, però, confondre-s’hi—» (Ferro 1987: 68).

Les persones convingudes o convocades davant del Tribunal de Contrafaccions foren 
l’esmentat capità general i nou oficials de la institució que encapçalava, entre els quals 
els assessors jurídics. 33 De moment, n’ignorem les identitats. Sí sabem que, com que es 

33. Sabem que serien nou a través de N-268, fol. 447v-448r i de 448-7ºv a 448-8ºr, deliberació del 4.IX.1706 
sobre remuneració de serveis de l’actuari Pellicer.
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considerava que les contrafaccions antigues es seguien cometent, foren imputats el capità 
general corrent i tant oficials del passat com presents. El síndic del General intentà instar 
la causa el 2 de desembre de 1702, i el regent la Cancelleria Miquel de Calderó li proposà 
esperar fins al dia 5, que es reuniria el Tribunal (X: 244). El dia 6 el regent mateix li res-
pongué que el tema seguia en suspens, puix que ell no podria rebre i proveir la suplicació 
—«tocar l’oblata»— per impediment, atès que eren objecte del procés de contrafacció dos 
documents que ell havia signat en el passat —abans d’accedir a la Reial Audiència, Calde-
ró havia estat tant assessor com advocat fiscal de Capitania General (Martínez 2006: 101). 
Així doncs, el 7 al matí el síndic del General presentà la suplicació a Narcís d’Anglasell 
perquè la proveís, i aquest prometé una resposta aviat (X: 245). El compromís es complí, 
almenys en part: a tenor dels comptes de l’actuari, Ramon Pellicer, el procés s’incoaria el 9 
de desembre, i de fet acabaria essent prou voluminós —potser per les peces documentals 
que s’hi incorporarien? (N-268, fol. 448-7ºv). Però no s’incoaria per a tots els reus, només 
contra oficials del passat i vigents. L’acció contra el capità general pròpiament dita que-
daria als llimbs (X: 307 i 311, 16.I.1703 i 8.II.1703). A primers de març, Anglasell justifi-
caria als dirigents de la Diputació que, atesa la gravetat de pretendre convocar davant del 
Tribunal de Contrafaccions un home amb dignitat de virrei i capità general, s’havia en-
viat una consulta al rei: «Attenent a sa gravedat y circunstàncias, se ha interposat per 
sa excel·lència y Real Audiència y tres ministres que intervenen a est contrafuero, consul-
ta a sa magestat, Déu lo guarde, lo que fou inexcusable per lo que estaran interessadas las 
regalias y ser cas no expressat en las constitucions y axí tocar la declaració de semblants 
duptes a sa magestat». Els membres del consistori s’hi conformarien, puix que era públic 
que s’havia acudit al rei, «suplicant-li [a Anglasell] se servís declarar la deguda providèn-
cia del modo que se havia de obrar, per lo que pendent dita consulta no·s pot innovar 
cosa en esta matèria, sinó que se deu aguardar la real resolució» (X: 320, 5.III.1703).

Tres mesos i escaig de silenci més tard, era palès el desinterès de l’aparell reial per 
remenar l’afer. Després de vint-i-vuit setmanes —molt més de les vint-i-quatre ho-
res que preceptuava la constitució 36/1702—, Anglasell encara no havia proveït les lle-
tres deprecatòries al capità general, que tenien efecte de citació. En conseqüència, el 22 
de juny el síndic del General instà el conseller segon de Barcelona Josep Areny a empa-
rar-se d’una part del cas, i aquest proveí la seva suplicació, de manera que esdevingué el 
jutge de la peça del procés relativa a l’imputat més privilegiat.

En dies propers es produirien operacions similars amb relació al cas dels manaments 
derivats de l’afer Jager enviats al protector del Braç Militar i als consellers de Barcelo-
na (→CAS7), i també al cas de les càtedres de filosofia de la Universitat Literària de Barce-
lona (→CAS9). La tensió seria enorme. Els escrivans de manament de l’Audiència Ramon 
Pellicer i Joan Baptista d’Aloy refusarien el requeriment del General de participar en 
la presentació de les tres lletres deprecatòries —una per a cada causa— a la màxima au-
toritat del Principat, pretextant que no respectaven «la forma que disposan las generals 
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constitucions y observansa fins lo die present stil·lada»; Joan de Morer i Pasqual s’hi ne-
garia per malaltia —que un metge aniria a comprovar—; Esteve Galceran no s’hau-
ria de pronunciar perquè es trobava fora de Barcelona (X: 370 i 1578-1580, ítem 401, 6-7.
VII.1703). El 9 de juliol el comte de Palma rebé les lletres en qüestió (X: 370, 1580-1581 
i 1585-1586, ítem 402) 34 i hi respongué amb visible irritació: «Que ya tiene dicho al con-
sistorio de la Deputación sobre este negocio lo que se le offrecía, y que de esto daría pa-
recer a su magestad» (X: 1581). En definitiva, que no tenia res de nou a dir, i al consisto-
ri més li valia no complicar les coses. 

Durant els mesos de juliol, agost i setembre resultaren eixorcs els esforços del sín-
dic del General perquè el Tribunal de Contrafaccions donés la següent empenta al 
cas. Aquesta havia de consistir, d’una banda, a fixar terminis per a les actuacions a ve-
nir i, de l’altra, a intimar al capità general la provisió d’inserció al procés de la citació 
que se li havia presentat (X: 371, 16.VII.1703; X: 381, 7.VIII.1703; X: 385, 22.VIII.1703). 
Més tard resultaria que hi havia el dubte de «qui tenia de aportar las intimas» al capità 
general, cosa que blocava el progrés de les causes en què el comte de Palma estava impli-
cat (X: 395, 28.IX.1703). No consta que la causa fes passes més enllà, quedaria embussa-
da com altres que el Braç Militar i la ciutat de Barcelona demanarien desblocar la tardor 
de 1704 (X: 547 i 1832, ítem 32, 10.XI.1704). 35 Finalment, s’acabaria formalitzant com 
la cinquena petició de greuge general a la Cort General presidida per Carles III els anys 
1705 i 1706 (Serra, coord., 2014: 1034-1035, 29.III.1706). I a la mateixa seu parlamentà-
ria trobaria solució parcial per via legislativa, puix que el capítol de Cort 80/1706 extingi-
ria el dret de capitania o de «contrabando», un «dret» totalment contradictori amb la po-
lítica de port franc que es respirava en el debat dels tres braços.

34. N-263, 735-2º (21.XII.1703), el porter reial Lluís Ferrer facturaria plegades les intimes fetes tant al 
capità general com als oficials de Capitania General. 

35. «Havent-se recorregut al tribunal lo die 26 juny 1703 per la primera dilació, no se ha pogut fins lo die 
present recórrer la dita primera dilació» (X: 1832).



Un pretext constitucional al·legat en va en un conflicte de dret civil 

Editem la STdC 30.VIII.1703, un breu imprès que consta de portada i dues pà-
gines escrites.

Correspon al document I.A.2 de la nostra selecció.

Sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions feta en 
la causa de Anthon de Prat y Vila, ciutadà honrat de Barcelona, contra don Joan 
Hierónym de Gachapay y Vera, pagador del real exèrcit de Cathalunya, com a tu-
dor y curador de dona Anthònia de Pallarès, filla y hereva del quondam don Mi-
quel de Pallarès, sobre las constitucions X y XI tit. De cosas prohibidas als officials 
reals, y cap. 49 Corts 1599, declarant-se no tenir lloch la pretesa contrafacció. Actu-
ari: Dr. Ramon Pellicer, scrivà de manament. Barcelona, per Joseph Llopis, a la pla-
ça de l’Àngel, any 1703.

* * *

El 30 d’agost de 1703 el regent la Cancelleria Miquel de Calderó i els jutges de l’Audièn-
cia Narcís d’Anglasell i Jeroni de Magarola, juntament amb el canonge Fèlix de Taverner, 
el protector del Braç Militar Felicià de Cordellas i el conseller segon de Barcelona Josep 
Areny i Garriga, absolgueren unànimement de contrafacció don Joan Jeroni de Gacha-
pay i Vera. 36 Fou el segon cas, després del d’Anton Batlle (←CAS1), en què els sis magistrats 
del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya convergiren en el vot. Gachapay era paga-

36. Advertim de vacil·lacions en la forma d’escriure el seu cognom: Gachapay, Cachapay i Gachapai, amb 
o sense partícules (de Gachapay de Vera), etc.

CAS 6. PRAT VS. GACHAPAY

Prat vs. Gachapay (març - agost 1703)
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dor del Reial Exèrcit de Catalunya, 37 però no és pas per aquest càrrec que havia estat 
dut davant del Tribunal, sinó com a tutor i curador de la seva néta Antònia de Pallarès 
i de Gachapay. Tot seguit situem l’avi i la nena en una breu ressenya familiar. 38 Joan Jero-
ni s’havia casat amb Lluïsa Reart, i havien tingut com a mínim dues filles, Caterina i Llu-
ïsa. Caterina de Gachapay Reart havia contret un primer matrimoni amb el noble Miquel 
de Pallarès, vidu d’una primera dona anomenada Elisabet. Caterina no trigaria a que-
dar vídua (com a molt tard l’any 1694), amb la petita Antònia als braços. Es casaria en 
segones núpcies amb el noble Lluís de Claresvalls, la qual cosa, a través de la cunya-
da Agraïda de Claresvalls, l’emparentaria amb el doctor en drets i membre de la Reial 
Audiència Bonaventura de Tristany (←ACT9). Per la seva part, la tia de la nena, Lluï-
sa de Gachapay Reart, es casaria amb Josep Carreras Talavera, fill de Josep Carreras 
Bertran i Raimunda Talavera (Martí 2009: 411-412). Aquests llaços familiars, i el cas 
que narrem a continuació, permeten observar l’alt grau d’integració a Catalunya asso-
lit per un membre forà de l’exèrcit reial, exèrcit de sistemàtica presència al país després 
de la Guerra dels Segadors. 39

A continuació, passem revista a cinc generacions de la família Prat, històrics propie-
taris del mas Freixes d’Argentona, pel qual es veurien enfrontats als interessos de la pe-
tita Antònia de Pallarès de Gachapay. Comencem amb el donzell Joan de Prat, que ens 
consta que posseïa el mas quan testà l’any 1590. Son fill, el jurista Joan Gaspar de Prat, 
havia estat un arrendatari de l’exacció de drets de la bolla de la Diputació, operació 
que visiblement no li havia donat bons resultats econòmics. El nét, Francesc Vila de Prat 
sr., i la seva mare Rafela el 23 de gener de 1645 havien compromès la finca i altres béns 
pel cas que no poguessin satisfer el deute de set mil quatre-centes quaranta lliures i es-
caig envers el fisc del General. El besnét, Francesc Vila de Prat jr., havia vist el mas em-
bargat i venut l’any 1670, època d’angúnies financeres per a la Diputació. El rebesnét 
Anton Prat Vila i Saleta, domiciliat a Barcelona i Vic, és qui intentaria recuperar-lo da-
vant dues instàncies jurisdiccionals, apel·lant a motius que qualificaríem de dret privat 
i altres de dret públic. Entre els primers, un fideïcomís constituït pel rebesavi en son tes-
tament, i una enormíssima lesió patida amb la venda en subhasta de la finca —en comp-
tes de les deu mil lliures en què l’estimava, se n’havien pagat mil set-centes una, que, se-
gons el jove, no cobrien ni el preu de la pedra del mas. Entre els segons, vicis evidents en 
l’adjudicació i successiva venda de la possessió a Miquel de Pallarès: la transacció s’ha-

37. Al procés de Corts 1705-1706 se’l menciona com a procurador general del duc d’Anjou (Serra, coord., 
2014: 626), la qual cosa reflecteix la important talla política i econòmica que hauria tingut el primer lustre del 
segle xviii al servei del destronat Felip IV (V).

38. Ens ha obert pistes sobre la família ACA, Reial Audiència, Plets civils, 31662 —es tracta del procés d’un 
interdicte interim possessori sumaríssim instat per Rafel Llampillas el 26.IX.1707 perquè se li paguessin diver-
ses pensions vençudes d’un censal creat per Miquel de Pallarès i la seva primera dona l’any 1692.

39. Seria el cas, entre molts altres, de Cristóbal de Villarroel, que explica la condició barcelonina d’Antoni 
de Villarroel (Carreras 1995: 21). 
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via fet a resultes d’un procés executiu dut davant la Diputació del General, en un mo-
ment, al cor del trienni de 1668, en què Pallarès resultava ser oïdor de comptes militar del 
consistori. Per tant, podia havia contrafet les constitucions 22/1299 i 8/1301 —CYADC 
(1588) I, 1, 57, 10-11—, que prohibien als oficials reials comprar o obtenir, directament 
o indirectament, de manera total o parcial, béns mobles o immobles d’algú sotmès als 
seus càrrecs o que es venguessin per ordre de la cort. I podia haver contravingut al capí-
tol de Cort 49/1599 —CYADC (1704) I, 1, 68, 25—, 40 en què els braços militar i reial, per 
frenar la dèria dels doctors del Reial Consell a ensenyorir-se comprant propietats dins 
i fora de Barcelona, havien aconseguit que el rei concretés tal prohibició als seus oficials 
amb relació a immobles que es vendrien en via de constrenyiment als respectius tribu-
nals regis o estarien sub judice. Seria complex pretendre una aplicació de les tres normes 
referides a Pallarès, puix que l’actuació que se li qüestionava no havia estat feta en un tri-
bunal reial ni ell era oficial reial —per bé que els agents de la Diputació gaudissin d’aques-
ta consideració (Ferro 1987: 284).

Hem parlat de dues instàncies jurisdiccionals. Heus aquí la primera: Anton Prat 
Vila i Saleta instaria el cas davant del tribunal de la Diputació del General 41 —presentació 
d’articles el 13 de novembre de 1690. Aquest desestimaria la seva pretensió amb una con-
clusió del 12 de maig de 1696, 42 favorable a Pallarès i al procurador fiscal del General. 
La justícia del General, amb Josep d’Alòs i Ferrer i Josep de Càncer com a assessors titular 
i subrogat respectivament, no entraria ni a valorar si s’havien complert els requisits per-
què es pogués activar el fideïcomís del rebesavi. Es centraria simplement en el fet que el 
mateix actor hauria confessat la seva condició d’hereu dels que havien obligat el mas 
Freixes, per tant n’hauria d’assumir el bagatge sencer. A partir de declaracions testificals, 
rebatria la seva pretensió que el mas estigués en bon estat i s’hagués pogut produir lesió 
en el preu de la transacció. I també negaria que fos nul·la la compra de la casa feta mit-
jançant subhasta el 19 d’abril de 1670, en què havia participat com a adquirent interposat 
el doctor en arts i medicina Raimon Molnar, a compte i amb diners de Pallarès. Tot i re-
conèixer que prima facie Pallarès podia tenir prohibit comprar béns de la seva adminis-
tració, ni que fos per persona interposada, es resoldria que en via de dret li era permès, 
tenint en compte la seva condició d’oficial temporal, la publicitat de la subhasta, l’existèn-
cia d’una persona interposada, la bona fe i un just preu, factors que constava que havien 
concorregut el 1670. La resolució imposaria silenci a Prat —però no el condemnaria a pa-
gar les costes del procés. 

40. Ens servim de la tercera compilació impresa a efectes pràctics: Atès que tractem d’un cas de 1703, hau-
ria estat més rigorós citar el quadern de les constitucions aprovades a les Corts de 1599.

41. «No s’ha fet mai una anàlisi minuciosa dels processos portats davant d’aquest tribunal de la Diputació 
a l’edat moderna, i a fe que se’n conserven alguns exemplars i també algunes al·legacions jurídiques confegides 
en el seu marc» (Capdeferro 2012: 182).

42. ACA, Generalitat, G-50/17, fol. 28v-31v. Molts documents indicarien erròniament 13.III.1696 com a 
data d’aquesta resolució. 
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Ara escau resseguir l’afer davant d’una segona jurisdicció, la del Tribunal de Con-
trafaccions. El seu iter processal seria singular. D’entrada, destaquem que el 13 de se-
tembre de 1702 es presentaria una suplicació a la Diputació. Aquest cop no pas perquè 
substanciés el cas, sinó, de manera prudent, perquè se n’aixequés acta i en fossin assa-
bentats els juristes regulars de la institució (X: 207 i 1501-1502, ítem 232). 43 Es sobre-
entenia que aquests haurien de reaccionar quan entrés en funcionament el Tribunal 
de Contrafaccions, que encara no s’havia constituït formalment (←ACT5). Això no suc-
ceí ben bé així. Al revés, l’advocat fiscal del General, Josep de Càncer i Pratsantjulià, 
manifestà que no podria participar a la causa de contrafacció de Prat, donant l’impuls al 
procés informatiu previ que li pertocava (←ACT8). Esgrimí que l’any 1696, com a asses-
sor del General, havia substanciat la causa que ara es volia obrir per una altra via, mo-
tiu que li fou acceptat (X: 216, 21.X.1702). Així, el cas Prat vs. Gachapay entrà en un perío .
de d’inacció, altrament hauria tingut l’honor de ser una de les primeres causes instades 
davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya. 

Cinc mesos més tard, el 19 de març de 1703, en ple enrenou pels manaments derivats 
del cas Jager (←CAS7), els dos assessors subrogats de la Diputació —Francesc de Gallart 
i Pastor i Ramon Sans— i l’advocat fiscal suplent —Josep Costa—, culminarien el pro-
cés informatiu intern desaconsellant al consistori de diputats i oïdors de comptes instar 
davant del Tribunal de Contrafaccions la nul·litat de la transacció per la qual Prat pro-
testava i la consegüent restitució del bé, els fruits, els danys i els interessos que dema-
nava. El motiu seria doble: que, a través de recursos, estava oberta la via jurisdiccional 
interna de la Diputació sobre la validesa de la transacció qüestionada, i que el fòrum 
adient per jutjar l’actuació de l’antic membre del consistori Miquel de Pallarès havia es-
tat el judici fiscalitzador o visita del General activat a partir de l’agost de 1671 —«segons 
la disposició de dret, lo official que té son propri judici de sindicat no deu ni pot éser mo-
lestat en altre part ni devant de altre jutge»— (X: 330-331, 19.III.1703). Així, si Prat vo-
lia la publicitat d’un judici davant del Tribunal de Contrafaccions, hi hauria de recórrer 
pel seu compte, no pas en litisconsorci actiu amb la Diputació, per la via del «supòsit judi-
cial» de la constitució 38/1702, que erigia el Tribunal en un mecanisme de recurs de sen-
tències extraordinari i no incompatible amb les jurisdiccions inferiors (←ACT8). Així 
ho féu, l’endemà mateix que es conegués el vot dels juristes del General. Gachapay, per 
la seva part, començava la cursa amb avantatge i s’apressava a obtenir còpies autèntiques 
del parer que li augurava el triomf final (N-262: 518v-519r, 23.III.1703). És oportú no que-
dar-nos amb l’anècdota de qui es veia més o menys emparat, ans fixar-nos que el procés 

43. Notem que un dels dos juristes que signava la suplicació era Ramon Sans, aleshores assessor subrogat 
del General. Seria quelcom freqüent, i res no fa pensar que fos una manera de pressionar la resta de l’equip jurí-
dic i el consistori. Si algú ho esperava, aquest i altres casos demostren que estaria equivocat.
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informatiu previ i el vot contrari dels juristes de la Diputació no havien funcionat com 
a judici d’admissibilitat ni com una fase prejudicial del procés de contrafacció.

El cas es dugué amb prou celeritat. El 30 d’agost de 1703, cinc mesos i escaig des-
prés d’iniciar-se, va ser sentenciat —fou la tercera sentència del Tribunal de Contrafac-
cions. El Tribunal declarà per unanimitat que la contrafacció oposada per Anton Prat 
i Vila no era procedent, i li reservava els drets que tenia a continuar litigant davant 
la Diputació, on havia instat un recurs contra la resolució de 1696. Com havia passat 
a la Diputació aleshores, cada part fou obligada a pagar les despeses de la causa —la qual 
cosa equivalia a no imputar temeritat a cap dels litigants. L’afer no tingué cap complexitat 
a nivell executiu, una simple notificació a la part actora frustrada fou suficient; se’n cuidà 
el porter reial Lluís Ferrer el 4 de setembre de 1703. Tot i la curtedat de la resolució i del 
tràmit de notificació, ambdós foren impresos amb una portada imponent (←ACT10). Per 
dissuadir els particulars d’emprar la via de l’observança recentment potenciada per re-
soldre disputes de tipus ordinari? Perquè la Diputació podia estar cofoia d’una resolució 
que havia proclamat un cert blindatge de la seva jurisdicció (←ACT8)? De fet, no cons-
ta pas que fos la Diputació qui ordenés la publicació. Possiblement ho va fer la part de-
mandada, per posar en evidència que fins i tot el tribunal de més recent creació li reco-
neixia la propietat del mas Freixes. 
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STdC 30.VIII.1703 (I.A.2)
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Manaments a Barcelona i al Braç Militar per 
revocar i inhibir actuacions en el cas Jager

Ens trobem davant d’una altra de les causes instades davant del Tribunal de Contra-
faccions contra la plana major de l’aparell reial a Catalunya, representada en les figures del 
virrei comte de Palma, el canceller Emmanuel de Santjust, el regent la Tresoreria Lluís Ale-
many Descatllar i l’escrivà de manament Joan Morer i Pasqual. Tots ells havien participat 
en la tramitació oficial de dos ordres o manaments expedits els dies 15 i 16 de març de 1703, 
dirigits respectivament al protector del Braç Militar, Felicià de Cordellas, i als consellers 
de la ciutat de Barcelona. Sota amenaces de sancions de dues mil lliures barceloneses de béns 
propis a cadascú, els decrets els havien instat al que segueix: a Cordellas, a revocar, cancel-
lar i fins i tot ratllar amb una línia les seves provisions dels dies 14 de novembre i 6 de de-
sembre de 1702 en el procés de contrafacció contra l’ordre d’expulsió d’Arnold de Jager; als 
consellers, a no innovar res amb relació a la deprecació amb força de citació que estava pen-
dent de presentar-se al virrei arran de la dita provisió del 14 de novembre. L’aparell virreg-
nal buscava intimidar els dos comuns de la terra menys contemporitzadors en l’afer Jager. 

Així, de manera meridiana, ens trobaríem davant d’una causa de contrafacció de se-
gon grau: plenament autònoma, però derivada d’un dossier previ també de contrafacció 
(←CAS3), amb unes particularitats cronològiques que no poden passar desapercebudes (•). 

Atesa la gravetat dels manaments dels 15 i 16 de març, el dia 17 el consistori de la Di-
putació deliberà que al seu equip jurídic regular, aleshores format per Gallart, Romà 
i Càncer, s’hi sumessin quatre juristes molt qualificats: Lluis de Valencià, Rafel Llampi-
llas, Josep Costa i Ramon Sans. 44 Plegats, podrien pronunciar-se sobre si els manaments 

44. De tots set, només Ramon Sans i Josep Costa havien orientat, el primer com a assessor subrogat inter-
mitent i el segon com a consultor, l’actuació del consistori davant la pressió de Barcelona pel primer cas Jager 
entre final de febrer i principi de març. Interpretem aquest relleu parcial de juristes com un compromís entre 
desautorització i continuïtat —la continuïtat, per coherència institucional i per no perdre informació.

CAS 7. MANAMENTS DERIVATS DE JAGER

Síndic del General vs. virrei, canceller, regent 
la Tresoreria i un escrivà de manament (jun. 1703 i s.)



 Cas 7. Manaments derivats de Jager 515

de la vigília i antevigília eren constitutius de contrafacció, i com havien d’obrar els con-
sistorials en conseqüència (N-262: 513r). El 20 de març els set juristes donaren el seu ve-
redicte: entenien que els decrets virregnals formalitzats a la Cancelleria topaven amb 
diferents drets de Catalunya. Ara bé, afegiren que, per raons de conjuntura, «no·s con-
sidera efectiu lo medi de introduhir des de luego judici de contrafacció, que per ço, són 
de sentir que·s fassa ab tota vivesa per ara representació a sa magestat [...] suplicant que·s 
digne manar se observen las generals constitucions del present Principat» (X: 330). Això 
significaria fer arribar una segona protesta i petició al rei, poc després de la que s’ha-
via aprovat el 14 de març precisament sobre l’afer Jager. El dia 21 una divuitena forma-
da per membres dels tres estaments avalà aquesta solució extrajudicial provisional. Als 
tres juristes ordinaris de la Diputació, eventualment amb els quatre consultors, els confià 
la redacció de tal representació, que seria tramesa per un correu extraordinari (X: 330). El 
dictamen dels set juristes i la proposta de representació al rei foren ambdós cosits al Die-
tari de la Generalitat (X: 334-340, 24-25.III.1703). Es deliberà acompanyar-la de diverses 
cartes, al rei i als seus principals ministres —que no s’haguessin d’informar per tercers. 
Una subcomissió de sis membres de la divuitena ajudaria a minutar documents i faria el 
seguiment de l’afer des de Barcelona. 45 Al correu se li anticiparia un centenar de lliures 
per al viatge exprés (N-262: 520r-522r, 25.III.1703). Tot era trepidant. També els prestigi-
osos consultors cobrarien per via d’urgència per trenta-dues o trenta-tres hores de reuni-
ons mantingudes entre els dies 18 i 23 (N-262: 522v-523-1º, 27.III.1703).

Fos quina fos la via de reacció emprada, quines normes s’estimaven contrafetes? En 
connexió amb allò disposat per les constitucions 36, 37 i 38/1702, al procés informa-
tiu davant la Diputació (X: 334-338, 23.III.1703) i en tràmits successius es citarien qua-
tre preceptes de diferent naturalesa: el privilegi concedit a l’estament militar per Fer-
ran II a Barcelona el 9.X.1481 —CYADC (1588) II, 9, 23, 1—, el capítol de Cort 1/1409 
—CYADC (1588) I, 1, 34, 1—, la sovint al·legada constitució 24/1283 —CYADC (1588) 
I,8, 1, 4— i l’usatge Alium namque —CYADC (1588) I, 10, 1, us. 7. 

Gràcies a iniciatives concurrents dels consellers de Barcelona —a desgrat o a més 
de les instàncies promogudes per la Diputació?— sabem que l’11 de juny els comuns ca-
talans estarien ben certificats que s’havia aconseguit la suspensió de l’ordre d’expulsió 
a Jager. Que no ho era tot, però tampoc era poc (←CAS3). Malgrat això, o precisament 
per això, el 21 de juny es presentà al doctor de la Reial Audiència Jeroni de Magarola, com 
a un dels jutges del Tribunal de Contrafaccions, la suplicació introductòria de la cau-
sa pels manaments derivats de tal ordre. Ell no la proveí, no l’admeté a tràmit. El síndic 
del General s’hagué d’adreçar a un altre jutge del tribunal, Pere d’Oliver, que la rebé el 

45. Rafel de Pinyana i Galvany, Andreu Foix; Francesc Sans i Puig i Lluís Soler i Peguera; Onofre Monsalvo 
i Esteve Serra i Vileta (X: 333 i N-262: 520v-521r). Tots menys Foix ja havien seguit de molt a prop el cas Jager 
principal des de mesos enrere.
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24 de juny. El mateix dia expedí la carta deprecatòria al virrei i les citatòries als altres 
encausats, on se’ls donava sis dies per comparèixer. La notificació de tals documents 
no es féu de manera immediata, sinó que s’esperà dues setmanes i mitja, atès que altres 
afers estaven a punt de proveir-se i es preferí fer-ne una gestió conjunta. El síndic del 
General presentà la deprecatòria al virrei el 9 de juliol, juntament amb el mateix tràmit 
per les causes de Capitania General (←CAS5) i de les càtedres de la Universitat Literà-
ria de Barcelona (→CAS8). El virrei respongué irritat a les tres notificacions, assegurant 
que en donaria notícia al rei (X: 1581). El 10 de juliol es presentà la citació a Lluís Ale-
many, que contestà que no creia haver contrafet cap constitució de Catalunya en signar 
els controvertits manaments, i que informaria el seu superior —i. e. es queixaria— de ser 
citat: «De esta presentació ne darà part a son superior» (X: 1586-1588). El mateix dia es 
comunicà oficialment a Emmanuel de Santjust la seva citació, juntament amb la deci-
dida el 5 de juliol per a la causa sobre les càtedres. El canceller replicà conjuntament les 
dues presentacions, tot qualificant-les de nul·les «per no venir habilitadas las notifficaci-
ons com se avia stilat fins ara, per opposar-se a differents constitucions y perquè sobre est 
fet està pendent consultació ab sa magestat, que Déu guarde, sobre la qual no ha pres 
resolució». No cal dir que també comunicà —amenaçà— que informaria el rei sobre el 
que havia succeït (X: 1588-1592). 46 

Quins eren els següents passos? El Tribunal havia de «concedir dilacions» —fixar ter-
minis per a noves providències— i l’actuari havia d’intimar als reus les provisions d’in-
serció al procés judicial que Pere d’Oliver hauria posat a la deprecació i a les citacions 
respectives. Ara bé, la segona quinzena de juliol els jutges de contrafaccions estigueren 
ocupadíssims amb la causa dels escrivans de manament, puix que se’ls esgotava el termi-
ni per declarar-la (X: 371). Després Pere d’Oliver s’absentà de Barcelona —és de suposar 
que passà l’agost a Vic— (X: 385-386). 

Sabem que a principi de la tardor aquesta causa estava en suspens, no s’havien conce-
dit les «dilacions» i s’havia dubtat «qui tenia de aportar las intimas» al lloctinent general 
(X: 395, 28.IX.1703). La dels manaments expedits als seus respectius dirigents sobre el 
cas Jager es trobaria entre les causes que el Braç Militar i el Consell de Cent maldarien 
per desencallar un any més tard, al novembre de 1704 (X: 547 i 1832, ítem 32)(←ACT5). 47

46. Possiblement per equivocació el 21 de setembre de 1703 el porter reial Lluís Ferrer parlaria del resca-
balament del cost d’haver fet una intima o cartell al regent la Cancelleria per aquesta causa dels decrets presen-
tats a Cordellas i als consellers de Barcelona (N-263: 735-2º).

47. «No obstant que als 5 de agost 1703 al sýndich li fonch provehit que fossen incertadas las productas, 
no se ha pogut conseguir per medi de qui se havia de intimar». 



CAS 8. LES CÀTEDRES DE FILOSOFIA

Síndic del General vs. virrei, canceller  
i un escrivà de manament (jul. 1703 i s.)

Ingerència règia en la provisió de càtedres de filosofia  
de l’Estudi General de Barcelona

La problemàtica que suscità el decret virregnal de l’11 de maig de 1703, cosí germà 
del de l’11 de maig de 1702, derivava dels tres instruments jurídics previs: un decret 
 reial del 19 de juny de 1665, un altre de 1681, i una carta o rescripte de Felip IV (V) del 
17 d’agost de 1701. Tots cinc documents haurien alimentat sovintejats aldarulls i altera-
cions de l’ordre públic entre grupuscles d’estudiants i docents universitaris a la Barcelo-
na de la segona meitat del xvii i principi del xviii.

El rerefons era la disputa durable entre dues tendències filosòfiques: el tomis-
me dominic que havia estat prevalent a l’Estudi General i el suarisme jesuític del col-
legi de Cordellas, més difós entre la noblesa i altres grups benestants. Com sol passar, 
la filosofia s’impregnaria de filopolítica. Amb el temps, a grans trets, rere la primera es-
cola s’hi aglutinarien austriacistes i rere la segona botiflers. Això es pot connectar amb 
el fet que els jesuïtes anaven guanyant una presència i una influència inèdites a la cort 
hispànica, i tutelarien la consciència —ergo moltes decisions— de Felip IV (V) a través 
del seu confessor. 48

Què pretenien els decrets reials que hem esmentat? Imposar una alternativa o alter-
nança en la provisió de càtedres d’ambdues tendències, tomista i suarista. Els partidaris 
de Tomàs d’Aquino, secularment majoritaris a l’Estudi General, no hi tindrien interès 
puix només podien perdre places que tenien garantides si es continuaven elegint amb les 
votacions tradicionals. Els seguidors del «doctor Eximio» Francisco Suárez, protegits per 
la monarquia, apel·larien a la llibertat de pensament per trencar l’hegemonia dels rivals. 

48. El primer confessor jesuïta del jove rei Borbó, nomenat pel seu avi Lluís XIV de França, seria Guillaume 
Daubenton (1700-1706); el succeiria el també jesuïta Jean Robinet (1706-1716), que donaria pas a Daubenton 
novament (1716-1723). Cal dir que l’arxiduc Carles d’Àustria arribaria a Barcelona amb un confessor també 
jesuïta, Jakob Kresa, en aquest cas nomenat pel seu pare, l’emperador Leopold I (Bada 2007: 138-139).
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Aquests rivals, hàbilment, replicarien als oficialistes que, puix que demanaven tanta lli-
bertat, deixessin concórrer també a les càtedres partidaris del franciscà escocès John 
Duns (conegut com «Scotus») o de Ramon Llull (Alfonso 2010).

La tardor de l’any 1681 hi hauria hagut una forta mobilització al Consell de Cent 
i a la casa del General per neutralitzar l’ofensiva de la monarquia. L’equip jurídic de la Di-
putació i diversos doctors en dret addicionals —entre els quals tres que acabarien promo-
guts al Reial Consell i Audiència de Catalunya o al Consell Suprem de la Corona d’Aragó, 
com es tindria cura de subratllar en el vot del 21 de juny de 1703 (X: 363)— haurien empès 
els diputats a instar un judici de contrafacció davant de la Reial Audiència, que no es re-
soldria mai. Després, a les Corts de 1701-1702 l’afer s’hauria presentat per via de greuge, 49 
i el 14 de novembre de 1702 no hauria estat jutjat, precisament —i perversament— per 
considerar-se pendent d’un judici de contrafacció. Judici que no es «repescaria» —els 
terminis vencerien—, sinó que s’instaria de nou amb ocasió del decret de l’11 de maig 
de 1703, que reproduiria un instrument similar de l’any previ. 50

Vegem què passaria aquell 11 de maig de 1703: els consellers de Barcelona rebrien 
una ordre escrita del comte de Palma, lloctinent general de Catalunya, emanada de la Can-
celleria, ordenant-los la suspensió de l’oposició i la provisió previstes de càtedres de fi-
losofia de la Universitat Literària. Com que va estimar lesiu i antijurídic aquest decret, 
perquè vulnerava la seva jurisdicció plena en afers de l’Estudi General, el Consell de Cent 
recorreria als diputats el 4 de juny, els quals al seu torn sol·licitarien el parer del seu equip 
jurídic regular. Aquest darrer emetria el seu vot el 21 de juny, dient que els membres 
del consistori podien i havien de sortir «al reparo» de la contrafacció instada per la ciu-
tat de Barcelona. Ho justificarien amb una bateria de raons legítimes: privilegis reials 
que havien concedit al cap i casal la potestat de dictar estatuts i ordinacions i que li havien 
permès instituir i reglamentar l’Estudi General; ordinacions sobre provisió de càtedres 
dictades en l’exercici de tal facultat reglamentària; usatges i constitucions que preceptua-
ven que les provisions es fessin prèvia cognició de causa, que no es privés ningú de ma-
nera arbitrària dels seus drets, que delimitaven la funció dels principals oficials i jutges 
regis, etc. Avalat per aquest bagatge de normatives contravingudes i la provada possessió 
antiquíssima dels doctors en filosofia «de votar en totas las chàtredas de philosofia sens 
distinció alguna», el síndic del General intentaria la causa el 4 de juliol davant del regent 
la Cancelleria, Miquel de Calderó. Aquest no la despatxaria de la manera preceptiva dins 
un termini de vint-i-quatre hores. Així, el dia 5 el síndic recorreria al canonge de Vic 
Pere d’Oliver, que sí tocaria l’oblata i ordenaria que s’expedissin les comunicacions adi-

49. L’advocat fiscal del General Josep de Cáncer hauria demanat que un substitut instés el greuge en lloc 
seu perquè li faltava imparcialitat i credibilitat, atès que son pare Francesc era conseller de Barcelona l’any 1681 
i, pel fet d’avalar el projecte reial, havia patit «calúmnias y emulacions» (X: 175 i 1465, ítem 179, 18.VII.1702). 

50. L’anàlisi que ve a continuació és possible gràcies al Dietari de la Generalitat (fonamentalment, X: 362-
364, 1578-1581, 1583-1585 i 1588-1590, ítems 401 i 402). 
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ents als tres presumptes contrafactors: al virrei li correspondrien unes lletres suplicatò-
ries i deprecatòries, al canceller Emmanuel de Santjust i a l’escrivà de manament Joan 
Baptista Aloy unes notificacions o citacions. Unes i altres tindrien, respectivament, l’efec-
te de convocar al cas els seus destinataris i demanar-ne oficialment la compareixença en 
un termini de sis dies. 

Per negativa, impediment o absència dels escrivans de manament de l’Audiència re-
querits, presentaria les lletres tot sol el síndic del General i n’aixecaria acta l’escrivà ma-
jor del General. La deprecatòria al virrei es lliuraria de manera efectiva el 9 de juliol, 
juntament amb el mateix tràmit per les causes de Capitania General (←CAS5) i els ma-
naments expedits a Felicià de Cordellas i els consellers de Barcelona arran del cas Jager 
(←CAS7). Ja hem explicat que el virrei respondria a les tres notificacions amb visible irri-
tació i no obriria la més mínima esperança a un procés de contrafaccions. L’endemà se-
ria citat oficialment el canceller Santjust, a qui també es lliuraria la citació proveïda el 24 
de juny per a la causa sobre els referits manaments derivats del cas Jager. Ell també con-
testaria conjuntament les dues presentacions, oposant-hi un defecte de forma i, endemés, 
la necessitat d’esperar una resposta pendent del rei en la matèria. 

Li tocaria a l’actuari intimar als reus les provisions d’inserció al procés judi cial 
que Pere d’Oliver hauria posat a les lletres respectives. Un cop substanciada la causa dels 
escrivans de manament i retornat a Barcelona Pere d’Oliver després de l’estiu, es re-
prendrien les actuacions? El síndic del General bé que les impulsaria, però se’l bloca-
ria amb dubtes sobre formalitats (X: 395, 28.IX.1703). La causa de les càtedres de Filo-
sofia de la Universitat Literària de Barcelona es trobaria entre les que el Braç Militar i el 
Consell de Cent maldarien per desencallar un any més tard, al novembre de 1704 (X: 547 
i 1832, ítem 32) (←ACT5). 51 Una dècada després aquest debat politicoacadèmic es desac-
tivaria d’arrel, amb la supressió del secular Estudi General de Barcelona i la instauració 
d’una universitat de nova planta a Cervera, on els jesuïtes serien aviat hegemònics.

51. «Havent lo sýndich als 5 de agost 1703 volgut produhir la súplica deprecatòria y citació respective, no 
obstant fou provehit que fossen incertadas las productas, no se ha pogut conseguir respecte de qui ha de aportar 
las intimas [o] bé si se havia de intimar in valuis.» 



La contrafacció dels melons: 
el dret al judici equitatiu contra l’abús senyorial

Reproduïm la STdC 1.IV.1704, un imprès que consta de portada i vuit pàgines 
escrites. 

Correspon al document I.A.4 de la nostra selecció.

Sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions feta al pri-
mer de abril 1704 en la causa del sýndich del General de Cathalunya contra Ramon 
de Anglasill, procurador jurisdiccional del ducat y vila de Cardona, y lo batlle y sots-
batlle de la mateixa vila. Actuari: Lo doctor Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de ma-
nament. Barcelona, estampada per manament de l’il·lustríssim y fidelíssim consis-
tori, en casa Rafel Figuerò [1704].

* * *

El 6 d’agost de 1703 a la nit, el pagès i habitant de Cardona Pau Montells presump-
tament entrà a l’hort del seu convilatà Miquel Mitjans, notari, d’on s’hauria endut dos 
melons. L’endemà, Ramon d’Anglasill, 52 procurador del ducat de Cardona, 53 manà a Do-
mènec Torrebruna, batlle de la localitat, que capturés l’individu. Un cop detingut, An-
glasill ordenà al botxí que l’exposés a la vergonya pública durant dues hores, al costell 
de la plaça de la fira, amb una argolla de ferro i escorces de melons al coll. També féu pu-
blicar crides públiques als carrers de la vila convocant els vilatans a veure aquell espec-
tacle edificant.

52. Tota la documentació l’anomena Anglasill. Ens consta gràcies al col·lega i amic Josep Santdiumenge 
que el cognom Anglarill podria ser més propi de la zona. 

53. Sobre l’organització senyorial del ducat de Cardona, vegeu especialment Serra 1962-1968. 

CAS 9. ANGLASILL-MELONS-CARDONA

Síndic del General vs. Anglasill, Torrebruna i Jordà, 
procurador ducal, batlle i sotsbatlle de Cardona  

(set. 1703 - gen. 1705)
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El 30 d’agost, el síndic dels cònsols de la Universitat i dels singulars de la vila de Car-
dona presentà una súplica a la Diputació, denunciant que tals actuacions s’havien fet 
«procehint de fet, ex abrupto y sens cognició de causa ni provisió de assessor». S’acusa-
va el procurador Anglasill, el batlle Torrebruna, el sotsbatlle Josep Jordà i els que hagues-
sin cooperat amb ells d’haver contrafet diverses lleis de la pàtria, entre elles l’usatge Ali-
um namque —CYADC (1588) I, 10, 1, us. 7—, la constitució 25/1299 54 —CYADC (1588) 
I, 9, 29, 2— i la constitució 3/1432 —CYADC (1588) I, 9, 22, 4. Els diputats sotmeteren 
immediatament aquesta suplicació a la consideració del seu equip jurídic. El 3 de setem-
bre n’obtingueren el parer unànime, que deia que podien i devien «ordenar axir al repa-
ro de dita contrafacció per los medis stilats» (X: 392-393). 55 I l’endemà mateix el seu sín-
dic la traslladà al Tribunal de Contrafaccions perquè es fessin les citacions necessàries, es 
declaressin constitutius de contrafacció els procediments executats per les autoritats del 
ducat i vila de Cardona, i s’apliquessin les penes pertinents. 

Tocà l’oblata Narcís d’Anglasell, com a president del Tribunal de Contrafaccions, per 
malaltia del regent la Cancelleria Miquel de Calderó. Jutjarien el cas el mateix Angla-
sell i els individus següents: Jeroni de Magarola i Pere d’Amigant, membres de la Reial 
Audiència, i el canonge de Vic Pere d’Oliver, el protector del Braç Militar Felicià de Cor-
dellas i el conseller en cap de Barcelona Francesc Costa, de part de la Cort. Entre setem-
bre de 1703 i març de 1704, examinarien minuciosament escrits, documents i testimonis 
proveïts sia pel síndic dels cònsols de la vila de Cardona, sia pels procurador, batlle i sots-
batlle del ducat i de la vila, 56 sia pel síndic del General. D’entre tals actes, que s’enumeren 
en la sentència, en volem remarcar tres d’una gran significació: en primer i segon llocs, 
una firma de dubte i una revocació amb data 5 i 6 de setembre respectivament, davant 
del notari públic de Cardona Jacint Mitjans i Llenguart. Les farien el procurador, el bat-
lle i el sotsbatlle sobre els seus procediments, abans que se’ls en fes reclamació públi-
ca, i demanant per aquesta raó que se’ls apliqués justícia omni modo meliori. En tercer 
lloc, una renúncia de l’hortolà Pau Montells a les accions que li poguessin correspon-
dre, i el seu perdó al procurador, al batlle i al sotsbatlle. Montells signaria tal acte de «re-
nunciació y remissió de la injúria» el 12 de novembre de 1703 davant del prevere i rector 
de Cardona Pere Serra; l’església s’hauria erigit en componedora i Montells hauria entès 
que li sortia a compte plegar veles —amb la vila tot darrere? 

Aquesta causa dels melons fou la primera que s’instruí contra oficials d’àmbit se-
nyorial, per la qual cosa la sentència es curà d’esmentar que, en virtut de la constitució 

54. A la STdC 1.IV.1704: 6 consta equivocadament 15 en comptes de 25.
55. El lector observarà que s’hi esmenten alguns usatges, constitucions i capítols de Cort que no hem men-

cionat suara. Només hem referit els que fonamentaren la STdC 1.IV.1704. 
56. Un dels arguments dels tres oficials baronials pretesament contrafactors, molt dèbil als ulls con-

temporanis però sovintejat a l’edat moderna, seria l’haver obrat segons l’estil dels seus antecessors en casos 
similars.
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36/1702, «los oficials de baró foren subjectats al judici de contrafaccions, així com los 
oficials reals» (STdC 1.IV.1704: 5). I no només es va instruir, sinó que conduí a un pro-
nunciament en forma de sentència. Arribar-hi fou intens. El 27 de març formularen els 
seus respectius parers els jutges de la part del rei, d’una banda, i els de la Cort, de l’altra. 
Tots coincidiren que el procurador del ducat Ramon d’Anglasill havia contrafet als drets 
del país, i tots votaren a favor d’una absolució del batlle i el sotsbatlle. Ara bé, discre-
paren pel que fa a les penes aplicables a Ramon d’Anglasill. Mentre Narcís d’Anglasell, 
Magarola i Amigant es pronunciaren a favor d’admetre la firma de dubte feta per Angla-
sill per alliberar-lo del càstig de la condemna, Oliver, Cordellas i Costa foren partidaris 
de no fer-ne cabal perquè havia estat una mera formalitat, feta sense ni un bri de con-
vicció. El 29 de març es buscà el desempat entre els dos parers, que recaigué en el ca-
nonge Oliver, i la sentència es dictà en data d’1 d’abril de 1704. A favor, estrictament, del 
síndic del General, i és que l’acte amb el qual Montells havia renunciat espontàniament 
i generosa (sic) a les seves accions i havia perdonat els oficials del senyor només havia re-
sultat parcialment eficaç; havia suposat la desmobilització de l’individu afectat i del col-
lectiu de cardonins, però no pas la del síndic del General, que havia persistit en l’acusació 
sense defallir; com s’esqueia, puix eren drets objectius i no pas subjectius els que havien 
estat vulnerats.

Voldríem destacar tres aspectes interessants de la sentència, amb relació al fonament 
jurídic de la condemna, amb la prova d’una omissió —prou més difícil que la d’una ac-
ció— i amb l’entitat del dubte firmat pels contrafactors. Anem a pams. Primerament, 
la sentència fonamentà la condemna de Ramon d’Anglasill en la vulneració dels tres pre-
ceptes ja enunciats, en definitiva per no haver jutjat per directum, és a dir citada la part 
i amb cognició de causa, per tal com el dret català no permetia la condemna «sens co-
neguda de jutge»; per tant, a qualsevol condemna o absolució calia una «deguda conei-
xensa» citant les parts i oint les seves defenses. I això no ho disposava només el dret 
positiu, sinó també els drets diví i natural, com ho havia reconegut el capítol de Cort 
2/1422 —CYADC (1588), I, 8, 1, 8. Segonament, fou a través de declaracions testificals 
que s’imputà a Anglasill l’aplicació arbitrària d’una pena a Montells, i Anglasill no pogué 
rebatre-les amb proves documentals d’un procés —també fou amb testimonis que es cer-
tificà la no-cooperació de Torrebruna i Jordà en l’afer. En tercer lloc, s’estimà injustifica-
da i insubsistent la firma de dubte formal d’Anglasill per tal com, a desgrat d’aquesta, ell 
havia comparegut al procés de contrafacció i hi havia pretès ser absolt: «Altrament, esta-
ria en mà de qualsevol contrafer y no obeir al que mana la lley o estatut sens perill de és-
ser punit ni castigat, ab seguretat de què, firmant dubte, quedaria immune la pena, per 
més que fossen coloradas e insubsistents las rahons de dubtar y, per consegüent, per 
medi de dita firma de dubte sempre quedarian frustradas e inaplicables las constitucions 
que ab tant singular providència, per assegurar sa observança, imposan pena de priva-
ció de ofici o altre als contrafactors, tot lo que majorment és conforme a allò disposat 
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en la Constitució Poch valdria, 11 tit. De observar constitucions» (STdC 1.IV.1704: 7). Es 
recordava que, segons la referida Poc valria, tant l’oficial que hagués dubtat, si després 
era condemnat, com també el que no hagués dubtat, si no havia fet revocació dins dels tres 
dies següents al dia que el requerissin, ipso facto quedaven sota les penes estatuïdes per 
les constitucions violades. És interessant observar que la constitució 38/1702 no havia pas 
modificat en tot la Poc valria, com explicitaria la sentència. La condemna lleu de revo-
cació i restitució s’hauria aplicat en cas d’haver-se contrafet «sens mala fe, dol ni cul-
pa lata», però aquest no era pas el cas de Ramon d’Anglasill, així que la sentència s’endurí: 
se l’obligaria no sols a revocar, anul·lar i restituir l’honor del pagès Montells, ans també 
se’l suspendria de l’exercici del seu càrrec i se li prohibiria ocupar-ne cap altre de juris-
diccional dins del ducat i la vila, directament o indirectament, durant com a mínim tres 
anys, o durant un temps indefinit mentre no hagués pagat el que correspongués. D’acord 
amb el que permetia la constitució 38/1702, també se l’obligà a assumir totes les despeses 
de la causa —en canvi, els jutges de la part del rei havien votat que cada part pagués les 
seves costes. El 2 d’abril de 1704 Josep Serra, causídic i ciutadà honrat de Barcelona, inti-
mà la resolució al condemnat i als dos absolts. 

És de destacar que en aquest cas, on s’havia recordat que els oficials baronials també 
estaven subjectes a judici de contrafacció, els jutges de part de la Cort fossin partidaris 
de la condemna. Fet important si recordem, en el context de la frustrada Sala de Sant 
Jordi de les Corts de 1626-1632, les reticències de l’estament militar al fet que els ba-
rons quedessin subjectes a un control suprem de legalitat (←ACT3). Si bé hi podia haver 
certa rivalitat històrica entre jutges reials i jutges baronials, amb tot, els reials eren més 
partidaris d’una condemna lleu que no pas els de la terra, partidaris d’una suspensió 
de l’ofici i d’una habilitació triennal per regir-ne d’altres jurisdiccionals al ducat. És a dir, 
els jutges de la terra, entre els quals el protector del Braç Militar, es mostraren més parti-
daris del rigor amb un jutge baronial que no pas els jutges reials. I l’atzar els va fer costat.

El procés per fer liquidable i posar en execució la sentència declarativa de l’1 d’abril 
de 1704 va ser complex. Sabem que el síndic del General instà tal execució i Ramon d’An-
glasill hi oposà excepció de nul·litat amb súpliques en dates de 21 d’abril i 24 de maig 
de 1704. Quatre mesos més tard, el 26 de setembre, el Tribunal de Contrafaccions decla-
rà que no tenia lloc «por entonces» el decret d’execució, sinó que, com pretenia Angla-
sill, s’havia de concedir una dilació de sis dies comuna a les parts per presentar proves. 57 

L’aparent benvolença dels jutges reials del Tribunal envers Anglasill pogué tenir el 
seu pes en la concessió d’aquesta dilació abans de l’execució de la sentència? Si era així, 
només retardà una mica la pena: hi ha indicis que l’esperada provisió executiva fou dic-
tada el 9 de gener de 1705 (N-268: 448-3ºv i 448-4ºr, 4.IX.1706).

57. Coneixem aquest iter de la fase executiva gràcies a Demostración jurídica y foral: cap. 26 i Demonstració 
jurídica: 5-6 (←CAS4).
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CAS 10. CANCELLER INTERÍ SANTJUST

Síndic del General vs. virrei, canceller, regent 
la Cancelleria i secretari de la Província (set. 1703 i s.)

La protestada provisió de Santjust com a canceller interí: 
més que un conflicte de competències

Editem una selecció de fulls d’AHCB, Consellers, XX-189, ítem 46, sense foliar. 
Correspon al document III.5 de la nostra selecció.

És el procés original de contrafacció instada pel síndic del General de Catalu-
nya contra els tres vèrtexs de l’aparell reial a Catalunya. Conté actes del 22 de se-
tembre de 1703. 

Deixem sense reproduir uns poders, uns esborranys de notificacions i les citaci-
ons pròpiament dites a Santjust, Calderó i Aloy. Sí editem la deprecació al virrei, en-
cara que es repeteixin continguts d’escrits previs, pel valor polític intrínsec que té.

* * *

Instà la causa el síndic del General, contra els tres pesos més pesants de l’aparell reial 
a Catalunya: el lloctinent general comte de Palma, el canceller Emmanuel de Santjust i el 
regent la Cancelleria Miquel de Calderó. L’afer versà sobre uns manaments expedits pel 
virrei —i despatxats pel regent i per l’escrivà de manament Joan Baptista Aloy, qualificat 
de secretari de la Província—, ordenant al consistori de la Diputació dues coses relaciona-
des amb el temps que Emmanuel de Santjust i Pagès —que quedava encausat de retruc— 
havia estat canceller interí de Catalunya: la primera, el pagament dels salaris que li serien 
pretesament deguts; la segona, la inscripció del seu nomenament en els registres oficials 
de la Diputació. Tot seguit expliquem l’origen i el desenvolupament del conflicte.

Don Emmanuel de Santjust i Pagès, prior claustrer i canonge de la Seu de Torto-
sa, fou nomenat canceller interí de Catalunya per la reina governadora el 30 de juliol 
de 1702. Exercí en tal condició des del 12 d’agost de 1702 fins al 26 de febrer de 1703, 
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dia en què jurà i oí sentència d’excomunicació com a canceller titular o en propietat. 
Substituí Miquel Joan de Taverner i Rubí, «odiat pels catalans», en un gest «de bona vo-
luntat» de la monarquia (Alabrús 2001: 103). Cal dir que Taverner tenia reputació de molt 
bon jurista. Havia estat membre de la Reial Audiència de Catalunya durant més de tren-
ta anys: jutge de Cort des de 1670, oïdor de la sala del canceller des de 1681 i canceller des 
de 1689. La seva antiga condició de jutge de Cort li complicaria assolir la dignitat d’ardia-
ca major i canonge de la Seu de Barcelona, des d’on seria promogut a places més preuades 
com la de bisbe de Girona (Martínez 2006: 93-96, 111 i 279-280).

El 15 d’agost de 1702 la Diputació patí un primer malestar en rebre un decret despat-
xat el dia abans per la Cancelleria de Catalunya amb la signatura de Santjust. Ara bé, es 
tractava d’un tràmit que al consistori li interessava no demorar: la ineludible intervenció 
virregnal en el procés d’habilitació de candidats per concórrer al càrrec d’oïdor militar, 
que havia quedat vacant. Per això fou acceptat, naturalment amb la protesta de rigor 
(X: 197-199). Unes setmanes més tard, els diputats i oïdors de comptes, en una deliberació 
del 7 d’octubre (N-261: 367), a petició de l’equip jurídic ordinari del General, resolgueren 
preguntar a vuit consultors si el pretès privilegi de canceller interí concedit a Santjust es 
podia admetre i registrar a la casa del General o es considerava no ajustat a dret. Aquests 
foren els elegits: Baltasar Prous, Jacint Dou, Josep Costa, Rafel Llampillas i Prous, Fran-
cesc Ignasi Huguet, Salvador Mora i Bosser, Francesc Carbonell i Francesc Solanas. 

El dia 22 es pronunciaren els consultors en primer lloc, seguidament ho feren els as-
sessors i l’advocat fiscal. S’aixecà acta puntual dels diferents parers. S’evidencià una gran 
discrepància en el fons, en les formes i en els matisos, entre uns que volien que el regis-
tre de tal nomenament s’efectués i altres que es suspengués, uns que pretenien que se li ex-
pliqués al rei el motiu de tal acció i altres que se li demanés que proveís el càrrec en pro-
pietat, etc. (X: 217). 

Davant tal disparitat de criteris, el 26 d’octubre el consistori resolgué anomenar cinc 
altres consultors, Lluis de Valencià, Rafel Llampillas, Pere de Cardona, Josep Arcidet 
i Tomàs Rovira, «per a què aguda concideració y medura reflecçió sobre los vots fets per 
los dalt refferits respectivament fassan vot o relació en escrits» (N-261: 382r). S’entén 
que es demanava «simplement» una selecció entre els arguments ja formulats. Ara bé, 
no pas a cinc juristes qualssevol, sinó als «de la més coneguda literatura de la present ciu-
tat» (N-262: 538v, 20.IV.1703). El 29 de novembre feren públics els seus parers. Valencià 
assumí la posició més dura, en considerar que el privilegi de interim, que repetia uti in-
terino, contravenia a la constitució 1/1422 —CYADC (1588) I, 1, 34, 4. Per la seva ban-
da, Llampillas defensà una postura més suau, a la qual s’adheriren els altres tres. Proposà 
que es registrés i s’admetés el privilegi, aconsellant al rei de nomenar i proveir un ofici tan 
preeminent en propietat; o, si no, «per ser official real de tant singular agraduació y de sas 
sempre públicas ocupacions incompetible ab la contínua precisa residència en dit molt 
il·lustre y fidelíssim consistori», preceptuada legalment, proposà que restés inhàbil i im-
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pedit de l’ofici d’oïdor eclesiàstic o altre en què es trobés insaculat; fins i tot el consisto-
ri podria suplicar el mateix pel que fa a tots els oficials interins (X: 243). Així se’ns fa evi-
dent el quid de la inquietud de l’afer Santjust. Es temia que, mitjançant nomenaments 
interins, la corona intentés colonitzar les institucions de la terra amb persones que tin-
drien una adscripció simultània —amb una fidelitat preferent— al seu aparell de poder. 
Si proliferaven interinatges inconstitucionals, algun dia algú podria pretendre ser alho-
ra canceller i oïdor eclesiàstic. 

El 20 de desembre l’enrenou tornà a primera pàgina, en el marc del pas fugaç de Fe-
lip IV (V) per Barcelona. Es cosiren al Dietari de la Generalitat quatre parers de dates 
precedents, que és de suposar que eren en boca de tota la gent ben informada. El primer 
parer, de l’11 de novembre de 1702, anava signat per l’assessor subrogat Gallart i pels 
consultors Costa i Solanas (X: 260-266); amb diverses esmenes més o menys substanci-
oses l’acceptaven el també assessor subrogat Sans, l’advocat fiscal Càncer i els consultors 
Carbonell, Huguet i Dou (X: 266-268). En un segon parer, del 6 de novembre, coincidien 
Prous, Llampillas i Prous, i, amb algun retoc, Mora (X: 268-274). El tercer parer, signat 
el 12 de desembre, el subscriviren Llampillas, Cardona, Arcidet i Rovira (X: 274-279). El 
quart, del 15 de desembre, un cop més el més estricte en l’observança de la legalitat, el 
signava Valencià tot sol (X: 279-280). Serveixi aquesta enumeració per demostrar la cen-
tralitat del tema en el debat institucional català. 

El dia 21 de desembre s’aprofità la presència règia per representar la torbació que cau-
sava a la Diputació el privilegi que havia nomenat Santjust com a canceller interí, tot 
suplicant humilment al monarca que proveís l’ofici en propietat. De fet, eren accions en 
què havien concordat nou dels onze primers experts consultats —inclosos els juristes 
de plantilla de la Diputació—, i també quatre dels cinc de la segona ronda de consul-
tes. El 22 de desembre el secretari de Despatx Universal tranquil·litzà l’oïdor reial di-
ent-li que la plaça ja estava proveïda en propietat (X: 287), cosa que en realitat trigaria set-
manes —el privilegi s’expediria a Madrid el 24 de gener de 1703 (X: 317).

Fou el 26 de febrer de 1703 que Santjust prengué possessió del càrrec en propietat, 
amb la qual cosa desaparegué la causa de la controvèrsia, que no vol dir que se n’esvaïssin 
les conseqüències, ans al contrari: Santjust consolidava una posició preeminent al siste-
ma institucional, un arbitratge clau en els contenciosos de jurisdicció.

Afermat, Santjust començà a pressionar els diputats i els oïdors de comptes perquè 
li paguessin els salaris que li devien 58 i registressin el seu nomenament provisional pas-
sat, en interès propi i també perquè no fossin nuls o anul·lables actes del període interí. El 
consistori de la Diputació s’adonà que havia de caminar amb peus de plom; el 20 d’abril 

58. Aquesta situació seria diferent de l’esdevinguda en el conflicte de la vicerègia (1700-1701): Barcelona 
havia pressionat la Diputació perquè no pagués salaris a jutges i evités, així, l’exercici de jurisdicció contenciosa 
per part dels oficials mentre no s’haguessin jurat els drets de Catalunya (Serra 2007b: 146). 
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maldava per arreglar la seva posició; partia de la premissa que no s’havia pres cap reso-
lució en ferm sobre l’assumpte: «No consta ni pot constar que dit pretès privilegi de can-
siller interino sie estat acceptat, abonat ni manat registrar per sas senyorias en la present 
casa». I recordava que quan s’havia demanat consell verbal als juristes sobre què calia fer, 
aquests havien respost, també verbalment, que, d’entrada, havia de protegir-se les espatlles 
i adherir-se a un dels vots formulats durant la tardor «en tot lo que en si continga». Mal-
grat que els diputats i els oïdors trobaven dificultats en tots els parers, resolgueren adhe-
rir-se al de l’11 de novembre, defensat pels dos assessors subrogats, amb Costa i Solana com 
a consultors,: que defensava no registrar als llibres de la Diputació el privilegi de canceller 
interí; no en va, al seu punt principal també s’hi havien adherit l’advocat fiscal i tres con-
sultors més (N-262: 538r i s.). 59 L’efecte seria, és clar, decidir no pagar les quantitats recla-
mades per Santjust, atès que «la consuetut y observància inconcussa de la present casa [...] 
és que no han acostumat satisfer-se de pecúnias del General los salaris dels officials reals 
[...] si no tenen registrats sos privilegis en los llibres o registres de aquella» (X: 344-345, 
24.IV.1703). 

El 17 de setembre de 1703 arribava a mans de la Diputació un reial despatx de la Can-
celleria de Catalunya signat el dia 14 pel lloctinent general comte de Palma, pel regent 
la Cancelleria Miquel de Calderó i per l’escrivà de manament Joan Baptista Aloy, actuant 
com a secretari de la Província. Aquest despatx n’incloïa un altre del 25 d’agost de 1703 
que manava als diputats i als oïdors de comptes que registressin als llibres de la Diputació 
el privilegi reial de nomenament com a canceller interí d’Emmanuel de Santjust i Pagès 
i, de pecúnies del General, li paguessin el salari que pretesament li corresponia pel temps 
que havia exercit les funcions inherents al càrrec (X: 391 i 1634-1635, ítem 447). És con-
tra aquests actes que s’instaria la causa de contrafacció.

Quins eren els fonaments jurídics de la presumpta contrafacció? El síndic Pau Corbe-
ra al·legà que el decret virregnal del 25 d’agost i el despatx de Cancelleria del 14 de setem-
bre contravenien a moltes normes, entre les quals aquestes: a) pel que fa a l’ordre de re-
gistrar el nomenament de canceller interí als llibres de la Diputació, la dita constitució 
1/1422 —CYADC (1588) I, 1, 34, 4—, i altres del mateix títol, De offici de canceller, 
vicicanceller y regent la Cancellaria; b) pel que fa a l’ordre de satisfer al canceller in-
terí el salari de pecúnies de la Generalitat, els capítols 68, 80 i 81 de les Corts de 1376 
—confirmats  el 1384 a Tarragona, el 1388 a Montsó, el 1405 a Sant Cugat i el 1410 
i 1413 a Barcelona—; el privilegi d’insaculació de la Cort General de Barcelona de 1493; 
la constitució 33/1510 i el capítol de Cort 2/1510, compilats en el títol De offici de de-
putats y oïdors —CYADC (1588) I, 1, 38, 2-3—, i el capítol R. 7/1547. A la pràctica, el 
que s’impugnava, arran d’un interinatge no establert per les constitucions —i de difí-

59. Advertiment important: N-262: 539v diu erròniament 6 de novembre, data en què fou emès un vot 
minoritari.
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cil encaix en el sistema institucional del país—, era la via del «mando y ordeno» i dues 
ingerències en l’àmbit jurisdiccional de la Diputació, concretament pel que fa a l’en-
registrament d’oficis i als salaris derivats d’aquest enregistrament. Com reivindica-
ria el síndic del General, «per los sereníssims senyors reys líbera y francament fou con-
cedida la jurisdicció, exercici y administració de las generalitats de Cathalunya y sos 
Comtats y de la Casa de la Deputació al consistori dels deputats y oÿdors de comptes, 
abdicant-se, per sa real clemència, la magestat dels senyors reys la jurisdicció y admi-
nistració sobredita, ab què és quedat dit consistori decorat ab la líbera jurisdicció y ad-
ministració de las generalitats privativas a sa magestat del rey nostre senyor y a sos re-
als ministres, la qual potestat se troba confirmada uniformament ab molts y diversos 
exemplars, usos y costums de dita casa de la Deputació». Així, satisfer —decidir que es 
satisfessin?— els salaris assignats als oficials reials era un afer de la Diputació del Gene-
ral. Per totes aquestes raons, es suplicava que «sia declarat que lo refferit real despaig, 
orde o mandato despedit en forma de Cancelleria és contra la sèria y thenor de ditas 
municipals disposicions, y en violació o contrafacció de aquellas, y que com a tal deu és-
ser revocat, cassat y anul·lat, declarant així mateix haver dit excel·lentíssim senyor lloch-
tinent general, lo noble don Miquel de Calderó, regent la real Cancelleria, y don Joan 
Baptista Aloy, scribà de manament y secretari de la Província, contrafet a dits drets 
municipals» i, per tant, s’exigia l’aplicació de les penes que disposaven les constitucions. 
I la contrafacció afectava igualment Emmanuel de Santjust: «Y així mateix —deia la ins-
tància del síndic— que lo dit molt reverent don Emanuel de Senjust y Pagès ha de re-
vocar, cassar y annul·lar tot lo que féu y obrà com a canceller interino», amb l’aplicació 
de totes les penes establertes per les lleis.

És evident que el regent Calderó, pel fet d’estar inculpat, no podia ni expedir les cita-
cions ni exercir de jutge de Contrafaccions. El 21 de setembre de 1703 a la tarda el síndic 
del General acudí a Ramon Pellicer i Vidal, escrivà de manament, amb la súplica que, en 
nom del doctor Narcís d’Anglasell, que per antiquior passava a substituir Calderó i ser 
president del Tribunal de Contrafaccions, li fes les provisions de la citació. Al cap de les 
vint-i-quatre hores reglamentàries no hi havia provisió. Com en l’afer d’Arnold de Jager 
(←CAS3). La qualitat dels citats inhibia el responsable de fer-ho. El síndic del General, 
d’acord amb la «nova Observança» de 1702, recorregué al conseller segon de Barcelo-
na, el doctor en drets Josep Areny i Garriga, davant tres testimonis, el notari reial col-
legiat Ramon Congost, el sabater Pere Font i el llibreter Ramon Sapera. És des de la ciutat, 
doncs, que es prepararen la carta deprecatòria al lloctinent general i les cartes citatòries 
al regent la Cancelleria, a l’escrivà de manament i a Emmanuel de Santjust i Pagès. El 
27 de setembre el síndic del General instà l’escrivà de manament a lliurar-les, i aquest 
hi donà allargues, responent que ho faria quan es presentessin «en la forma que disposan 
las generals constitucions y observansa fins lo dia present estilada» (X: 1637-1638, ítem 
459). No tenim coneixement de més actuacions decisives en la causa, un any més tard 
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consta que seguiria als llimbs. 60 Encara que no anés més enllà, no se li pot negar el mè-
rit d’haver llançat una sageta al cor de l’aparell reial i d’haver empès fins a un límit molt 
avançat la postura de la Diputació en tensions competencials i en la delimitació de la lí-
nia vermella que la corona no podia traspassar si persistia a colonitzar les institucions 
de la terra. Com en el cas del dret de segell (←CAS4), aquest dossier revela el difícil en-
caix de la Cancelleria reial en el marc d’una cultura pactista i amb les atribucions de pa-
gament dels oficials reials per part de la Diputació, on potestat reial i consistorial —pro-
vincial— bregaven, i fisc i salaris es confonien.

60. «Havent dit sýndich provehit als 18 octubre 1703 la deprecatòria y citació y actes demanant la primera 
dilació, no se ha pogut conseguir» (X: 547 i 1832, ítem 32, 10.XI.1704). 
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CAS 11. LLAMPILLAS VS. VILAPLANA I VERTAMON

Llampillas vs. Vilaplana i Vertamon, doctors 
de la Reial Audiència (oct. 1703 i s.)

Denúncia vehement de preteses i abundants 
irregularitats en procés judicial 

Editem una selecció de fulls d’ACA, Generalitat, V-343, sense foliar. 
Correspon al document III.6 de la nostra selecció.

És el procés original de contrafacció instada per Rafel Llampillas contra els 
nobles doctors de la Reial Audiència de Catalunya Antoni de Vilaplana i Francesc 
de Vertamon. S’admet a tràmit el 1.XI.1703 i conté actuacions fins a març de 1704 
—la qual cosa no significa el final de l’afer.

Només deixem sense reproduir els poders de Llampillas al seu procura-
dor i la citació a Francesc de Vertamon, que segueix els mateixos paràmetres 
que la d’Anton de Vilaplana.

* * *

El doctor en drets Rafel Llampillas fou un personatge controvertit. La nostra anàli-
si quedaria coixa si no oferíssim unes pinzellades del seu complex perfil biogràfic. Com 
a assessor de la Capitania General de Catalunya, estigué directament implicat en l’afer 
de les crides pretesament constitutives de contrafacció de l’inici de la dècada de 1670 
(←CAS5). 61 Davant les actuacions de la Diputació del General perquè rectifiqués d’acord 
amb la legalitat, mostrà alhora una mala educació «exquisida» i la suprema arrogàn-
cia de qui es sap poderós. Fins al punt que l’equip jurídic regular de la Diputació, reforçat 
amb uns consultors, sostingué que es podia actuar contra ell per via de torb (VIII: 128-129, 

61. Consta una sola ocasió en què hauria estat proposat a una terna per fer el salt a la Reial Audiència 
—l’any 1673 per part del virrei (Martínez 2006: 104). 
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15.X.1676) —per evitar aquest deshonor, acabà demanant una disculpa protocol·lària al 
consistori (VIII: 204, 30.X.1676). El seu nom sortí escollit a l’atzar a la fi del trienni de 1674 
per ser assessor ordinari del General durant el sexenni que s’havia d’estrenar l’1 d’agost 
de 1677 (VIII: 257, 28.VII.1677). 62 Aleshores l’actitud de Llampillas envers la Diputació 
canvià radicalment; es prestà de manera immediata i insistent a anul·lar, cassar i revo-
car els fets constitutius de contrafacció que se li imputaven, pels mitjans que resultessin 
més efectius; demanà prendre possessió de l’ofici i obtenir-ne els beneficis i no s’estigué 
d’amenaçar tant els membres del consistori a punt de cessar —amb querelles en el marc 
de la propvinent visita— com la Diputació en el seu conjunt —amb «multiplicació de sa-
laris y differents gastos voluntaris»— si no ho aconseguia. Acabà de complicar l’afer el fet 
que, mentre duraven aquestes pressions, s’estigués imprimint un llibre redactat per Llam-
pillas on podia haver-hi «matèria contrària a las generals constitucions, capítols de Cort, 
drets y llibertats de la pàtria» (VIII: 258-260, 30-31.VII.1677). 

Finalment, el flamant consistori del trienni de 1677 i els juristes que l’assistien optaren 
per empassar-se el gripau i l’orgull, i Rafel Llampillas començà a actuar com a assessor 
ordinari del General (per exemple, VIII: 274, 292 o 308). Poc li durà la joia del nou càrrec: 
el 17 d’octubre de 1678 arribà a la Diputació un decret del virrei del dia previ ordenant 
que el nom de Llampillas fos desinsaculat de totes les bosses de la institució i no se li per-
metés continuar l’ofici d’assessor ordinari «per quant convé al real servey de sa mages-
tat». Tal decret regi, tot i que recordava a la Diputació del General que tenia intervingu-
da per la monarquia la facultat insaculatòria des de 1654 (Serra 1997), i no es limitava al 
control de les nòmines sinó que constituïa una represàlia política (Torras 1993: 462), 
seria obeït immediatament, sense la més mínima protesta (VIII: 329). Llampillas hau-
ria aconseguit, malgré lui, quelcom inèdit; i la Diputació hauria reeixit una carambo-
la: desfer-se d’ell, després que hagués reconegut la il·legitimitat de les actuacions de Capi-
tania General considerades contrafaccioses. 

Gairebé un any després, el virrei decidí que el nom del nostre home fos reintroduït en 
bosses d’assessor del General i de diputat reial per Barcelona (X: 1337-1339, 6.X.1679). L’at-
zar —l’atzar?— voldria que a la fi del trienni de 1677 el nom de Llampillas tornés a sortir 
escollit, aquest cop per al càrrec d’advocat fiscal dels dos triennis, el que havia de comen-
çar l’1 d’agost de 1680 i el següent (VIII: 427, 27.VII.1680). Després dels pertinents debats 
i parers jurídics (VIII: 440-444), es resolgué donar-li possessió de l’ofici, amb el benentès 
que havia de reforçar i renovar la revocació de contrafaccions comeses durant la seva eta-
pa assessorant la Capitania General de Catalunya, tot prometent que si tals actes eren de-
clarats contrafacció per una sentència de la Reial Audiència, pagaria el que escaigués als 
afectats (VIII: 447-448, 20.IX.1680). Ara sí que exerciria el càrrec amb regularitat (p. ex. 

62. Serra 2001: 74 permet recordar que qualssevol oficials reials haurien estat inhabilitats per tenir càrrecs 
a la Diputació prèviament a la intervenció règia dels anys 1652 i següents.
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VIII: 453, 502, 525, etc.), fent equip amb els assessors Francesc Guitart i Bernardí de Puig 
—des que aquest darrer seria promogut a la Reial Audiència, ocuparia la seva plaça Dídac 
Figuerola (VIII: 542, 16.II.1682). Per aconseguir pagaments per treballs que considerari-
en extraordinaris, Guitart, Llampillas i Francesc Campderrós —subrogat i gendre de Fi-
guerola (†4.VII.1687)— no tindrien inconvenient a reclamar a la Diputació. A fe que, al-
menys pel que fa a Llampillas, la dedicació sovint deixaria molt a desitjar —i l’educació 
també (VIII: 732, 4.X.1684), com ja s’havia demostrat antany—, la qual cosa no li impe-
diria tornar a demanar, i obtenir, remuneracions extraordinàries. 63

Tanquem aquesta nota biogràfica amb un apunt familiar. Rafel era germà de Jero-
ni Llampillas, notari i escrivà de manament de la Reial Audiència, i oncle de Rafel Llam-
pillas i Prous (IX: 1808, 27.I.1701), també molt vinculat a la Diputació (←ACT9). 64

Entrem al cas. I ho fem anunciant que, en aquest afer de contrafacció, Rafel Llampi-
llas buscaria inicialment el suport de la Diputació, però no l’obtindria i acabaria actuant 
pel seu compte. No seria pas el primer a reaccionar així, coneixem l’antecedent de Prat 
contra Gachapay (←CAS6). 65 Això sí, no es rendiria davant del blocatge dels oficials reials 
pretesament contrafactors, ans intentaria una nova aproximació a la Diputació.

El dossier de Rafel Llampillas s’emmarcaria en un escenari de litigis amb la seva es-
posa, Marianna Darder, que s’hauria elevat fins a la Cúria romana. La muller havia acon-
seguit que una providència de taxació d’aliments i despeses dictada a la Reial Audièn-
cia de Catalunya el 7 d’octubre de 1700 per Antoni de Vilaplana li assignés una pensió 
anual de cent cinquanta lliures a càrrec del marit, amb efectes retroactius per trenta anys 
—la qual cosa suposaria unes quatre mil cinc-centes lliures. Llampillas estava indignat, 
considerava excessiva aquesta xifra, puix que l’esposa ni havia litigat de manera regu-
lar durant les tres dècades passades, ni tampoc ho havia fet sempre a Roma —la qual 
cosa podria justificar un sobrecost—, a més del fet que tenia un dot de quatre mil lliures 
i es podia valer dels seus béns parafernals. A l’advocat no li havia servit de res presentar 
en procés trenta testimonis (trenta!) que neguessin la inòpia de la muller?

Contra la resolució de Vilaplana, Llampillas instaria simultàniament dos recursos: 
una suplicació contrario imperio sobre la prova dels articles donats i una suplicació in for-
ma. No entendria que la suplicació contrario imperio davant del magistrat primitiu que-
dés preterida, pendent d’una declaració d’altercats indecisa. La suplicació in forma, des-
prés de passar per les mans de Josep de Claver, seria assumida per Francesc de Vertamon, 
que, després de votar-la a la sala del regent la Cancelleria, lliuraria la seva sentència pro-

63. ACA, R. A., Plets civils 25039. Aquest dossier s’impulsa el 1683 i continua el 1687 davant la jurisdicció 
del General de Catalunya, no pas la Reial Audiència —suggeriríem que fos canviat a la secció i sèrie pertinents. 
A dins s’hi reprodueix la conclusió del General de 17.XII.1685 favorable a l’advocat fiscal Llampillas i als asses-
sors Daniel Sayol i Josep Areny.

64. Advertim que X: 2498 —índex toponomàstic— no distingeix entre oncle i nebot. 
65. Pot ser útil recordar que, per via financera —a través d’un censal— Llampillas estava vinculat amb el 

noble Miquel de Pallarès, el gendre de Gachapay.
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visional al notari del cas, Ignasi Teixidor, l’1 d’octubre de 1703. No cal dir que desestima-
ria les pretensions del recurrent.

Així, el nostre protagonista es decidiria a atacar com a contrafactors dels drets 
de Catalunya els autors de les dues provisions de la Reial Audiència, la de 1703 i també 
la de 1700 —privada de recurs contrario imperio. Voldria accedir al Tribunal de Contra-
faccions per la via de la constitució 38/1702, que preveia un «supòsit judicial» —a la pràc-
tica, un recurs extraordinari, compatible amb els ordinaris, contra sentències i provisi-
ons jurisdiccionals.

Els acusaria d’haver contrafet moltes normes. La majoria d’acusacions no merei-
xen una anàlisi detinguda, puix reflecteixen una estratègia jurídica poc afinada, en què 
l’advocat dispararia a tort i a dret amb l’esperança que li caigués alguna peça del cel. 
El cor de la qüestió, que pròpiament només podria afectar Francesc de Vertamon, se-
ria la constitució 9/1702 —CYADC (1704) I, 3, 24, 4. Aquesta havia reverdit una obliga-
ció importantíssima per als relators de la Reial Audiència, potser d’acord amb els altres 
jutges de la seva sala —una obligació, segons la constitució, menys practicada que an-
tany: la de tenir un diàleg real i fluid amb els advocats de les parts sobre els punts de fet 
i de dret en debat en cada causa (Capdeferro 2009). Això a la pràctica s’articularia a través 
del següent mecanisme: abans de dictar una resolució provisional o definitiva, el relator 
havia d’avisar els dits advocats perquè informessin; durant les informacions, havia d’in-
dicar-los per escrit els dubtes que plantegés el cas, manant que el notari els posés en pro-
cés i vetllant perquè la sentència que dictaria hi fos conforme. Això constituïa una ga-
rantia que les sentències, com preceptuava el dret català, no sols serien motivades, sinó 
coherents amb el que havien exposat i defensat les parts. En definitiva, una valuosa ga-
rantia d’un principi cabdal per a l’administració de justícia per directum que ja havia con-
sagrat segles enrere l’usatge Alium namque.

Rafel Llampillas pretenia haver informat únicament sobre altercats, i que només 
se li haurien demanat «molts y intricadíssims» dubtes sobre aquells, però la sentèn-
cia de l’1 d’octubre de 1703 hauria versat sobre la causa principal, sense que ell hagués 
pogut informar sobre els mèrits d’aquella i sense que el relator li comuniqués el pro-
cés per respondre els dubtes donats limitadament sobre l’afer principal. És més, quan el 
mateix 1 d’octubre, després d’uns dies d’absència de Vertamon, li hauria anat a portar 
una cèdula resolutiva que hauria pogut ser determinant, aquest no l’hauria volgut pas 
acceptar —per tant, no hauria entrat en procés ni s’hauria notificat a la part contrària—, 
i acte seguit s’hauria dictat la sentència —que, cal dir-ho?, segons l’actor no seria confor-
me als dubtes donats.

Com hem avançat, ens interessem sobretot per la contravenció de la constitució 9/1702, 
deixant de banda altres preteses contrafaccions derivades o secundàries —que no irrelle-
vants— sobre aspectes com les suplicacions de provisions intermèdies i interlocutòries, 
l’abast de jurisdicció del magistrat sobre la suplicació que li hagués correspost jutjar, les 
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comunicacions de processos, etc. Si s’estimava aquesta polièdrica acusació, Llampillas 
considerava que els dos doctors de la Reial Audiència haurien de ser declarats contrafac-
tors, obligats a revocar els seus actes, a restituir les coses a l’estat primitiu i a pagar-li des-
peses i danys. 

Davant d’aquestes greus acusacions, com s’estila, els juristes regulars de la Diputació 
del General instruïren un procés informatiu (←ACT8). Aquest, després d’àmplies com-
provacions, acabà rebatent bona part dels arguments de Llampillas. Entengué que el re-
lator sí que havia donat per escrit a la sala del regent la Cancelleria una llista de dubtes el 
17 de setembre de 1703, la qual havia estat lliurada l’endemà al procurador de l’advocat 
queixós. I el porter reial al servei de Vertamon certificaria que els dies 5 i 15 de setem-
bre havia avisat el procurador en qüestió perquè informés —per no parlar d’una ocasió 
prèvia el 6 d’abril de 1701, davant de l’aleshores relator—, i sempre que se l’havia cridat 
per informar havia estat sobre altercats i sobre el fet principal de la suplicació. De la ma-
teixa manera, els dubtes també havien estat donats sobre la causa principal i els altercats, 
i l’1 d’octubre no se li hauria pogut acceptar la cèdula resolutiva al litigant perquè la cau-
sa ja era votada —amb una sentència, per cert, motivada d’acord amb els dubtes donats. 
No ens estenem sobre altres defectes processals, com que no constaria que Llampillas 
hagués demanat com calia la comunicació de procés, etc. Fixem-nos en el parer que do-
narien els juristes de la Diputació el 17 d’octubre de 1703, cosit al Dietari dos dies després: 
«No se col·legeix certesa ni probabilitat de contrafacció, y de admètrar-la, se faria lo pre-
judici tant gran a la actora sobre matèria de aliments tant privilegiada, a més dels gastos 
grans se ocasionarian a la Generalitat infructuosament [...] no se regoneix fins ara as-
sumpto de judici de contrafacció ni circunstància per la qual puga ni dega intentar-se» 
(X: 402-403). De manera inèdita, s’estaria reconeixent que el procés informatiu previ da-
vant la Diputació tindria en compte beneficis i riscos, per tant raons d’oportunitat? L’in-
terrogant queda obert.

Malgrat la negativa de la Diputació, Rafel Llampillas agafà el seu cúmul de contra-
faccions i, el 18 d’octubre mateix, a títol de privat pretesament lesionat, tustà a la por-
ta de l’escrivà de manament, Ramon Pellicer i Vidal, a qui lliurà una súplica per instar 
un procés de contrafacció. Passades les vint-i-quatre hores que preceptuava la constitució 
36/1702, el sol·licità diverses vegades sense obtenir-ne resposta positiva. És a dir, no li re-
tornà a Llampillas la súplica ni proveïda pel regent la Cancelleria Miquel de Calderó, per 
indisposició, ni per Narcís d’Anglasell, doctor més antic de la Reial Audiència. Per això, 
l’advocat s’adreçà al carrer Sant Pere més Baix, on vivia el protector del braç militar Fe-
licià de Cordellas, jurà en mà seva l’haver fet la diligència prèvia preceptiva i no haver 
obtingut el resultat desitjat, i «recorra y acudeix a dit il·lustre protector com a altre de dits 
jutges» del Tribunal de Contrafaccions.

La suplicació li fou proveïda l’1 de novembre de 1703. El notari barceloní Joan Fran-
cesc Verneda, secretari del braç militar, faria d’actuari de l’escàs procés que coneixem. 
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El 22 de novembre Llampillas donà poders per representar-lo al notari i causídic també 
barceloní Francesc Teixidor, burgès de Perpinyà. La citació als dos encausats es faria amb 
molt retard, més de dos mesos després que s’hagués tocat l’oblata del cas, el 9 de gener 
de 1704. Anton de Vilaplana i Francesc de Vertamon, localitzats als domicilis respec-
tius dels carrers Portaferrissa i Rauric, hi respondrien verbalment el mateix: «Responent 
a la presentació que se li fa, diu que oposa de nul·litat de aquella per deffecte de las forma-
litats substancials que se requereixen en semblants presentacions de escripturas, princi-
palment de què sobre la forma y modo en què se deu fer esta presentació pendeix con-
sulta a sa magestat (Déu lo guarde), de la qual se deu esperar la real resolució» (←ACT5). 

A instància de Llampillas, el 20 de gener de 1704 Felicià de Cordellas proveí que les 
notificacions presentades a Vilaplana i Vertamon, fent funcions de libel de la causa, fos-
sin inserides al procés i intimades in valuis, a la porta de la Diputació, perquè continués 
la instrucció de l’expedient en contumàcia, si era necessari.

Dos mesos més tard, el 27 de març, Llampillas instà el jutge de la causa Felicià de Cor-
dellas a validar els procediments previs, perquè entenia sense fonament l’excepció de nul-
litat que hi havien oposat Vilaplana i Vertamon. També demanà que es concedís a amb-
dues parts un termini per practicar la prova: «El doctor Rafel Llampillas no entén aver 
faltat a la nova forma disposada y donada en estas últimas Corts sobre la matèria de con-
trafaccions, ans bé ha procurat y fet totas las diligèncias possibles, teste processu: Suppli-
ca per·ço ut recte et legitime procedatur que sia aportat lo procés y declarat[s] vàlidos los 
procehyments fets en lo present judici de contrafaccions y concedida la primera dilatió 
para provar comuna a las parts».

El procés original d’aquesta causa de contrafaccions s’aturaria aquí. Ara bé, sabem 
amb certesa que Rafel Llampillas no defalliria i intentaria donar-li un nou impuls al final 
de l’estiu de 1704. I no ho faria sol, sinó amb la complicitat de la Diputació del General. El 
consistori, el 10 de setembre de 1704, decidiria nomenar sis juristes de prestigi —Francesc 
Tord i Gil, Josep Costa, Josep Minguella, Baltasar Prous, Jacint Dou i Fortunat de Parre-
lla— perquè aconsellessin l’equip jurídic regular del General en l’afer del nostre advocat 
(N-265: 23) (←ACT8). A través de certificats de serveis i els corresponents pagaments, ens 
consta que alguns de tals consultors —com a mínim Costa, Minguella, Dou i Parrella—, 
entre el 13 i el 23 del mateix setembre, hi dedicarien mitja dotzena o més d’hores (N-266: 
189-2º, 23.V.1705; N-267: 325-1º, 9.XII.1705; N-268: 435-2º, 13.VIII.1706). No tenim notí-
cia que les reunions i esforços d’aquests professionals arribessin a bon port.

Tres motius podrien explicar aquest canvi d’orientació de la Diputació. El primer i més 
prosaic de tots, el canvi de trienni —Llampillas hauria trobat la complicitat dels diputats 
i els oïdors de comptes que haurien començat mandat a partir de l’1 d’agost de 1704—; 
el segon, Llampillas podria haver aconseguit provar millor la solvència de la seva cau-
sa i la realitat de les contrafaccions denunciades; el tercer, la Diputació hauria endurit 
la seva actitud davant maniobres obstaculitzadores o passives de l’aparell monàrquic en-
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vers el Tribunal de Contrafaccions —en la línia de les allargues que Vilaplana i Vertamon 
haurien donat a les actuacions instades per Llampillas mesos enrere.

No tenim ni legitimitat ni ànim de valorar la propietat de les accions de Llampi-
llas davant del Tribunal de Contrafaccions. Allò que denunciava, en cas de ser cert, se-
ria d’una gravetat inqüestionable. Però no podem passar per alt que, l’octubre de 1703, 
la Diputació declinés adherir-se a la causa, després de detectar contradiccions rellevants 
entre la versió de Llampillas i la d’altres persones. I tampoc podem ignorar els indicis 
d’un caràcter problemàtic, un tarannà obsessiu de l’advocat que es pretenia tan agreu-
jat, i també els vaivens professionals amb la Diputació, els conflictes del seu matrimo-
ni —molt infreqüents a principi del segle xviii—, els trenta testimonis presentats per 
refutar la pobresa adduïda per la muller, l’acumulació de normes que Llampillas estima-
va que haurien estat contrafetes en el seu cas, etcètera... Convidem un grafòleg a analit-
zar el traç de la suplicació amb què instaria el seu procés de contrafacció, reproduït unes 
pàgines més endavant.
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La difícil lluita dels vassalls contra les arbitrarietats 
senyorials a la Catalunya Nova

Reproduïm la STdC 16.XI.1704, un imprès que consta de portada i sis pàgines 
escrites. 

Correspon al document I.A.5 de la nostra selecció.
En aquest capítol, a diferència d’altres, de moment no hem trobat fonts addi-

cionals d’utilitat.
Exemplar sentència o declaració de l’il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions ab 

uniformitat de vots feta als 16 de nohembre de 1704, en la causa de l’assert sýndich 
de la batllia de Miravet, del sýndich de la vila de Gandesa, de la vila del Ginestar, 
de la vila de Corbera, de la vila de Rasquera, de la vila del Pinell y de Thomàs Poll, 
pagès de la vila del Ginestar y Jacinto Vidal, notari de dita vila. Contra fra Thomàs 
Vilellas y Ferris, prior de la vila de Miravet y procurador general del gran castellà 
de Amposta y de Damià Molins, batlle de dita vila. Actuari: Lo doctor Ramon Palli-
cer y Vidal, escrivà de manament. Barcelona, per Rafel Figueró [1704].

* * *

Som davant d’una sentència en la qual els sis jutges del Tribunal de Contrafac-
cions, reunits «en lo quarto dit de la Visita de la casa de la Diputació», el 16 de novem-
bre de 1704, van desestimar, per unanimitat, l’acció intentada per Jeroni Planas, síndic 
de la batllia de Miravet i de les viles de Gandesa, Ginestar, Corbera, Rasquera i Pinell 
de Brai, a la qual s’haurien adherit Tomàs Poll i Jacint Vidal, ambdós de Ginestar. La sen-
tència fou pronunciada pel regent la Cancelleria Miquel de Calderó, Narcís d’Angla-
sell i Roca i Pere d’Amigant, doctors del reial Consell, Fèlix de Taverner i Rubí, canon-
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vs. prior i batlle de Miravet (març - nov. 1704)
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ge de Barcelona, Pere de Torrellas i Sentmenat, protector del Braç Militar, i Francesc 
Costa, conseller en cap de Barcelona i president del Braç Reial.

Instaria la causa el 9 de març de 1704 el notari causídic Jeroni Planas, pretès síndic 
—visiblement tindria els poders incomplets— de la batllia de Miravet i síndic —sen-
se contestació— de les viles ja referides. Ratificarien l’acció el pagès de Ginestar Tomàs 
Poll i el notari també de Ginestar Jacint Vidal. Notem que la Diputació del General que-
daria completament al marge d’aquesta iniciativa. La demanda es dirigia contra fra To-
màs Vilellas i Ferris, prior de la vila de Miravet i procurador general del gran castellà 
d’Amposta, i contra Damià Molins, batlle de Miravet. Ambdós oficials baronials eren 
acusats d’una doble contrafacció. Tot i que una derivava de l’altra, les dues contrafaccions 
eren de naturalesa molt diferent. L’octubre de 1703 havia esclatat la controvèrsia amb 
la captura del gitano Josep Escuder, comerciant de bestiar de peu rodó, per ordre del 
prior Vilellas i el batlle Molins. La detenció s’havia arranjat amb una remissió o perdó 
i una composició econòmica, materialitzada en una confiscació de tres muls i cinc bèsties 
de càrrega del propi Escuder i uns companys seus. Segons l’acusació vilatana, el prior Vi-
lellas i el batlle Molins haurien conculcat les constitucions 19/1542 i 14/1553 —CYADC 
(1704) I, 9, 18, 2 i 4—, que manaven l’expulsió dels gitanos del Principat, amb penes d’as-
sots o d’estar en galeres durant cinc anys a aquells que es quedessin al país, i la prohibició 
de remetre penes o guiar i protegir els gitanos, sots pena per als contraventors, en vio-
lar la Constitució de l’Observança de 1481, de pèrdua de l’ofici, entre d’altres. Es tracta-
va, doncs, d’una reclamació de contrafacció contra uns oficials de baró per no complir 
les lleis repressives dels gitanos. Sense la més mínima intenció d’exculpar el racisme co-
etani de les lleis i dels síndics vilatans contra els gitanos, ens caldria més informació 
per interpretar millor l’acusació. En primer lloc hauríem de situar el paper del comerç 
de bestiar de peu rodó en l’economia de la comarca (Sales 1983: 67 i s.) i analitzar si se-
ríem davant d’una competència considerada deslleial; en segon lloc, caldria verificar el 
grau de «complicitat» entre un comerç ambulant o irregular i en teoria il·legal i els oficials 
baronials —entre cometes, perquè aquests darrers infligiren a Josep Escuder una confis-
cació que pogué ser parcial o total. 

La reacció vilatana es produí els dies 23 i 24 de febrer de 1704, encapçalada pel pagès 
de Ginestar Tomàs Poll, com a síndic de la seva vila i de Rasquera. Poll decidí presentar un 
requeriment al prior Vilellas sobre el suposat tracte de favor que havia donat a Escuder. Vi-
lellas recusà acceptar el document, de manera que s’optà per fixar-lo a la porta de la seva re-
sidència. Vidal aixecà acta de tot plegat. Poc després, el batlle Damià Molins, per ordre del 
prior Vilellas, «sens que hagués precehit delicte algú fragant comés per los dits Poll y Vi-
dal y sens que hagués presehit provisió de captura, posà pres en calabosso en lo castell 
de Miravet al dit Poll y a Iacinto Vidal en una torre del mateix castell, lloch y puesto tan 
horrorós que sols se acostuman posar aquells que són condempnats a pena capital». Així, 
la segona contrafacció naixia de la vulneració per part del procurador i el batlle senyori-
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als de les constitucions 33/1503 i 52/1510 —CYADC (1704) I, 9, 23, 1-2—, que estatuïen 
que ningú pogués ser empresonat a menys que fos per crim fragant o amb provisió del 
rei o d’un oficial major seu. A la seva observança hi estaven obligats tots els oficials, reials 
i de baró, a tenor de la constitució 36/1702 —CYADC (1704) I, 1, 17, 23. Interessa remarcar 
com l’acusació vilatana sabia al·legar davant del Tribunal de Contrafaccions que els ofi-
cials de baró, com era el cas de la batllia de Miravet —pertanyent a l’orde de Sant Joan—, 
també estaven obligats d’una manera clara davant la seu jurisdiccional. La representació 
vilatana demanava el pagament de més de cinquanta lliures en concepte d’indemnització 
de danys i també la privació d’ofici del procurador i el batlle, i la seva declaració d’inhàbils 
i indignes per poder gaudir d’altres oficis i beneficis a Catalunya.

La rèplica de la part contrària, és a dir de Vilellas i Molins, es presentà el 19 de maig 
de 1704. D’una banda, esgrimí una sentència de Josep Balaguer, batlle i jutge ordina-
ri d’Algàs, dictada el 8 de desembre de 1703 amb consell del seu assessor ordinari, el 
doctor Anton Fraga. Segons aquesta «no constava que dit Ioseph Escuder fos gitano, sal-
tem eo modo quo de jure constare debebat». Per tant, si la qualitat de gitano que s’im-
putava a Josep Escuder no estava certificada —tot un repte demostrar-la!—, no tenien 
fonament les acusacions de la primera contrafacció. Pel que fa a la segona contrafacció, 
per la captura i empresonament de Poll i Vidal «sens precehir provisió de jutge ni eti-
am crim fragant», la rèplica explicava que Vilellas havia rebut la demanda i «volgué lle-
gir aquella per vèurer si hi hauria algunas paraulas inurbanas y, reperant que no esta-
va ab la deguda decència recahent entre vassall y senyor, no volgué donar lloch a què 
se li presentàs, despedint a dit sýndich ab tota urbanitat y cortesia». És més, Tomàs 
Vilellas havia consultat un dels seus assesors, el doctor Antoni Pinyana, de Torto-
sa, enviant-li còpia del requeriment. Aquest li havia respost l’endemà mateix «que la re-
questa era iniurosa y que no se devia admètrer y que, usant de la major benignitat y pru-
dència, lo que·s podia fer era tornar la requesta al qui li havia donada y dir-li que borràs 
las paraulas estaven lineadas, deixant tot lo que convindria per la conservació de sos drets 
y que, d’eixa manera, donaria lloch a què se li presentàs y que, en cas que volguessen pre-
sentar-li la mateixa requesta o altre malsonant, que no donàs lloch a què se li presentàs, 
ni llevàs acte y que, si insistian en fer-ho, manàs pèndrer al sýndich y notari, y que des-
prés fes procés». Pretesament, a Tomàs Poll i Jacint Vidal se’ls digué moltes vegades 
que s’abstinguessin de presentar l’esmentada requesta «per ser en menyspreu del senyor 
y del que ell representava per rahó de son ofici». Però aquests no desistiren i acabaren 
«fixant aquella a las portas de la casa del venerable castellà d’Amposta». Segons la sen-
tència, la requesta que es fixà era «desatenta y inurbana» i la detenció no sols havia tingut 
l’aval d’un assessor, sinó que s’havia fet precedint justa causa, in fraganti, i fou «propor-
sionada al delicte». 

Com tantes vegades passa en «enquestes» —i. e. investigacions— i testimonis judi-
cials, s’indica l’existència de paraulotes o tractaments desconsiderats, però no es repro-
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dueixen, i, independentment de la raó o desraó i de la justícia o injustícia del pagès i del 
notari de Ginestar, és interessant observar la tibantor entre uns síndics vilatans i els ofici-
als del seu baró, amb un manifest tuf antisenyorial per part dels vassalls —en aquest cas 
contra el castellà de l’orde de Sant Joan de Jerusalem. 66

La sentència, després d’analitzar les súpliques, les al·legacions i els testimonis, deses-
timà ambdues contrafaccions. El procurador Tomàs Vilellas i el batlle Damià Molins 
foren absolts i s’imposà silenci a l’acusació vilatana. És més, pel que fa a la primera con-
trafacció, el síndic de les viles fou acusat de «temerari litigant» i, com a tal, condemnat en 
costes i, a més, a esmenar tots els danys i despeses patits per Vilellas i Molins. També es 
reservà dret al síndic del General, si en tenia, per rescabalar-se dels danys que hauria pa-
tit per la causa. Només es pot entendre aquesta clàusula si es pensa en despeses per fer 
rutllar el Tribunal de Contrafaccions, perquè recordem que l’acusació pública presencial 
s’havia mantingut al marge del dossier.

Pel que fa a la segona contrafacció, la sentència també condemnava el síndic de les vi-
les, el pagès Tomàs Poll i el notari Jacint Vidal. Com que tots ells eren considerats igual-
ment «temeraris litigants» se’ls obligava a pagar les costes, a esmenar els danys a Vile-
lla i a Molins, i a rescabalar també el síndic del General per eventuals danys soferts. 

Com interpretem la duresa de les sancions als suplicants frustrats, als presumptes 
damnificats declarats culpables? Meridianament, com una prevenció majúscula de tots 
sis membres del Tribunal de Contrafaccions —recordem la unanimitat de la sentència— 
envers la possibilitat que privats d’arreu del país agafessin l’hàbit d’accedir al Tribunal 
directament, sense passar pel filtre de la Diputació —mal no fos perquè, sense procés in-
formatiu previ (←ACT8), els jutges tindrien més feina—; potser també, per tallar de soca-
rel qualsevol interès perquè el Tribunal de Contrafaccions esdevingués un nucli de pro-
testació antisenyorial. 

Un cop feta la sentència, el 22 de novembre de 1704 Lluís Ferrer, porter del regent 
la Cancelleria, la notificà a Jeroni Planas sis vegades, com a síndic de Gandesa, com a sín-
dic de la batllia de Miravet, com a síndic de Ginestar, de Corbera, de Rasquera, de Pinell, 
i dues vegades més com a procurador de Tomàs Poll i de Jacint Vidal. 

66. Sobre el sistema feudal de l’orde de Sant Joan a Miravet, vegeu Serrano 2005.
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CAS 13: GREGORI MATAS, ASSESSOR D’EMPÚRIES

Síndic del General vs. Matas, assessor comtal 
d’Empúries (jul. 1704 - maig 1705)

La persecució d‘irregularitats d’un filipista aferrat al càrrec

Reproduïm un imprès que consta de portada i cinc pàgines escrites. 
Correspon al document I.B.3 de la nostra selecció.
Magistral y doctíssim vot dels il·lustrissims y nobles don Miquel de Calderó, re-

gent de la Real Cancilleria de Cathalunya y president de l’il·lustríssim Tribunal 
de Contrafaccions o contra constitucions, don Narcís de Anglasell y Roca y don Ge-
rónim de Magarola, en quiscun dret y de la Real Audiència y tercera sala doctors, 
jutges de contrafaccions, fet als 10 de maig 1705, en la causa de contrafacció o con-
tra constitució al·legada per lo [sýn]dich del General de Cathalu[nya] contra lo doc-
tor Gregori Matas y Pujol, assesor de la vila de Castelló y comtat de Ampúrias. Ac-
tuari: Doctor Ramon Pallicer, escrivà de manament. Barcelona, per Joseph Llopis 
estamper, a la Plaça de l’Àngel, any 1705.

* * *

Gairebé tot el que sabem sobre aquest cas és a partir del vot del 10 de maig de 1705 
pronunciat pels tres magistrats del Tribunal de Contrafaccions de la part del rei. Ens 
consta que la sentència de tot el Tribunal fou dictada nou dies més tard (N-268: 448-5ºv, 
4.IX.1706). Una opció és que aquesta coincidís amb el vot dels magistrats regis i, en conse-
qüència, no es fes imprimir. L’alternativa, molt més versemblant, és que en discrepés. Pre-
cisament per això, per justificar el posicionament en la controvèrsia, el vot es publicaria. 

Situem-nos al 24 de juliol de 1704, quan faltava una setmana pel canvi de mandat tri-
ennal a la Diputació. Tal dia, fou presentada al Tribunal de Contrafaccions pel síndic del 
General una primera suplicació contra el doctor en drets Gregori Matas i Pujol, assessor 
a la vila de Castelló del comtat d’Empúries —dècades enrere, el cèlebre cronista Jero-
ni Pujades havia exercit el mateix càrrec, que solia adjuntar-se al de comissari general 
de la vila i comtat emporitans (Capdeferro 2013). Se l’acusava d’haver contrafet la cons-
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titució 2/1599, la qual, a fi que els salaris de les causes no fossin excessius, havia estès 
a l’àmbit senyorial les pautes retributives de la constitució 24/1503 —CYADC (1704) I, 4, 
8, 27 i 14 respectivament.

El 10 de desembre del mateix 1704 el síndic presentà una segona suplicació ampliant 
el libel o demanda amb relació al mateix Matas, cosa permesa en el dret processal català 
històric (Nieva 2004: 40). Aquesta vegada li retreia haver contravingut a les constitucions 
2/1363 i 7/1413, confirmades per la constitució 43/1702 —CYADC (1704) I, 1, 63, 1-3—, 
pel fet d’exercir el seu ofici durant més d’un trienni dins la mateixa jurisdicció, primera-
ment entre el 7 de març de 1701 i el 7 de març de 1704, i altre cop a partir d’aquesta darre-
ra data. També l’acusava d’haver vulnerat la constitució 27/1564 —CYADC (1704) I, 4, 8, 
25—, pel fet de no haver dipositat en mans del clavari el salari o remuneració que li cor-
responia per les causes abans de sentenciar-les; la constitució 45/1702 hauria recuperat 
tal precepte, que evitava que jutges o assessors que ja haguessin cobrat diferissin l’expe-
dició de la sentència, i hauria preferit el dipòsit del salari en taules de comuns dipòsits 
en les localitats que en tinguessin —CYADC (1704) I, 4, 8, 31 (Bringué et alii 2007: 207). 

Ambdues suplicacions demanaven una condemna amb l’aplicació de les penes cor-
responents, la restitució d’allò cobrat indegudament, la reparació de danys i el pagament 
de les despeses de la causa. 

Com hem advertit, només disposem —de moment?— del vot dels jutges de represen-
tació reial del Tribunal de Contrafaccions. Com a acompanyament molt menor, coneixem 
uns pagaments a l’actuari de la causa que ens permeten datar actuacions del procés i cons-
tatar que de tals actuacions se’n donaria còpia al procurador del duc de Cardona i com-
te d’Empúries, i no només al reu —perquè havia comparegut o per mandat legal? (N-268: 
448-4ºv-448-6ºr). Procedim a l’anàlisi del vot. Pel que fa a la primera contrafacció, hau-
ria pres en consideració la constitució 2/1599 i la constitució 24/1503, que li feia de coixí, 
i també dues altres normes aprovades per Ferran II a les quals no ens consta que hagués 
apel·lat el síndic del General —constitucions 4/1481 i 50/1593, CYADC (1704) I, 4, 8, 11 
i 13. Igualment hauria tingut en compte dues certificatòries fetes per Joan Fondera i Coll-
ferrer, notari i escrivà de la cort ordinària de la vila de Castelló i comtat d’Empúries. El 
vot reconeixeria que, atenent als quatre preceptes, tots els tribunals de Catalunya, reials 
o de baró, eclesiàstics o seculars, estarien sotmesos a una normativa salarial. Les causes 
en què l’objecte en litigi s’avalués en deu lliures o menys reportarien al jutge dos sous per 
lliura (un 10%), les que versessin sobre un objecte valorat entre deu i cinquanta lliures, 
es pagarien a un sou per lliura (un 5%), i les superiors a cinquanta lliures, a sis diners 
per lliura (un 2,5%), amb un topall de setanta-cinc lliures de salari. Una de les certifica-
tòries havia demostrat que Matas el 13 de febrer de 1703 havia cobrat el que tocava, poc 
més de nou lliures per proveir una execució contra uns pagesos de Sant Pere Pescador 
per valor de tres-centes seixanta-cinc lliures. Ara bé, l’altra certificatòria havia ensenyat 
que el 18 d’agost de 1703 Matas havia cobrat gairebé quinze lliures en una condemna al 
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síndic de Roses per deu pensions i la prorrata d’una onzena d’un censal de dues-centes 
lliures —el valor de la condemna, ni que es presumís un crèdit a un tipus d’interès del 
10%, no podia sobrepassar les dues-centes vint lliures. Així, i atenent al fet que «cons-
ta així mateix dit doctor Matas ha exhigit altres excessius salaris de las sentèncias y provi-
sions per ell fetas» —sense identificar-les—, el vot reconeixeria la contrafacció a les qua-
tre constitucions i proposaria que Gregori Matas fos condemnat a restituir les quantitats 
indegudament exigides, reservant-ne la liquidació al decret d’execució. Amb tot, el vot 
negaria que hi hagués hagut mala fe o dol per part de Gregori Matas, per diversos motius, 
els dos primers molt inquietants: havia seguit les llistes de taxes judicials que s’observa-
ven a la cúria reial de Girona, cap de la vegueria dins la qual es trobava Castelló d’Em-
púries; el procurador jurisdiccional del comtat havia demanat i aconseguit que les apro-
vés el comú de la vila; les taxes estampades i fixades en una taula de la cúria de Castelló, 
tot i ser conformes a les constitucions, eren una còpia deteriorada i ineficaç —segons un 
testimoni—; Matas havia firmat dubte i manifestat estar disposat a revocar allò que fos 
constitutiu de contrafacció, i fins i tot havia restituït alguna part de salari excessiu. Tot 
plegat, segons el vot, l’exculparia de rebre penes i d’haver de pagar danys addicionals. 

Pel que fa a la segona contrafacció, sobre una reelecció indeguda en el càrrec d’asses-
sor, el vot proposaria absoldre Gregori Matas i imposar silenci al síndic del General, atès 
que no constaria suficientment la intenció del dit síndic —no s’hauria demostrat prou bé 
el fet ni la seva relació amb el dret contrafet.

Amb relació a la tercera contrafacció, el vot s’acolliria al fet que les constitucions 
27/1564 i 45/1702 «no són literals a efecte de poder-se inferir contrafacció contra los 
officials baronals». A més, faria èmfasi en dos documents favorables a Matas: el pri-
mer, una certificatòria del notari Baldiri Pastell (→CAS17), segons la qual, al llarg de sei-
xanta anys, en els llibres de dipòsit de la cort de l’audiència i governació d’Empúries 
no hi constava cap dipòsit ni partida de salaris de sentències o provisions. El segon, 
una de les mencionades certificatòries de Fondera, que confirmava que, durant els anys 
que havia exercit a la cort ordinària de Castelló i del Comtat, tampoc s’havia fet mai cap 
dipòsit del salari de l’assessor. Per tant, es podia entendre que l’ofici no quedava com-
près en les constitucions pretesament contrafetes, i Gregori Matas mereixia l’absolució 
d’aquest càrrec.

Amb la deguda reserva —per les llacunes documentals—, gosem fer unes valoracions 
sobre aquest afer. Quatre factors permeten sospitar que en el cas Gregori Matas hi podien 
concórrer motius extrajurídics: l’estratègica data en què se li instaria una primera con-
trafacció i la polèmica subsegüent sobre si tal acció permetia o no al reu accedir a càrrecs 
de la Diputació en el trienni que s’estava a punt d’obrir (←ACT8); el fet que la renovació 
del càrrec triennal emporità de Matas fos protestada vuit mesos més tard de la seva pro-
visió; la pretesa absència de deposició de salaris en les cúries de Castelló i el seu comtat; 
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Matas s’hauria significat molt políticament —i seguiria fent-ho 67— i seria objecte d’ani-
madversions en l’àmbit local. El 17 de juliol de 1706, des de Saragossa, Carles III ordena-
ria que el jurista empordanès fos retirat de la bossa d’oïdor de comptes per Figueres en 
què havia estat insaculat pel Borbó (X: 2000). 

No és menys cert que a Catalunya hi havia cúries baronials poc modèliques en l’ob-
servança del dret general, i el Tribunal de Contrafaccions podia ser el fòrum adient per 
posar-les a ratlla, fent que els seus oficials es sabessin vigilats i acceptessin, després de dè-
cades de desídia, la prevalença del dret aprovat en Corts per sobre dels estils, les praxis, 
els usos i els abusos dels seus tribunals de districte. Així, comuns i particulars, històrica-
ment bregats a evocar conflictes amb els senyors a la Reial Audiència (Olivares 2000), po-
drien saltar-se les xarxes de corrupteles i complicitats locals i accedir a una instància més 
neutral. Més neutral, sí, efectivament, encara que els seus sis jutges, fossin de la part del 
rei o de la terra, en representació del seu superior o també a títol personal, tinguessin en 
comú la condició de senyors de vassalls. 

67. «[Al servei de Felip IV (V) seria] jutge de confiscacions de l’Empordà i de Girona, alhora que infor-
mador del marquès de Grimaldo a Madrid mitjançant els seus espies» (Albareda 2001: 26); més tard, «ministre 
de justícia i política» d’una «assemblea» de filipistes dels tres braços reunits a Peralada el 1708 (Albareda 2007a: 
200); i, després de la victòria borbònica, membre de la Junta Superior de Gobierno de setembre de 1714 i pos-
teriorment jutge del Nuevo plano de la Real Audiencia de Cataluña (Castellví IV: 365 i 620). 
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Vot reial del 10.V.1705 sobre el cas Matas (I.B.3)
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CAS 14: CUCURULL I PLANAS (PRÒRROGA 
INDEGUDA D’UN BATLLE DE LES CORTS)

Síndic del General vs. Cucurull i Planas (oct. 1704 i s.?)

L’elector i l’elegit per renovar com a sotsbatlle de les 
Corts un trienni addicional

Aquesta és la primera de tres causes locals d’àmbit regi que s’instarien davant del 
Tribunal de Contrafaccions la tardor del 1704, en dates properes a tres altres casos pro-
vinents del districte senyorial d’Empúries. Plegades, contribuirien a donar un nou alè 
a la jurisdicció paritària de Catalunya. 

El 6 d’octubre de 1704 tres pagesos de les Corts de Sarrià lliuraren una suplicació 
davant la Diputació del General. Denunciaven que el juny se li havia acabat el man-
dat de sotsbatlle a Josep Planas, pagès de Sarrià, i el 24 de setembre el batlle de les 
Franqueses l’havia tornat a nomenar, cosa que Planas havia acceptat —tornava a dur 
la vara alta i exercia novament jurisdicció. Al batlle de les Franqueses, Pau Cucurull, pa-
gès de Corró d’Amunt, no se li negava la potestat ni la legitimitat per elegir cada tres anys 
el sotsbatlle de les Corts de Sarrià, però sí se li censurava la decisió de reelegir l’oficial del 
darrer trienni. Fent això havia contravingut a les constitucions 2/1363, 7/1413 i 43/1702 
—CYADC (1704) I, 1, 63, 1-3—, que disposaven que tots els oficials reials temporals, aca-
bat el trienni pel qual havien estat proveïts, havien de restar sense jurisdicció ipso jure et 
facto, i en tot el trienni següent no podien obtenir el mateix ofici ni cap altre jurisdiccio-
nal en la mateixa demarcació, ni que fos de manera interina esperant la presa de posses-
sió del seu successor, i això encara que haguessin estat absolts en l’oportú judici de tau-
la o procés de fiscalització. 

El 9 d’octubre fou cosit al Dietari de la Generalitat el vot fet pels assessors i l’advo-
cat fiscal que estimava que els diputats i els oïdors de comptes podien i devien sortir al 
«reparo» de la contrafacció instada tant contra el batlle de les Franqueses com contra el 
sotsbatlle de les Corts de Sarrià —el primer per haver fet la reelecció del segon, el segon 
per haver-la acceptada i per exercir jurisdicció en conseqüència (X: 535 i 1823-1824, ítem 
20). Així, el síndic del General assumiria la condició d’actor del dossier. Consta que l’11 
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i 12 d’octubre ja s’havien lliurat les citacions de contrafacció a Cucurull i Planas (N-265, 
54-2º). 68 I aquí s’acaba el que, de moment, podem dir sobre aquest cas a partir de la docu-
mentació localitzada. La nostra conjectura és que tindria lloc amb celeritat una revocació 
del nomenament i dels actes il·legítims de Planas. I això conduiria a la dilució de l’afer, 
que hauria tingut l’efecte pedagògic de posar tothom sobre avís que la Diputació insta-
ria causes davant del Tribunal de Contrafaccions sense fer càlcul de la magnitud del bé 
jurídic a protegir, sense escudar-se en càlculs de costos i beneficis.

68. Posem en quarantena una informació d’un full de certificació de serveis prestats pels consultors 
Bruguera i Solanas on es diu que el 14.X.1704 s’hauria redactat la suplicació introductòria d’aquest cas 
(N-265: 102-1ºv). També s’hi mencionen quatre hores de treball per mirar una suplicació introductòria de 
6.X.1704 relativa al cas Aloy (N-265: 102-1ºr) —com es veurà tot seguit, no encaixa en el calendari.



CAS 15: RAMON VILAÜR, BATLLE DE PERATALLADA 
(DETENCIÓ EXCESSIVA IL·LEGAL)

Síndic del General vs. Vilaür, batlle reial 
de Peratallada (oct. 1704 - ? 1705)

Prolongació indeguda de la detenció d’un ferrer

Abordem la segona de tres causes locals d’àmbit regi que el Tribunal de Contrafac-
cions substanciaria a partir de la tardor del 1704. El 12 de juliol de 1704, Ramon Vilaür, 
batlle de la vila i batllia de Peratallada, capturà i prengué a la presó reial local el vilatà 
Antoni Aloy, ferrer de professió. Després el portà a la presó de Girona, on tres mesos 
més tard encara estava detingut, sens que se li hagués publicat l’enquesta —les diligèn-
cies del procés penal. Així ho feia constar Joan Aloy, jover ferrer també de Peratalla-
da, presumim el fill del detingut, davant del consistori de la Diputació amb una supli-
cació de l’11 d’octubre. El vot de l’equip jurídic del General, dictat tres dies més tard (X: 
536 i 1824-1825, ítem 21), fou que amb tal detenció es contravenia a la constitució 5/1481 
—CYADC (1704) I, 9, 1, 5. El rei Ferran II hi havia disposat les garanties següents per als 
inculpats d’un crim mereixedor de pena corporal comès dins Catalunya: durant els pri-
mers vint-i-cinc dies de detenció, se’ls havia d’instruir i fortificar l’enquesta; al llarg dels 
cinc dies següents, se’ls havia de publicar, si pertocava; si passat aquest temps no s’ha-
via publicat, calia alliberar-los, potser a manlleuta —amb fiança o fermança. La cons-
titució 26/1702 havia reverdit aquesta i moltes altres normes. Així, es resolgué que el 
síndic del General podia i devia sortir en defensa del dret d’Antoni Aloy, cosa que féu el 
15 d’octubre. Consta que el cas acabà amb una sentència (N-268: 509-1ºr), però no en 
sabem la data —forçosament seria posterior al 26 de febrer de 1705, dia en què s’esta-
va informant el Tribunal de Contrafaccions sobre l’afer (N-266: 154-1º). La intuïm con-
demnatòria. La resolució del cas Cotrina (→CAS16) convida a pensar que si el síndic del 
General instava fins al final les causes de contrafacció era perquè tenia moltes opcions 
de guanyar-les.



Prolongació de la detenció d’un pagès, admissible

Heus aquí la tercera de les causes provinents de domini regi que substancià el Tribu-
nal de Contrafaccions des de la tardor del 1704. El 8 de setembre, Pere Cotrina, veguer 
de la vila i vall de Ribes, féu capturar el pagès de Queralbs Joan Peix prop de l’ermi-
ta de Núria —on es celebrava la festa de la patrona. El tancà a la presó de Ribes de Fre-
ser i aparentment no li respectà els terminis legals del procés. Així, la seva detenció 
potser contravingué a la constitució 5/1481 (←CAS15). El 21 d’octubre, Jaume Peix, mes-
tre sastre de Barcelona, suplicà al consistori de la Diputació que instés contrafacció, 
cosa que l’equip jurídic de la Diputació avalà el dia 22 (X: 540). Consta que el síndic 
del General presentà la suplicació el 22 mateix. Sis mesos després, el 23 d’abril de 1705, 
renuncià a la causa (N-268: 509-1º). És l’únic cas dels que tenim localitzats on sabem 
amb certesa que executà aquesta mesura. I en coneixem la raó. El 2 d’abril el Tribunal 
de Contrafaccions havia concedit la comunicació del procés a l’advocat fiscal del General 
Ramon de Codina. Aquest, tot estudiant-lo, suposem que per preparar la cèdula resolu-
tiva, hi va trobar un document que Cotrina havia fet incorporar: una certificatòria d’un 
notari de Barcelona que demostrava que la causa criminal contra Joan Peix a la cort del 
veguer havia estat promoguda pel procurador fiscal de tal cort a instància del procura-
dor fiscal de la règia cort amb una suplicació presentada el 9 de juliol de 1686 —gairebé 
vint anys enrere!—, i després havia estat evocada al Consell criminal i comesa al jut-
ge Bernardí de Puig. Així, hi havia un motiu legítim pel qual Cotrina no havia pogut 
publicar l’enquesta o investigació criminal a Peix al temps que hi havia estat requerit. Per 
què fins aleshores tal paper havia passat inadvertit a l’advocat fiscal del General? Perquè 
Cotrina no l’havia fet produir o traslladar a la part contrària, ni l’havia mencionat quan 
havia respost la demanda del síndic del General. Atesa aquesta culpa o negligència, els 
diputats i els oïdors de comptes, avalats pels seus juristes regulars, proposaren que, en 
l’acte de renúncia, el síndic es reservés el dret a cobrar del veguer de Ribes les despeses 

CAS 16: PERE COTRINA, VEGUER DE RIBES 
(DETENCIÓ EXCESSIVA IL·LEGAL)

Síndic del General vs. Cotrina, veguer 
de Ribes (set. 1704 - abr. 1705)
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que havia ocasionat al General amb aquesta causa fins al dia que produí la certificatò-
ria en qüestió (N-266: 169r-170r, 22.IV.1705). 



Abús en el preu de còpies d’actes processals

La de Baldiri Pastell és una de les dues causes de contrafacció que, de manera molt 
propera en el temps, posarien en evidència males pràctiques en l’àmbit baronial empo-
rità. De moment, no tenim indicis de politització (←CAS13), i creiem que pot ser des-
cartada, atenent a la magnitud de l’abús que se li imputaria al reu. L’acusació pública del 
síndic del General instaria aquest cas el 29 d’octubre de 1704, després de rebre dues su-
plicacions del síndic de la vila de Castelló d’Empúries el 19 de setembre i el 24 d’octu-
bre. El 26 d’octubre de 1704 l’equip jurídic regular de la Diputació hauria aconsellat als 
diputats i als oïdors sortir en defensa dels drets contravinguts per Pastell, notari i escri-
và de dues cúries ordinàries, la de la vila de Castelló i la de l’audiència i governació del 
comtat d’Empúries, de rang superior (Capdeferro 2013). Gràcies al parer dels juristes, 
inserit al Dietari de la Generalitat el 30 d’octubre (X: 542), coneixem el quid de la con-
trafacció: quantitats exigides en l’exercici de la professió. A partir de dos actes, un del 
17 d’abril de 1703 i l’altre del 4 de setembre de 1704 —ningú més gosava acusar-lo?— 
constaria que Pastell havia cobrat sis sous per fulla de les còpies autèntiques de pro-
cessos activats davant la cúria emporitana, molt per sobre —un 400%— dels divuit di-
ners que preceptuava la constitució 61/1585 —CYADC (1704) I, 4, 9, 11. Tal constitució 
era aplicable als notaris del Reial Consell de Catalunya i als notaris reials de tribunals 
ordinaris, per tant afectava Pastell, un notari reial que exercia en un districte senyorial. 
Altrament, la causa de contrafacció difícilment hauria passat el procés informatiu pre-
vi o hauria prosperat davant del Tribunal de Contrafaccions. Sabem que l’afer comportà 
poques actuacions processals i es conclogué amb una sentència —presumim condemna-
tòria— el 19 de juny de 1705 (N-268: 509-1ºv).

CAS17: BALDIRI PASTELL, NOTARI D’EMPÚRIES

Síndic del General vs. Pastell, escrivà de cúries 
emporitanes (oct. 1704 - juny 1705)



CAS 18: EMMANUEL CASTELLS, MOSTASSÀ D’EMPÚRIES

Síndic del General vs. Castells? (nov. 1704 - jul. 1705)

Un mostassà emporità que segrestava i venia peix aliè en benefici propi?

Els interrogants del títol sobtaran el lector. Preferiríem no haver de posar-los. Ens 
hi obliguen discrepàncies significatives entre la documentació de la Diputació i la que hem 
localitzat a Castelló d’Empúries. Amb l’agreujant que ambdues versions dels fets conte-
nen alguna incongruència.

Aquest és el tercer dels casos quasi simultanis provinents de l’àmbit emporità davant 
del Tribunal de Contrafaccions. El 24 de juliol de 1704 l’adroguer i mostassà de Castelló 
Emmanuel Castells detingué el traginer figuerenc Francesc Ferrer, que anava pel camí 
reial entre Castelló i Figueres. Per les bones, li va prendre una càrrega de peix i una ca-
valcadura que eren de la seva propietat. Féu vendre el peix a Castelló i s’embutxacà els 
diners. No era exactament aquesta, la forma correcta d’actuar d’un mostassà a l’edat mo-
derna (Bajet 1994). I no valia com a excusa que el Consell General de Castelló li hagués 
ordenat vigilar que cap peix pescat i eixugat des del cap de Creus fins al riu Fluvià sortís 
del districte baronial sense passar prèviament per la peixateria local i pagar els inevi-
tables drets. 69 El 13 d’agost, el mateix Castells sortí amb gent armada a prendre Ferrer 
i Domènec Roig, també figuerenc, mentre anaven de Roses a Figueres, amb dues caval-
cadures carregades de peix, que el mostassà va vendre novament a Castelló i s’apropià 
dels diners resultants. Tals mesures resultarien atemptatòries contra el lliure comerç. 
També constituirien actuacions jurisdiccionals fetes ex abrupto i sense cognició de cau-
sa. Així, d’una banda, haurien contrafet a l’usatge Camini et stratae —CYADC (1704) 
I, 4, 22, us. 2— i a les constitucions 25/1283, 8/1289 i 15/1299 —CYADC (1704) I, 4, 22, 
1-3. D’altra banda, haurien contravingut a l’usatge Alium namque —CYADC (1704) I, 10, 
1, us. 7— i a la constitució 24/1283 —CYADC (1704) I, 8, 1, 4—, entre d’altres que ga-
rantien enjudiciaments per directum i amb cognició de causa. El 17 d’octubre el síndic 

69. ACME, Llibre del Consell de Castelló (1695-1715), fol. 139r, 7.VIII.1704, en concordança amb Canet 
2009: 133-134.
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de la vila de Castelló d’Empúries suplicà a la Diputació que reaccionés davant d’aques-
tes contrafaccions del seu convilatà. 70 Un mes i tres dies més tard, el 20 de novembre, els 
juristes regulars de la Diputació, després de comprovar totes les proves, certificaren les 
vulneracions del dret del país (X: 555-556). Presumim que només actuà l’acusació públi-
ca, des del 22 de novembre de 1704, mentre que els afectats i vilatans quedaren en un dis-
cret segon pla. Ens consta que el Tribunal de Contrafaccions clogué el cas amb una pro-
visió del 12 de juliol de 1705, de la qual a penes tenim dades i no gosem aventurar res 
(N-268: 509-2ºr). 

Tenim notícia que el síndic de la vila de Figueres, paral·lelament, també instà una cau-
sa davant del Tribunal amb relació a aquesta problemàtica. La incoà contra els cònsols 
de Castelló, i potser també contra el seu mostassà. Els figuerencs volien poder conduir 
el peix plana endins sense parades forçoses ni gravàmens. Pel que sembla, els juristes 
de la Diputació no els van pas donar suport. Ignorem si la causa tingué continuïtat i ar-
ribà a bon port. 71 

El que es fa evident és que el pobre Castells —és un dir— degué patir per partida do-
ble l’haver quedat enmig de les tensions entre una Figueres puixant i una Castelló en 
declivi —una Castelló, cal dir-ho, que li va negar la indemnitat que inicialment li ha-
via promès.

70. Cal pensar que el mostassà era un oficial baronial, encara que fos d’elecció comunal. Altrament, no 
hauria estat legítim el recurs al Tribunal de Contrafaccions —que no era competent sobre oficials munici-
pals—; és més, la localitat hauria tingut mecanismes interns menys sorollosos de reprimir l’extralimitació d’un 
dels seus agents. 

71. ACME, Llibre del Consell de Castelló (1695-1715), fol. 140v, 17.XI.1704.



CAS 19: ANTON SACADÉS, JUTGE MILITAR 
QUE CONDEMNA DOS CIVILS

Síndic del General vs. Sacadés, auditor de guerra (feb. - juny 1713)

Dos civils humils jutjats i condemnats 
indegudament per una jurisdicció militar

Editem gairebé la totalitat d’ACA, Reial Audiència, Plets civils, 28157, sense foliar. 
Correspon al document III.7 de la nostra selecció.

És el procés original de contrafacció instada pel síndic del General de Cata-
lunya contra un auditor militar. Va precedit del procés informatiu previ davant 
la Diputació. També hi ha, com a part autònoma del procés original, una cau-
sa emergent de mesures cautelars que tindria lloc entre l’1 i el 4 de març de 1713.

* * *

Primerament analitzem els fets que originaren aquesta causa, des de mitjan tar-
dor 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.

Els fets començaren a Santa Coloma de Farners a principi de novembre de 1712, on 
una dona casada fou violentada 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 militar su-
maríssim. Almenys un d’ells, Jaume Cassó, «micalet o fussiller de la esquadra nova de Ar-
mangol», 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 coro-
nel don Juan Francisco Ferrer, situat sota comandament del general de batalla don Juan 
de Ahumada y Cárdenas, el qual havia comissionat per a les causes del camp del Pont Ma-
jor l’auditor de guerra don Antón Sacadés Solís.



606 Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713) 

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, se-
ria enviat a la forca. El mes de desembre, els reus foren traslladats de manera ignomi-
niosa 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 gale-
ra 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 Be-
net i Gomar es mobilitzessin i esgrimissin la seva condició de civils. 72 Un que els conei-
xia 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 tin-
gué plaza assentada de soldat». No descartem que en el moment de la comissió del delic-
te ambdós formessin part de facto d’una tropa, sense ser pròpiament militars.

Coneguts els fets, esbrinem com fou instada la causa pròpiament dita davant del Tri-
bunal de Contrafaccions. El 17 de febrer de 1713 els afectats instaren la mobilització 
de la Diputació del General. Es recolliren quatre testimonis que avalaren la narració dels 
fets. El dia 20, els assessors subrogats i l’advocat fiscal del General emeteren el seu parer 
(N-275: 138), 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 Tribu-
nal de Contrafaccions. L’activació de l’acusació pública eximiria els lesionats de pledejar 
directament. Dues normes s’estimaven vulnerades. Primerament, la constitució 2/1534 
—CYADC (1704), I, 1, 58, 7. Segonament, un precepte dictat en un indissimulable con-
text bèl·lic (←ACT6): el capítol de Cort 7/1706, que disposava que els civils —catalans 
o forasters— que no tinguessin plaça assentada de soldat del rei no podien ser capturats 
ni jutjats iure belli per una autoritat, assessor o oficial militar, «etiamque sia in castris», 
sinó de la manera prevista per les constitucions, amb coneixença del delicte per part del 
Consell Criminal o del jutge ordinari, encara que fos en cas de setge i àdhuc en crims 
enormes o enormíssims o de lesa majestat.

Repesquem la narració cronològica. Amb l’aval del seu equip jurídic regular, els 
diputats i els oïdors de comptes resolgueren que s’instés la contrafacció oficialment da-
vant del tribunal competent (N-275: 141). El canceller de Catalunya la proveí el dia 22, 
i dictà de manera immediata la carta citatòria per a Sacadés, instant-lo a comparèi-
xer en un termini de sis dies. 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: «[Aquelles cartes] ell no las acceptava, ni volia la cò-
pia, per quant ell no tenia altre tribunal qu·el militar, y axí li dexà devant sa presèn-
cia en terra».

72. Sobre civils detinguts indegudament per militars →QCAS2.
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Mentrestant, a Barcelona hi havia hagut nous moviments. Assabentat que el general 
de les galeres d’Espanya marquès de Santa Cruz i les seves naus estarien promptes a salpar 
del port de Barcelona amb direcció cap a Nàpols, i alarmat que el judici de contrafaccions 
pogués resultar ineficaç per la partida dels dos reus condemnats en un fur impropi, el 
síndic subrogat del General 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 supli-
cat, 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 detin-
guts. Es cuidaren del trasllat Miquel Pagès —capdeguaita del regent la vegueria de Bar-
celona—, l’algutzir Romeu i el síndic subrogat del General (vegeu la deliberació per pa-
gar-ne les dietes a N-275: 254r, 20.III.1713). És important destacar que no s’alliberà pas 
els dos reus. Simplement, se’ls deixà subjectes a la jurisdicció civil, la que els pertocava.

Superada aquesta incidència del procés, escau entrar en el fons de la qüestió. Sa-
cadés no comparegué, per tant fou jutjat en contumàcia. Del procés ens consten dues 
dificultats principals. La primera, imputar-li a l’auditor militar les provisions condem-
natòries, de les quals no es tenia ni l’original ni cap còpia autèntica; això es féu per tres 
vies: a) verificacions de testimonis; b) no oposició de l’auditor —ara reu—; c) verificació 
grafològica —«concórrer conjectures y adminículs que corroboran [h]aver lo dit audi-
tor proferit dias sentèncias». La segona dificultat fou que la literalitat del capítol de Cort 
83/1706 només permetia al Tribunal de Contrafaccions jutjar autoritats militars «en 
quant a las sentèncias, provisions y procehiments proferits y proferidas [...] en las causas 
merament civils tant solament fins vuy fetas y fahedoras, ab sos incidents y emergents». 
No obstant, s’entengué que aquesta frase només reflectia que en les causes criminals en-
tre soldats el jutge militar no havia de respectar els drets de Catalunya. Tractant-se d’un 
afer criminal amb civils implicats, on un auditor de guerra havia estès indegudament 
la seva jurisdicció, no operava la restricció legal, ans al contrari.

Heus aquí el resultat del procés: Sacadés fou condemnat amb una sentència del Tri-
bunal de Contrafaccions del 19 de juny de 1713. Tots sis jutges coincidiren en el veredic-
te. Anul·laren, revocaren i cassaren les captures, procediments i provisions contra Benet 
i Gomar, i condemnaren Sacadés en dos nivells: d’una banda, reintegrar, pagar i esmenar 
als lesionats els danys i despeses que havien patit, que serien liquidats al decret d’execució 
—que no s’arribà a dictar—; d’una altra, suspensió de l’ofici i exercici d’auditor del regi-
ment per tres anys —o fins que hagués rescabalat Benet i Gomar—, i prohibició d’obtenir 
un altre ofici jurisdiccional al Principat —aquesta darrera part de la sanció seria afegi-
da al marge esquerre de la sentència. 
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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 histo-
rial d’extralimitacions intolerables? O que se l’instrumentalitzava per formular un ad-
vertiment a altres oficials militars de la necessitat de delimitar l’abast de la jurisdicció 
castrense? No veiem plausible cap de les explicacions. Tinguem en compte que era im-
minent l’evacuació de les darreres tropes imperials —i les angleses i portugueses ja ha-
vien marxat del Principat mesos enrere. Els preparatius dels exèrcits de Felip IV (V) per 
a l’ocupació de la franja central del país, coneguts gràcies a informadors i espies, eren 
observats amb gran alarma per les autoritats (Torras 2005: 28). Barcelona era capital 
d’una Catalunya revestida de facto d’una constitució política republicana —ningú confi-
ava que el virrei mariscal Starhemberg i els seus homes no s’embarquessin. En tal conjun-
tura bèl·lica i política, la sentència contra Sacadés, amb la unanimitat dels sis jutges, els 
tres que eren dignataris regis —encara— i els tres que emanaven dels braços de la Cort, 
era la més ferma reivindicació del iuscentrisme català. Ai las!, n’acabaria essent el cant 
de cigne. D’una manera o altra, el cas passaria als annals de la història com un digníssim 
colofó a l’activitat del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya.
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En aquest capítol presentem nou quasicasos: set embrions i dues incògnites de cau-
ses que haurien pogut anar al Tribunal de Contrafaccions i que, per motius diversos, 
o no hi accediren o ni tan sols s’arribaren a desenvolupar. D’ací la terminologia de cau-
ses inviables o avortades. Algunes han deixat força rastre, d’altres molt poc. Respec-
te a aquestes darreres, hem optat de manera conservadora per no especular, en espe-
ra de troballes addicionals.

Les quatre primeres són preteses contrafaccions que es produïren i comentaren en-
tre 1701 i la constitució formal del Tribunal, a la fi de setembre de 1702 (←ACT5). En 
la primera, de fet, no s’havien ni conclòs les Corts que aprovarien la normativa del Tri-
bunal de Contrafaccions. No és correcte dir que no es pogueren presentar al dit tribunal 
perquè no existia, ja que la constitució 37/1702 permetia portar-hi causes antigues. 

La cinquena causa és singular i molt interessant: pretendria portar davant del tribu-
nal una actuació de la Diputació del General, intenció inèdita i il·legal que seria esmena-
da amb gran celeritat. La sisena i la setena tenen en comú l’època que es suscitarien i el fet 
de provenir de la Catalunya Nova, però per la resta s’assemblen com un ou i una castanya. 
Finalment, deixem constància de dues causes incògnites. Sota una aparença de calaix 
de sastre, aquest capítol conté ingredients que el fan prou interessant. Vegem-ho, comen-
çant per dues causes no instades que serien objecte de respectives querelles en la fiscalit-
zació del General de la fi del trienni de 1701.

1. Exaccions indegudes a l’exportació de vins i esperits 
(Salou i altres ports, estiu de 1701)

El 6 d’agost de 1701 al matí al port de Salou tindria lloc un enrenou considerable. 
El soldat de la torre del port, Valero Pardo, armat amb una escopeta i dues pistoles, ne-
garia al paraire de Reus Antoni Estapà i al mariner barceloní Jeroni Fàbregas el dret 
a embarcar unes bótes d’aiguardent que tenien a la platja. Amenaçaria amb tirar trets 
a qui no obeís, i a Estapà, amb imposar-li una sanció de dues mil lliures. L’endemà, els dos 
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afectats, a instància del potent adroguer barceloní per al qual estaven treballant, Ama-
dor Dalmau (Garcia Espuche 2010: 73), aixecarien acta dels fets davant notari, a casa del 
cònsol d’Anglaterra, situada fora murs de la vila de Reus (X: 8 i 1333, ítem 7). Dalmau no-
tificaria els esdeveniments per carta als diputats des de Reus el 8 d’agost (X: 5-6 i 1332, 
ítem 3). El mateix dia, els membres del consistori enviarien còpia de la carta al com-
te de Palma, lloctinent general de Catalunya, demanant-li extrajudicialment que ordenés 
al governador de Tarragona que no posés traves il·legals a l’activitat mercantil. El vir-
rei s’hi comprometria, almenys en dues ocasions, tot i tenir la impressió que el governador 
de Tarragona no devia haver donat l’ordre que se li imputava. Tal impressió aviat queda-
ria desvirtuada amb proves. Resultaria que visitar el governador tarragoní s’havia con-
vertit en un tràmit ineludible per obtenir una llicència per carregar vi o aiguardent en un 
vaixell, previ pagament d’una quantitat —dues peces de vuit. Això d’entrada era incom-
patible amb el lliure comerç. A més, la quantitat en qüestió suposava de facto un nou vec-
tigal a l’exportació, que no havia estat aprovat en Corts. I això podia esdevenir, com ame-
naçava hàbilment Amador Dalmau, un motiu per traslladar el comerç de vins i esperits al 
regne de València, on el tractament fiscal seria més favorable. 73 La Diputació del General 
tenia un interès directíssim a desactivar tal risc. 

Tot i aquest interès, segons el procurador fiscal de la visita que s’iniciaria l’agost 
de 1704 —fem un salt en el temps—, els diputats i els oïdors de comptes del trienni 1701 
no haurien reaccionat com calia i haurien tolerat o «disimulat» aquestes contrafaccions. 74 
A fe que l’abús, pel que sembla, era ben conegut per qualsevol persona mitjanament in-
formada; no s’hauria practicat només a Salou, sinó que s’hauria estès a altres platges del 
Principat; i no l’haurien comès únicament els esmentats, sinó que també hi haurien es-
tat implicats secretaris del virrei «o altres de sa família». Hauria gravat dues, tres o fins 
a quatre peces de vuit per cada pipa d’aiguardent que es treia del Principat, i una altra ta-
rifa que desconeixem per al vi. I això hauria succeït encara que les mercaderies anessin 
a Gènova, Liorna i altres regnes i províncies amigues o vassalles del rei.

La sentència, el maig de 1705, imposaria silenci al procurador fiscal de la visita per 
no haver acreditat prou bé els mèrits de la seva querella, és a dir, per manca de proves 
que resultessin suficients en paràmetres de dret —provar en delictes d’omissió era com-
plex, i ho segueix essent. Així, diputats i oïdors del trienni de 1701 serien absolts d’aquest 
càrrec. Ara bé, els del trienni de 1704 i els futurs rebrien una exhortació dels visitadors, 
que pot semblar molt retòrica, però és deliciosa: «[Que] procuren ab tot cuydado y di-
ligència remòurer y apartar semblants imposicions o vectigals venint lo cas de exigir 
y cobrar aquellas, com a prejudicials y nosivas a las ditas generals constitucions y al lí-

73. Reus capitalitzava un engranatge de producció i distribució de fruita seca, vi, aiguardent, oli, garrofa, etc., 
que a partir de 1680 havia intensificat el creixement centrant-se en exportació d’aiguardent i vi cap a l’Atlàntic nord, 
amb Salou com a port proper i també convenient per les seves exempcions de drets (Dantí 2012: 63-64).

74. ACA, Generalitat, V. G. 194, querella 2.
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bero comers que deu gosar lo Principat, con axí ho esperam de la vigilància, rectitut 
y prudència de sas senyorias il·lustríssimas, y que no omitiran diligència alguna a tot 
lo que conduesca per la major estabilitat y observància de las generals constitucions y de-
més drets de la pàtria». 75 La millor garantia d’evitar nous abusos arribaria per via parla-
mentària, amb el capítol 25/1702 i el capítol de Cort 15/1706.

2. Detenció irregular d’un civil per una autoritat militar 
(Girona, feb. - maig 1702)

Josep Cellera, causídic gironí, tot i no ser soldat ni tenir plaça com a tal, entre l’1 de fe-
brer de 1702 i el 9 de maig de 1702 fou detingut i pres de manera irregular pel sergent ma-
jor de la plaça de Girona don Antón de Escalera, primerament al fort de Montjuïc i des-
prés al fortí de Roses. Els diputats i els oïdors de comptes del General del trienni de 1701 
foren assabentats d’aquesta circumstància a través d’una comunicació oficial de l’asses-
sor de la cort reial de Girona, Bernat Parer, feta el 2 de febrer de 1702, que inclouria un re-
queriment notarial fet el dia abans a Escalera de part del procurador fiscal de la dita cort 
reial (X: 97 i 1367-1368, ítems 55 i 56). Això no obstant, no exigiren respecte als drets 
de Catalunya ni instaren cap causa de contrafacció. Pretesament, per respecte a diferents 
constitucions compilades sota els títols «de jurisdictió de tots jutges» i «de capturas» 
—CYADC (1588) I, 3, 2 i I, 9, 23—, haurien d’haver vetllat perquè el ciutadà fos sostret 
a la jurisdicció militar i lliurat al seu jutge ordinari civil, el batlle o sotsbatlle de la ciu-
tat. Això fou motiu d’una querella durant la visita que se’ls efectuà a partir de l’agost 
de 1704. 76 Aconseguiren rebatre l’omissió que els retreia el procurador fiscal de la visi-
ta en qüestió: al final del procés fiscalitzador se’ls absolgué, en constar «pleníssimament» 
que, amb relació al cas, havien fet «totas aquellas diligèncias que·ls foren posibles exe-
cutar per rahó de sos càrrechs, sens omitir-ne ninguna, fins al total logro de la llibertat 
de dit Cellera». 77 No podem saber si l’alliberament fou degut a tals diligències, però el fet 
que es produís és obvi que rebaixà la urgència entorn d’aquest dossier. 

3 i 4. Dues insinuacions de contrafacció, 
la segona per irregularitats processals (jul.? i set. 1702)

El títol obeeix a la condició molt efímera d’ambdós casos. Es posaren sobre la tau-
la, respectivament, quan s’estava negociant i quan era imminent l’activació del Tribunal 
de Contrafaccions. Dubtem que s’arribessin a formalitzar, i quedarien preterits per temes 
de molt major relleu polític a partir de l’octubre de 1702 (←ACT5).

75. ACA, Generalitat, G-8/16, fol. 18v-19v, sentència a la querella 2, dictada el 12.V.1705. 
76. ACA, Generalitat, V. G. 195, querella 28.
77. ACA, Generalitat, G-8/16, fol. 66v-67v, sentència de la querella 28, publicada el 14.VI.1704.
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El primer cas el presentaria la ciutat de Tortosa en una data que desconeixem —no-
més sabem que la suplicació seria cosida al Dietari de la Generalitat el 24 de juliol de 1702. 
Pretendria que serien constitutives de contrafacció «certas vendas y cridas manadas pu-
blicar per lo Consell de la Batllia General» (X: 179).

El segon cas el presentaria el pagès —presumim acomodat— Jaume Buscarons, 
de Valldoreix, tot demanant als diputats que sortissin en defensa seva perquè el doc-
tor de la Reial Audiència Joan de Colomer hauria proveït un decret executiu en con-
tra seu sense avisar els advocats perquè anessin a informar, i sense donar-los tampoc els 
dubtes preceptius, en contravenció de la constitució 9/1702 —CYADC (1704) I, 3, 24, 4— 
(X: 209, 23.IX.1702). No s’ha conservat cosida la suplicació al Dietari ni consta que pros-
perés, però és interessant en tant que demostra una expectativa de la població, i no només 
de les institucions, davant la posada en funcionament del Tribunal de Contrafaccions.

5. Cavaller vs. dirigents del General. Admissió a tràmit 
de revocació immediata per manca de competència del Tribunal 

sobre la Diputació (Lleida, maig 1704)

El prevere Joan Cavaller havia estat proveït interinament receptor dels drets del Ge-
neral i de la bolla a la ciutat i col·lecta de Lleida el 28 de juliol de 1693 (X: 1785, ítem 643). 
Fou suspès de l’ofici l’hivern de 1704, per consensu aut tollerantia amb els escandalo-
sos fraus descoberts al diputat eclesiàstic del trienni de 1701, Antoni de Planella i Cru-
ïlles, del qual era servidor i cohabitant. 78 Ell entengué que tal suspensió podia ser cons-
titutiva de contrafacció, ja que els membres del consistori i els assessors del General 
no l’havien oït ni li havien donat dret a defensar-se. Així, el 9 de maig de 1704 instà 
una causa contra tots ells davant del president del Tribunal de Contrafaccions, el regent 
la Cancelleria Miquel de Calderó. Aquest, immediatament —i imprudentment—, tocà 
l’oblata i dictà una provisió admetent el cas a tràmit; estaria cridat a fer d’actuari l’escrivà 
de manament Raimon Pellicer i Vidal. El dia 18 la Diputació envià al virrei una ambai-
xada d’alt nivell formada pel diputat reial i l’oïdor militar. Sostingueren que, segons les 
constitucions de Catalunya, els diputats, els oïdors de comptes i els oficials del General 
no estaven subjectes al Tribunal de Contrafaccions, i defensaren la seva jurisdicció pri-
vativa sobre causes o negocis de la Generalitat (←ACT8). El virrei es mantingué aliè al 
cas, en considerar que havia de tenir una sortida jurídica, no pas política (X: 449). En 
conseqüència, la Diputació, amb l’aval del seu equip jurídic, resolgué precipitar diverses 
actuacions simultànies, que tingueren lloc el dia 19: Féu prendre o segrestar a l’actua-
ri la suplicació original introductòria de la causa (N-264, fol. 859r), i instà Miquel de Cal-
deró a revocar la seva provisió sense dilació. Ell hi accedí el dia 24 i ordenà a Pellicer 

78. ACA, Generalitat, G-50/17, fol. 196, conclusió de 13.IX.1707 contra Planella i Cavaller. El cas Planella 
mereixeria un estudi, estirant el fil que Pere Serra i Postius proposà en el seu moment (Sans i Ballart ed. 1980). 
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que n’aixequés acta in memoriam futurorum (X: 1732-1733, ítem 557). L’acte fou comuni-
cat al General al vespre —i, suposem, rebut amb gran alleujament— (X: 450-451). Vin-
gué seguit, el dia 27, d’una altra revocació, per part de escrivà de manament, de protestes 
que havia formulat quan li havien segrestat la suplicació. La intenció del General d’actuar 
per la via de torb —d’efectes executius poderosos contra els que impedien o dificultaven 
la seva jurisdicció— explica aquestes ràpides reaccions (X: 451 i 1736-1737, ítem 559). El 
mateix Cavaller el 15 de juliol reconegué haver seguit una mala estratègia i, avalat per 
un dels assessors del General que havia pretès perseguir dos mesos enrere —Francesc 
de Gallart i Pastor—, demanà que es donés per anul·lada la seva instància i, en cas d’ha-
ver incorregut en alguna pena, se li’n fes remissió (X: 478-479 i 1783-1784, ítem 638). 
Consta que el 19 de juliol seguia suspès de l’ofici i s’estava proposant una terna, de la qual 
seria escollit algú que l’exerciria interinament (X: 1785, ítem 643). Tres anys més tard, 
Cavaller rebria una sentència condemnatòria exemplar, estrictament econòmica, del tri-
bunal de la Diputació. 

6. Apropiació il·legítima d’un gànguil naufragat 
i les seves mercaderies (Tortosa, oct. - nov. 1704)

El 18 d’octubre de 1704 naufragà un gànguil prop de la torre de l’Àngel, dins el ter-
me de Tortosa (Muñoz i Rovira 2014: 28), i el procurador fiscal reial de la ciutat, el no-
ble Plàcid de Riu i Simó, pretengué fer-se lliurar l’embarcació i les mercaderies que trans-
portava. Amenaçà els cònsols de la Llotja de Mar de la ciutat amb una pena pecuniària i els 
comminà a no tornar a ocupar el que l’oficial regi considerava un espai jurisdiccional 
seu. El 4 de novembre el síndic de Tortosa assabentà els diputats i els oïdors de comptes 
del General d’aquest conflicte, en el qual s’entenia que el procurador reial havia contra-
vingut als Costums de Tortosa, la carta de població de 1149 i un privilegi del 10 de no-
vembre de 1456 de l’infant don Joan a la ciutat, pels quals dins del terme de Tortosa tot 
allò naufragat es mantenia en poder del seu senyor, sense possibilitat de llevar-ne res. 79 
Els membres del consistori, avalats pel seu equip jurídic (X: 545-547), el 7 de novem-
bre resolgueren que el seu síndic instés la contrafacció davant del president del Tribu-
nal de Contrafaccions, el regent la Cancelleria Miquel de Calderó (N-265: 68v). Aquest 
recusà despatxar-la, i no ho féu pas tot sol. Resultà que quatre altres membres del Tri-
bunal havien convingut que, almenys de moment, «no procehia dita contrafacció» (X: 
557). Havien efectuat un judici d’admissibilitat, de legitimitat molt qüestionable? L’únic 
membre que no s’havia pronunciat era el conseller en cap de Barcelona, el doctor en me-
dicina Francesc Costa. El dia 14, els diputats deliberaren dirigir-se a ell perquè assumís 

79. Abundaven a la Catalunya moderna les iniciatives per negar al rei, o obtenir d’ell, el quint o cinquena 
part del valor dels naufragis al qual pretenia tenir dret en virtut de les seves regalies. 
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l’afer, subsidiàriament, com preceptuava la constitució 36/1702 (N-265: 76r). Costa hi for-
mulà en dies successius diverses reserves i dubtes jurídics, que, al seu parer, la Diputació 
no li respongué prou bé —ni pel que fa a contingut ni a forma, puix la resposta no esta-
va signada per advocats habilitats. I ja no volgué o pogué dedicar més temps al dossier, 
en trobar-se a la recta final del seu mandat, on ell i la prohomenia que l’havia d’aconsellar 
estaven pendents dels mecanismes preelectorals —habilitacions i insaculacions— per al 
següent exercici polític, particularment delicats a causa dels daltabaixos que estava pro-
vocant el cas Pallejà (Albareda 2001: 23 i s.). L’única cosa que Costa admeté fou que el 
secretari municipal aixequés acta dels intents fets pel síndic de la Diputació, per descar-
regar-lo de responsabilitats (X: 557-558 i 1853-1855, ítem 59). El 14 de gener de 1705 tal 
acta fou cosida al Dietari de la Generalitat (X: 569), la qual cosa suposà donar el tema per 
tancat. 

7. Renúncia a familiatura de la Inquisició per incompatibilitat 
amb oficis d’escrivent i mostassà: la potència inhibidora del 

Tribunal de Contrafaccions (Ulldecona, nov. 1704)

El 24 de novembre de 1704 un secretari del Secret de la Inquisició de Catalunya cer-
tificava que dos dies abans els inquisidors havien acceptat la petició d’Hermenegild Al-
besa, veí d’Ulldecona, de ser privat de la condició de familiar del Sant Ofici —«renun-
cia y dexación de su familiatura». 80 Tal condició podria ser incompatible amb dues altres 
que Albesa havia assumit posteriorment, la de mostassà a Ulldecona i la de regent de les 
escrivanies de dona Elisabet Sanchís de Heredia, senyora i possessora o quasi de les cúri-
es d’aquella vila, situada sota domini directe del comanador de l’orde de Sant Joan de Je-
rusalem. Almenys així ho hauria cregut el síndic d’Ulldecona, a tenor de les constituci-
ons 24/1553 i 21/1585 —CYADC (1588)(1704) I, 1, 56, 15-16—, la primera amb relació 
a l’ofici d’escrivent i la segona amb el de mostassà. En conseqüència, tal síndic hauria pre-
sentat una suplicació a la Diputació del General perquè s’informés sobre l’afer, amb l’ob-
jectiu que «se mogués contra de dit Albesa una contrafacció y se prosehís contra de ell 
com a contrafactor de las constitucions del principat de Cathalunya». Cal dir que Albe-
sa consideraria «molt dúbia y disputable dita pretesa contrafacció» perquè, al seu parer, 
els preceptes en qüestió tractarien sobre oficials reials i no inclourien expressament els 
baronials com ell. Tot i això, per evitar un procés davant del Tribunal de Contrafaccions, 
el dia 27, davant del consistori de la Diputació, declararia solemnement i s’oferiria a jurar 
«no haver tingut notícia que tal cosa era prohibida per constitucions», i no haver tingut 
«ànimo ni intenció» de vulnerar-les. L’endemà, certificaria la seva bona fe a la matei-
xa Diputació al·legant dues coses: que quan l’havien enviat a buscar del consell local per 

80. Com a referència consolidada sobre familiatura, a partir de la qual s’han fet progressos a nivells més 
amplis i més locals, Cerrillo 2000, 
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comunicar-li que havia estat extret a sort mostassà, havia complert de seguida l’exigèn-
cia que li havien esmentat de subjectar-se a les obligacions fiscals de la vila; i que calia te-
nir en compte «lo sol dupte y resel de fer o no contrafacció» que presentaria als diputats, 
materialitzat en la renúncia a la familiatura i en la revocació i anul·lació que faria de tots 
els actes viciats que hagués pogut fer (X: 560 i 1837-1839, ítem 45). 

Visiblement, en aquell districte senyorial del bisbat de Tortosa, a l’inici del se-
gle xviii la condició de familiar procurava avantatges més migrats que l’exercici de certes 
funcions al servei del senyor o en els càrrecs de la universitat. 81 Tot i això, la precipitació 
i l’ànsia que Albesa demostraria per ajustar-se a la legalitat són simptomàtiques del res-
pecte reverencial que s’estaria guanyant el Tribunal de Contrafaccions de Catalunya en-
tre els oficials del país, també els de rang inferior, molt propers a la comunitat. 

8 i 9. Dues causes incògnites, de moment

Ens limitem a aixecar acta de dues causes de les quals per ara tenim escassíssimes pet-
ges. Confiem que en ulteriors estadis de recerca se’n podrà dir més cosa —per això go-
sem numerar-les. D’una banda, dos consultors del General facturen hores de reunió per 
la causa «que se ha de introduir contra lo espectable portantveus de general governador 
de Cathalunya» (N-265: 102-1ºv i 102-2ºr, 27.IX.1704). D’altra banda, en una deliberació 
del consistori de la Diputació es passen comptes amb el síndic del General per cinc lliures 
que ha pagat «per la còpia de un memorial qu·és en lo procés de la causa de contrafac-
ció que aportava lo síndich del General contra don Miquel de Calderó, regent, y altres, 
vulgarment dita de l’espanyat, lo qual memorial se ha de exhibir en una causa de greu-
ge que aporta dit síndich» (N-268: 523r, 1.XII.1706). El terme «espanyat» —o el manus-
crit diu «espunyat»?— podria referir-se a un pany trencat, a la violació d’un magatzem 
o habitacle.

81. Encara serien inferiors quan s’aprovés el capítol de Cort 74/1706, que estendria als familiars les obliga-
cions de pagar imposicions locals i allotjar soldats. 



QUASICASOS 10-18: ANYS DE CARLES III, 
CAUSES NO INSTADES

Com es veu al títol, aquest capítol no és pas anàleg al que hem dedicat a causes invia bles 
o avortades en temps de Felip IV (V). Hi tractem vuit elements de tipologies molt diferents, 
que tenen en comú el fet de no haver estat instats davant del Tribunal de Contrafaccions. 
De fet, un dels elements, el número 14, és un méli-mélo d’ingredients condensats per no sa-
turar el lector. Per tant, si tinguéssim més temps i més pàgines, el nombre de quasicasos 
arribaria a trenta o cinquanta. Abans d’entrar en matèria, és forçós fer una remissió genèri-
ca al que ja hem explicat sobre el procés informatiu davant la Diputació, previ a un procés 
davant del Tribunal de Contrafaccions. Causes com les que intentarien Cardenyas i Estaper 
o la que el Consell de Cent voldria impulsar contra Parrella han estat valuosíssimes per co-
nèixer la praxi de tal procés previ (←ACT8).

A la llum de les pàgines següents es podrà afinar el judici del perquè de la inactivi-
tat del Tribunal de Contrafaccions entre 1706 i 1712, durant el regnat de Carles III: en 
quina mesura hi van contribuir la conjuntura de guerra, una ineficàcia de la Diputació 
o altres institucions de la terra, un pacte polític més o menys confessable amb una mo-
narquia més o menys «amiga», la convicció que no hi havia hagut drets vulnerats i no pro-
cedia instar processos...?

10. Servir la Coronela, propi de plebeus? Sancions a Cardenyas 
i Estaper per no fer guàrdies (feb. - juny 1707)

Aquest cas el coneixem combinant el Dietari de la Generalitat de Catalunya (sobretot 
X: 2107-2120, ítems 451 i 455) amb processos i sentències de visita del General. 82 Projec-
ta una llum valuosa sobre els tràmits interns a la Diputació del General quan es noti-
ficava l’existència d’una possible contrafacció, quelcom que podia resultar molt opina-
ble; permet entendre la complexitat que podia assolir el procés informatiu que duia els 

82. ACA, Generalitat, V. G. 200, querella 83 i, en menor mesura, querella 53. ACA, Generalitat, G-8/17, 
fol. 144v-149v (2a foliació del volum), sentència a la querella 83, publicada el 15.VI.1708.
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membres del consistori, aconsellats pels seus juristes, a la convicció que hi havia una con-
travenció i calia actuar.

Cenyim-nos primerament als fets. Francesc Cardenyas (*c. 1651) i Lluís Estaper eren 
doctors en drets civil i canònic. 83 Com a tals, tenien un status de gaudints, és a dir, podien 
gaudir de bona part de privilegis i prerrogatives de noblesa —com els cavallers. Ara bé, 
ambdós homes també exercien com a causídics o procuradors davant la Reial Audièn-
cia, i eren membres del Col·legi de Causídics i Pintors de Barcelona. Malgrat aquesta dar-
rera condició, refusaren servir la Coronela o milícia municipal, es negaren a anar amb 
l’arma al coll i fer guàrdia amb els seus companys de corporació, en considerar-ho quel-
com propi de plebeus. 84 El síndic del Col·legi de Notaris Causídics instà que se’ls exe-
cutessin béns propis per pagar la sanció escaient, cosa que féu l’11 de febrer de 1707 
Mateu Ugó, un dels verguers de la Reial Audiència, en aplicació d’una ordre del cance-
ller —advertim que resultaria rellevant per al cas aquest triangle d’agents causants i im-
plicats: corporació professional, veguer i canceller. Ugó, acompanyant el sergent Ono-
fre Cerdà i seguit de tres o quatre membres del col·legi, entrà a les cases de Cardenyas 
i Estaper i els prengué un llençol a cadascú.

Els dos doctors en drets, buscant alguna suspensió o revocació cautelar dels pro-
cediments, pretengueren dur l’afer a la Reial Audiència de Catalunya, on el Braç Mili-
tar tenia incoat un cas on es devia debatre l’amplitud de les seves prerrogatives. Jacint 
Dou, que n’era el relator, no admeté a tràmit la súplica de Cardenyas i Estaper, presumim 
que per manca de connexió amb el plet principal. Així, es decidiren a tustar una altra por-
ta, la de la Diputació del General, amb la idea que intentés un procés de contrafaccions. 
Hi presentaren dues suplicacions i una al·legació jurídica els dies 21 de febrer, 1 de març 
i 4 de març de 1707 respectivament. Un document rere l’altre, hi anaren sumant argu-
ments pels quals creien contrafets diferents drets de Catalunya en les seves persones. El cor 
de la seva pretensió era que, com a gaudints de drets de l’estament militar —el qual tenia un 
bagatge normatiu íntegrament confirmat per Ferran II el 9.X.1481, CYADC (1704) II, 1, 
16, 3 i 4—, es consideraven persones franques de servitud personal —constitució 18/1291, 
CYADC (1704) I, 10, 1, 3—, no susceptibles que se’ls penyoressin paraments de casa per 
deutes —constitució 45/1283, CYADC (1704) I, 7, 10, 1—, i exemptes de tota jurisdicció 
menys de la del rei —sentència de 28.III.1368, CYADC (1704) II, 3, 1, 6. Es feien forts en un 
decret del 14 de maig de 1603 del virrei duc de Maqueda, avalat per les tres sales del Reial 
Consell i Audiència de Catalunya, que havia pretès pacificar dissensions entre causídics 
barcelonins de diversa condició tot atorgant un tracte específic als que fossin cavallers. 
I anaven acumulant amb una propietat jurídica minvant altres greuges —ens abstenim 

83. Estaper seria una de les persones depurades de les bosses de consellers, Consell de Cent i oficials de 
Barcelona pel decret de Carles III dictat el 24.XI.1705 (Serra 2006: 87). 

84. No foren pas els únics que s’intentaren escapolir de les llargues, fatigoses i mal pagades guàrdies (Riart, 
Hernández i Rubio 2010: 106-119).
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d’entrar en cadascun d’ells—, per exemple que se’ls hauria executat sense prèvia cognició 
de causa, en pretesa vulneració de la constitució 21/1289 —CYADC (1704) I, 8, 1, 5. 

El 4 de març de 1707 succeí quelcom inèdit i molt interessant per al nostre estudi. Els 
priors del Col·legi de Notaris Causídics —a iniciativa pròpia?— també volgueren donar 
a conèixer oficialment la seva versió i comparegueren davant la Diputació del General. 
Hi lliuraren un document que rebatia les pretensions de Cardenyas i Estaper. Dues il-
lustracions: entenien que la constitució 21/1289 no era aplicable al cas perquè establia el 
supòsit que s’hagués infligit un «malfeyt», i el constrenyiment controvertit no ho era pas. 
Pel que fa al decret virregnal de 1603, de facto extrajudicial o polític, només podia haver 
tingut efectes durant el mandat de qui l’havia dictat, i encara que no fos així hauria que-
dat revocat per una sentència dictada a la Reial Audiència el 3 de juliol de 1638 amb Felip 
Vinyes com a relator, que havia concretat àmplies obligacions per als cavallers i equipa-
rats respecte al Col·legi de Notaris Causídics de Barcelona —obligacions que els dos afec-
tats havien jurat observar, juntament amb la resta d’ordinacions corporatives. 

Així, l’escenari s’anava complicant. Rere tot plegat hi havia el dubte de qui hauria co-
mès pròpiament la contrafacció. Si es considerava que eren els priors del Col·legi de No-
taris Causídics, podien quedar exempts de l’enjudiciament del Tribunal de Contrafac-
cions. Si es pensava en el canceller, hi havia la possibilitat que s’hagués limitat a concedir 
una llicència als referits priors sense saber a quins col·legiats volien constrènyer. S’albira-
ven dificultats i molta feina per a l’equip jurídic de la Diputació. Els diputats i els oïdors 
de comptes cometeren el dossier a l’assessor subrogat Pau Romà. El seu col·lega Rafel 
Bruguera no hi podia intervenir per raons tant òbvies com sorprenents: amb la seva sig-
natura havia donat suport a ambdues parts, tant a les suplicacions de Cardenyas i Esta-
per com a l’argumentari dels priors del Col·legi de Notaris Causídics —diguem-ne desig 
d’imparcialitat o manca de criteri. Romà demanà consultors i li foren assignats Lluís 
Garriga i Josep Tomàs Rovira (N-269: 580v, 12.III.1707). A partir d’aleshores, segons 
Pau Romà recordaria mesos més tard, ell, l’advocat fiscal Ramon de Codina i els dos con-
sultors, «[havent] junts mirada, studiada y premeditada la matèria, resolgueren avisar 
les parts per informar, las ohiren y donaren duptes, miraren y premeditaren los papers 
que les parts presentaren per satisfacció dels duptes». És a dir, contrastaren versions i de-
manaren aclariments de fet i de dret. El 24 de maig de 1707 Lluís Garriga, «com a més an-
tich dels consulents», referí verbalment al consistori que, «després de mirat y premeditat 
tot», havien resolt unànimement que no detectaven cap contrafacció que la Diputació del 
General hagués de contribuir a reparar: «[Sobre Cardenyas i Estaper] no se havia violat 
constitutió, capítol de Cort ni altre dret de la pàtria» (X: 784).

La matèria era certament intricada i havia estat debatuda intensament i extensament, 
com es comprova amb les vint reunions celebrades entre març i juny que la Diputació de-
liberà remunerar a raó d’una lliura i quatre sous per consultor i per reunió (N-269: 669-
2º, 19.VII.1707).
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Cardenyas i Estaper quedaren frustrats perquè consideraven que sí que havien patit con-
trafaccions. Pitjor encara, el 30 de maig Mateu Ugó tornà a penyorar Francesc Cardenyas 
per persistir en la negativa de fer guàrdia a la Coronela de Barcelona. Aquesta vegada s’en-
dugué una cullera de plata de casa seva. El jurista denuncià immediatament el que ha-
via passat a la Diputació (X: 786), i reclamà novament que se’l defensés, però d’una con-
trafacció diferent de la precedent: de facto, el que estaria patint seria una exacció de nous 
vectigals, d’una fiscalitat no aprovada en Corts. També demanà que se li estengués una cer-
tificatòria de les quatre súpliques que havia lliurat a la Diputació des de febrer. L’escrivà ma-
jor subrogat, Aleix Fornaguera, autoritzà vuit dies més tard que se li donés una còpia autèn-
tica de les súpliques, juntament amb les actuacions dels notaris causídics. Creiem que tant 
l’entossudiment de Cardenyas com les prevencions burocràtiques de Fornaguera s’han 
d’emmarcar en la tensió de final de trienni, amb els processos fiscalitzadors a la cantonada. 

Com era d’esperar, a partir de l’agost de 1707, el cas de Cardenyas i Estaper motivà 
una querella en la visita del General. Fou la número 83 i es presentà contra els diputats i els 
oïdors de comptes, l’assessor titular Miquel Joan Bosch i l’assessor subrogat Pau Romà. Per 
dos motius principals: no haver eixit, com se’ls havia instat, «al reparo de unas contrafac-
cions», ni haver manat al síndic que hi sortís, contravenint al capítol R. 5/1599 i al capítol 
de Cort 87/1706, a més dels capítols de Cort 84, 85 i 86/1706. I haver gastat indegudament 
molts diners del General en pagar consultors i juntes d’advocats que no havien conduït en-
lloc. Tot plegat salpebrat amb la denúncia per «allarcs» —dilacions— i per obstacles i negli-
gències de tramitació. De fet, fóra més rigorós dir que les querelles van ser dues, perquè en 
la número 53 que ja hem comentat (←ACT6) també es buscà una reparació per a aquest afer.

En la querella 83 detectem i volem remarcar una disfunció greu entre la posició del 
procurador fiscal de la Visita del General i la de Francesc Cardenyas —Estaper hau-
ria mort recentment. El primer retrauria als acusats una usurpació de funcions judicials 
impròpies a l’hora de documentar-se sobre el cas: «Donant duptes en scrits y avisant las 
parts a informar com si fossen jutges y [h]aguessen de declarar la contrafactió, y després 
feren relasió que no era contrafacsió y que no devia lo excel·lentíssim consistori manar al 
síndic isqués al reparo y defensa». El segon, tot assumint de facto l’existència de tal pro-
cés de documentació, denunciaria haver-hi patit indefensió, atès que l’assessor subrogat 
Pau Romà no li hauria fet conèixer materials lliurats per la part contrària: «[Vaig dir als 
juristes que] per a respóndrer a ells era menester vèurer un privilegi del qual los notaris 
causídichs ne havian extreta una certificatòria, y axí mateix un procés vell entre parts 
de dit col·legi de una y diffarents de part altre [...], lo qual procés estava en mà de l’advo-
cat de dit col·legi, al que respongué dit doctor Romà que ell ho faria aportar, perquè en 
esta casa no·s negava cosa». Cardenyas ho hauria tornat a demanar a través de Fornague-
ra i «no poguí alcansar cosa», sinó que s’hauria trobat la resolució presa.

No entrem en el detall de tots els arguments jurídics que es contrastarien sobre el 
tema que ens ocupa durant la visita del General, alguns ja esgrimits, d’altres nous, uns d’ací 
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i uns d’allà analitzats sota una llum diferent. A títol anecdòtic, fixem-nos en l’objecte cen-
tral de tot el plet: el llençol. Pau Romà declararia en la seva confessió judicial del 15 de febrer 
de 1708 que la succinta constitució 45/1283 —la que prohibia penyorar per deutes els para-
ments de casa dels cavallers— a la pràctica havia estat aplicada com si els llençols no fossin 
paraments de casa. Per la seva part, el 4 de març de 1707 els priors del Col·legi de Notaris 
Causídics havien ironitzat que Cardenyas i Estaper haguessin trobat tant a faltar un llen-
çol, «sinó és que [...] no tinguessen altres llansols que poder posar al llit». En un àmbit molt 
més rellevant, el debat rauria en si es podia considerar que els dos juristes, a través d’algun 
acte que havien fet per exercir la professió de causídic, havien renunciat a beneficis de la con-
dició de gaudint, i així s’havien subjectat voluntàriament a obligacions com la de servir 
la Coronela —«[que] may se ha tingut per indecorós per lo estat dels militars y gaudints». 

La sentència de la querella 83 seria absolutòria per a tots els acusats: per als consis-
torials, perquè havien actuat seguint el consell d’un tècnic. Per a Romà, el tècnic, per-
què no constaven vicis majors en el consell que havia prestat, després de molt dubtar: 
«No [h]y ha estatut, disposició ni autor algun que dispose o diga que lo jutge o jurispè-
rit que en matèria jurídica y duptosa, etiam que erràs son discurs o resolució, puga ser 
sindicat per rahó de aquell, cessant dol, frau o baretaria». Però la sentència aniria més 
enllà. Constataria una llacuna preocupant en la minsa reglamentació del procés infor-
matiu previ de la Diputació, i hi proposaria una solució: que els consistorials en curs i fu-
turs prefixessin un termini estricte —tres dies a partir de la denúncia de la part lesa—, 
amb una sanció en cas d’incompliment, perquè els juristes de la institució els orientes-
sin sobre si en tal o qual cas s’havia produït una contrafacció: «Degan y tingan obliga-
ció dits advocat fiscal y assessors dins lo termini de tres dias lo més llarch dir son sentir, 
si deu o no e[i]xir dit excel·lentíssim y fidelíssim concistori a la proposada contrafactió 
o no». A la part lesa, precisament, li retrauria no haver instat una causa de contrafacció 
de manera autònoma, com la llei permetia i altres havien fet —pensant en Prat (←CAS6) 
i Llampillas (←CAS11). Per acabar, recordaria als dirigents del consistori vigents i futurs 
el seu necessari compromís, inequívoc, amb el control de l’observança del dret: «No omi-
taran diligència alguna a tot lo que conduesca per la major estabilitat, firmesa y obser-
vansa de las generals constitutions y demés drets de la pàtria».

11 i 12. «De bé a bé» i «sens ningun gasto»: contrafaccions 
revocades de Vilafranca del Penedès i d’Hostalric 

(gen. - ag. 1708, després del precedent de 1707)

Atesa la seva gran interacció, ens és forçós presentar juntes aquestes dues contrafac-
cions que no s’arribarien a instar —perquè no hi hagi dubtes, considerem la de Vilafran-
ca com la número 11 i la d’Hostalric com la número 12. Ambdues, combinades, provoca-
rien que el Tribunal de Contrafaccions estigués a prop de reactivar-se a final de l’hivern 
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de 1708. L’any 1707 haurien estat neutralitzades per una entesa oficiosa entre la Diputació 
i l’aparell reial (←ACT6): hi hauria canvis amb els dirigents del General del nou trienni?

A partir del 10 de febrer de 1708 —almenys que consti oficialment— començà 
una ofensiva tenaç del consistori de la Diputació, representat pel seu síndic Pau Corbe-
ra i Palau, per assolir la reobertura del Tribunal de Contrafaccions. Dues causes alimen-
taren l’empenta de la institució, ambdues provinents de comarques o del territori —qui-
na expressió és menys desafortunada?—, cadascuna amb una trajectòria d’un any com 
a mínim: una s’adreçaria contra el batlle de Vilafranca del Penedès, Josep Soler; l’altra se-
ria contra el doctor en drets Joan Fèlix Fornés, assessor ordinari de la vila d’Hostalric 
i els vescomtats de Cabrera i Bas —de facto, jutge local. La primera afectaria el domi-
ni regi, la segona tocaria l’àmbit baronial. Ho diem en condicional perquè, a la pràcti-
ca, cap de les causes es materialitzaria. Abans de veure la seqüència d’aquesta inacció, 
fem cinc cèntims dels dos casos i del que hi estaria en joc.

En el segon cas, Fornés no s’havia abstingut de conduir i dictar una causa on el seu gen-
dre, Josep Modolell de Costa, era advocat d’una de les parts. Així, podia haver contravin-
gut a la constitució 56/1510 —CYADC (1704) I, 3, 3, 4. Modolell defensava la vila d’Hos-
talric, en una causa contra Pere Figueras, hostaler de Collformic, de la parròquia de Sant 
Esteve de Massanes, defensat pels síndics de la batllia d’Orri (Pladevall 1994). Des de l’11 
de febrer de 1707 el síndic d’Orri havia declarat Fornés suspecte —n’havia demanat la re-
cusació—, però ell havia continuat dictant provisions sobre la causa fins al 18 de gener 
de 1708 (X: 923 i 2230-2232, ítems 207-208).

El cas penedesenc versaria sobre preteses irregularitats en processos electorals a nivell 
local, contravenint als privilegis de la universitat de Vilafranca de l’11 de juliol de 1608 
i de l’11 d’abril de 1698, a la constitució 17/1706 85 —amb la qual Carles III havia apro-
vat i ratificat tots els privilegis, exempcions i llibertats concedits a comuns i particulars 
de Catalunya— i al despatx o ordre de nova insaculació donat el 30 desembre de 1706 
per l’aleshores virrei comte Leo von Uhlefeld, manant al batlle i als jurats de Vilafran-
ca que executessin la desinsaculació d’unes persones determinades i que al seu lloc n’in-
saculessin unes altres, sempre i quan reunissin les qualitats i circumstàncies requerides 
per les normes. 86 En tal procés de substitució hi hagué dissensions, puix versemblant-
ment algunes de les persones designades no complien els requisits necessaris —d’edat, 
d’antiguitat de domicili a Vilafranca o de capacitat i habilitat—, però el batlle i el jurat 
quart de la vila —que s’apropiaren de la insaculació— no feren cabal de l’oposició dels 
altres jurats municipals. 

85. Advertim que en dos assentaments documentals oficials de 10.II.1708 -DGC, X: 876 i N-270: 96v- 
consta erròniament constitució 14/1706.

86. No és sobrer esmentar que, a diferència de Felip III (IV) després de 1652, que només havia incidit en 
les llistes de persones elegibles a la Diputació i la ciutat de Barcelona, Carles III també intervingué en insacu-
lacions d’altres poblacions importants de Catalunya (Torras 1983: 40-41). 
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Havien estat eixorcs els intents dels afectats perquè la Diputació del General instés 
aquestes contrafaccions a la fi del trienni de 1704. 87 Com a mínim en el cas d’Hostalric, 
això s’havia mig degut a un motiu tècnic. En paraules del donzell de Barcelona Dídac 
de Vila, procurador dels jurats de la batllia d’Orri, els juristes regulars del General, i més 
concretament Pau Romà, en un primer moment havien opinat que «a vista dels papers 
que aportava, estavan promptes per a fer relació al excel·lentíssim consistori, y que se in-
clinavan de què era contrafacció». De tota manera, abans d’emprendre accions, s’havi-
en proposat com a mitjancers amb el contrafactor per convèncer-lo que revoqués l’acte. 
Advertit a tal efecte el doctor en medicina Josep Fornés —son germà—, havia enviat al 
consistori l’advocat Pere Màrtir Pons per informar de les raons per les quals Joan Fèlix 
refusava fer la revocació. I les havia il·lustrat amb dues sentències —«dos exemplars»— 
de la Reial Audiència, les quals havien fet «alguna mella o dificultat» als assessors del Ge-
neral. Aquests les havien reenviat a l’advocat dels jurats de la batllia d’Orri, Pau Torras, 
«per a què satisfés a dits exemplars y poguessen pèndrer resolució». Enmig d’aquest tràfic 
de documents i opinions, havia arribat la fi del trienni i el negoci no havia estat despat-
xat. En el cas de Vilafranca no ens consta que haguessin aflorat dificultats tècniques. Ha-
via estat simplement per voluntat d’entesa extrajudicial i «per obviar gastos de la Genera-
litat» que els juristes regulars de la Diputació del trienni de 1704 havien procurat «que dit 
official fes dita revocatió, y per est medi se conseguia que no se havia de axir a la contra-
factió [...], donant-se la part que instava la contrafactió per satisfeta».

El 30 de gener de 1708 l’equip jurídic estable de la Diputació dictà un vot o parer es-
timant que en el cas de Vilafranca s’havien comès diverses contrafaccions i calia que els 
diputats i els oïdors de comptes en cerquessin la reparació (X: 877-878). Això havia de su-
posar forçosament la reobertura del Tribunal de Contrafaccions?

L’aparell de la monarquia a Catalunya explicità sense ambages una preferèn-
cia perquè ambdós contenciosos es solucionessin per via extrajudicial i negociada, sen-
se que calgués recórrer a la sorollosa obertura del Tribunal. Remarquem l’aproximació 
prèvia que el regent la Cancelleria féu amb el síndic del General per assabentar-se del 
contingut de les protestes contra Fornés i Soler: «[El regent estimaria que el síndic] 
li amostràs las ditas dos súplicas per a què ab mayor claredat sabés en què consistian 
las contrafaccions». Subratllem, acte seguit, la col·laboració interinstitucional del con-
sistori, que accediria a facilitar la informació necessària al regent, el qual l’elevaria ràpi-
dament al canceller. I la celeritat amb què aquest darrer demanaria als potencials reus 
una revocació dels actes objecte de controvèrsia. Al síndic se li diria: «A tots estava bé 
que se suspengués dit tribunal, en obrir-lo perquè revocant lo que se havia obrat con-
seguia la casa sens ningun gasto, lo que esperava aconseguir per medi de sentència» 

87. La informació d’aquest paràgraf l’obtenim d’ACA, Generalitat, V. G. 200, querella 53. Concretament, 
del testimoni de càrrec de Vicenç Carreras de 10.XII.1707 i de Dídac de Vila de 14.XII.1707.
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(X: 883, 17.II.1708). Dies més tard el canceller repetiria l’argument del cost, tot dient-li al 
síndic, comprensiblement impacientat: «Per ara millor no mòurer cosa, perquè si de bé 
a bé conseguia lo General la revocació de dit procehiment sens dispendi algú del Gene-
ral era molt millor» (X: 883, 28.II.1708). Se l’intentaria tranquil·litzar dient que havien 
estat cridats a Barcelona no sols el batlle, sinó també el veguer de Vilafranca, i també 
l’assessor d’Hostalric. El canceller mostraria una gran confiança a fer-los revocar els 
actes constitutius de contrafacció, a tots ells, incloent l’oficial baronial: «Ell li assegura-
va que dit doctor Fornès, ab sa menor insinuació, li faria revocar (X: 883, 2.III.1708)». 
Mentrestant, el síndic recuperà del canceller les suplicacions amb què pretenia instar les 
contrafaccions i demanà noves instruccions als diputats i als oïdors de comptes (X: 884, 
2.III.1708). S’intuïa una ruptura, un pas a la confrontació? En absolut, la via de la col-
laboració no s’esgotaria pas. Ben al contrari, malgrat la «contínua instància de las parts 
lesas y interessadas» (X: 885, 6.III.1708), prevaldria el seny i es permetria a l’aparell reial 
consultar el procés informatiu de Vilafranca instruït de forma prejudicial a la Diputació 
(X: 885, 8.III.1708).

Després d’un mes d’inacció —per la flegma de dos magistrats del Reial Consell (X: 
887, 16.III.1708)—, el síndic tornaria a insistir al canceller perquè s’obrís el Tribunal 
de Contrafaccions, dient-li que es veuria obligat a passar als «requiriments y commi-
nacions» del capítol de Cort 83/1706 (X: 889, 6.IV.1708). El canceller tornaria a intentar 
la via de la dissuasió, fent-se fort en tres arguments: no convenia obrir el Tribunal per 
motius de conveniència política —«en lo estat present li aparexia que era del mayor ser-
vey de sa magestat [...] y conveniència universal del Principat differir la obertura de dit 
tribunal»—, per poca gravetat de les causes que s’instaven —més encara tenint en comp-
te la disponibilitat de l’aparell regi per resoldre l’afer de Vilafranca del Penedès—, i fi-
nalment per «excusar gastos a la Generalitat» en temps de necessitat. Ara bé, si la Ge-
neralitat s’entossudia a fer-lo reunir, hauria de ser la primera a posar-hi de la seva part, 
donant-li «quarto», l’espai de treball (X: 890 i 2197, ítem 135, 11.IV.1708). Aquesta res-
posta era molt hàbil, car en aquella època s’estava produint la visita de la Diputació del 
trienni precedent i els visitadors haurien vist com un afront ser privats de la seva estança. 

El General es mobilitzà per activar els tres jutges del Tribunal de Contrafaccions 
de la Cort. En qüestió d’hores demostrà que estaven promptes a jurar el càrrec els jut-
ges eclesiàstic i ciutadà (X: 890, 12.IV.1708). Li costà més comptar amb l’assentiment del 
Braç Militar. Hi coadjuvarien un canvi de protector del Braç —el càrrec passaria de mans 
de Josep Galceran de Pinós a Josep de Cartellà i Sabastida (←ACT9)—, alguna resistèn-
cia a legitimar que l’assessor senyorial d’Hostalric fos empaperat, l’entrada de les tropes 
castellanes i franceses a Tortosa i l’Empordà i l’arribada de la reina a Barcelona (DGC, X: 
890, 892, 897, 900...).

El mes d’agost de 1708 el síndic del General reclamaria novament la disponibilitat 
de Cartellà per jurar, i aquest respondria que hi acudiria quan li ordenés el regent la Can-
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celleria (X: 923, 13.VIII.1708). Tal ordre no s’arribaria a produir. El regent aconsegui-
ria que l’assessor d’Hostalric revoqués les provisions i els procediments fets indegudament 
en el cas de Pere Figueras i restituís el salari que n’havia rebut (X: 2230-2232, ítems 207-
208, 27.VIII.1708). No ens consta que les diligències que havia fet perquè el batlle de Vila-
franca també revoqués els seus procediments (X: 923, 23.VIII.1708) arribessin a bon port, 
però tenim motius poderosos per suposar-ho. Altrament, se n’hauria seguit parlant.

13. Consell de Cent vs. Fortunat de Parrella, doctor 
de la Reial Audiència, per ingerència en el procés d’insaculació 

municipal (nov. 1709 - nov. 1710)

Oferim unes pinzellades estrictament jurídiques d’un episodi que tindria com a re-
refons les pugnes, dins i fora dels tribunals, entre el Consell de Cent i la Llotja de Mar 
o de mercaders de Barcelona, amb col·lectius socials i professionals en concurrència (Ala-
brús 2001: 105-107). Al nostre entendre, és més que un «assumpte de clientelisme polític» 
(Albareda i Martí 2007: XXI) i requereix noves mirades, que tinguin en compte molts 
altres factors. Les fonts que utilitzem són el Dietari i les deliberacions de la Generalitat 
entre novembre de 1709 i juliol de 1710 —que anem citant oportunament— i un procés 
i dues sentències de visita del General que començaria l’agost de 1710. 88

Per a la narració dels fets convé situar-nos al Consell de Cent barceloní, a la darre-
ria del mandat polític anual de 1709. Estaven en curs els habituals processos preelecto-
rals d’insaculació i habilitació, amb els conflictes d’interessos per tothom coneguts. El 
conseller quart Jeroni Alabau fou suspès del mecanisme insaculador per haver proposat 
una llista de persones descendents de mercaders matriculats per línia masculina, amb 
el propòsit de preservar uns drets que entenia que esqueien a l’estament mercader. El 26 
de novembre Fortunat de Parrella, doctor de la tercera sala de la Reial Audiència, amb 
l’aval de la seva sala —facto verbo—, dictà una controvertida provisió d’efectes immedi-
ats —de incontinenti, que no podria ser recorreguda abans de l’execució. En què consis-
tia tal provisió? Admetia una suplicació del síndic de la Llotja de Mar perquè s’aixequés 
la suspensió d’Alabau i es prenguessin en consideració els candidats de la seva llista. Par-
rella dirigí la seva ordre a membres del Consell de Cent, al consistori dels consellers —els 
edils municipals—, a habilitadors i a altres persones, sota amenaça d’una sanció de dues 
mil lliures barceloneses de béns propis per hom, tot instant-los a no innovar res en el 
conflicte que enfrontava les dues poderoses institucions locals. La de Parrella es perce-
bria com una ingerència intolerable de l’aparell reial en l’àmbit jurisdiccional de la ciu-
tat. Barcelona consideraria contrafet el preat privilegi que li havia donat Carles III el 16 

88. ACA, Generalitat, V. G. 204, querella 1. ACA, Generalitat, G-8/18, fol. 28v-34r d’una segona foliació 
del volum, sentència publicada el 15.VI.1711; ibidem, fol. 12r-15v d’una tercera foliació del volum, sentència 
publicada el 31.VII.1711.
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de gener de 1706 i es disposaria a defensar-lo aferrissadament. 89 Sens perjudici, és clar, 
d’una solució d’emergència per al cas concret d’Alabau que poguessin intentar les parts 
en conflicte, amb mediació de la Diputació del General i el Braç Militar (X: 964-965). 

El 29 de novembre el síndic de la ciutat de Barcelona demanà a la Diputació del Ge-
neral que instés un procés de contrafacció. De fet, no li estava sol·licitant una cosa, sinó 
dues: impulsar la causa, és clar, i també aconseguir la reobertura del Tribunal de Con-
trafaccions. Tinguem present que tal institució no havia entrat en funcionament des 
que Carles III havia accedit al tron (←ACT6).

La Diputació actuà amb cautela, sense precipitació. Els membres del consistori dema-
naren al seu equip regular de juristes que analitzessin l’afer i donessin el seu parer. Els as-
sessors subrogats Emmanuel Flix i Rafel Bruguera i l’advocat fiscal subrogat Pau Romà, el 
4 de febrer de 1710, dictaminaren per escrit que, al seu entendre, s’havia comès una con-
trafacció. En conseqüència, «[el consistori] ha y deu ordenar a son síndich que isca al 
reparo de dita contrafacció per aquells medis que aparexeran [...] més proporcionats» 
—subratllem la prudència d’aquesta darrera clàusula (X: 971-972). Malgrat la claredat 
d’aquest parer, quatre dies després que fos pronunciat, els diputats i els oïdors de comp-
tes nomenaren dos advocats alternatius —«assessors assumpts»—, Josep Arcidet i Josep 
Corominas. La motivació a priori seria lloable, la recerca d’imparcialitat en sentir fu-
mades de conflictes d’interessos: «Algunas veus que han corregut que dits doctor Rafel 
Bruguera y doctor Emanuel Flix serian suspectes als interessats en dita contrafacció, per-
ço que quant se despediren dits mandatos se trobaven ser altres dels individuos que com-
ponen lo savi Consell de Cent y, com a tals, haver-se’ls presentat també los sobredits man-
datos, y desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas pèndrer consell en dit negoci de personas 
no suspectes a ninguna de las parts». A Arcidet i Corominas se’ls encomanaria que, jun-
tament amb Pau Romà, fessin un vot per escrit alternatiu al del dia 4 (N-272: 340). El 
dia 13 el consistori, assabentat pels dos assessors ocasionals —sense adhesió de Romà— 
que l’afer era «molt grave», designà tres juristes més perquè fessin de consultors: Miquel 
Coll, Fèlix Teixidor i Sastre i Francesc Roig i Ferrer (N-272: 341v-342r). Tots tres juraren 
el dia 15 (X: 972) i iniciaren una llarga sèrie de reunions. En aquest procés de reflexió 
sabem que hi fou estudiada una suplicació amb documents annexes d’un síndic del ma-
gistrat de la Llotja de Mar, defensant que la provisió de Parrella no havia constituït cap 
contravenció als drets de Barcelona (X: 973, 24.II.1710). És a dir, hi foren escoltades ver-
sions discrepants dels fets.

Un mes i mig després, el 2 d’abril de 1710, els dos assessors ad hoc i els tres consul-
tors lliuraren un dictamen molt extens que arribava a conclusions diferents del del 4 

89. Advertim que la documentació parla de 27 de gener de 1706, entenem per error o confusió. Amb el 
privilegi de 16 de gener de 1706 Carles III havia restituït al Consell de Cent, no sense restriccions, potestats que 
tenia abans de 1639 en matèria insaculatòria (Simon 2011: 294-295). 
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de febrer —venia a constituir un «contravot», i deixava Barcelona sense l’emparament 
de la Diputació, entre d’altres motius perquè al procés informatiu no hi constava una cò-
pia de la provisió de Parrella que es contestava (X: 978-983). Durant el març —un mes 
perdut— els cinc juristes ja havien debatut amb el municipi si calia esmenar, i com, 
aquesta llacuna (X: 975-976, 7.III.1710 i 12.III.1710). El mateix 2 d’abril, l’advocat fiscal 
Pau Romà, en un parer molt més concís, discrepant dels col·legues que li havien endos-
sat, estimà que sí que procedia ordenar al síndic del General que instés contrafacció. 
No repetí arguments, sinó que remeté als del vot que ja havia signat el 4 de febrer, tot 
afegint-hi que una llacuna documental no podia servir d’excusa, perquè podia ser esme-
nada en l’autèntic judici que tindria lloc davant del Tribunal de Contrafaccions, que el 
procés informatiu previ davant la Diputació no eclipsava pas: «Sens que lo judici [de con-
trafaccions] estiga coartat a la sola prova que·s troba en lo procés informatiu que se ac-
tua y forma devant lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori» (X: 983).

El 23 d’abril, després de fer «vàrias diligèncias e instàncias», els diputats i els oïdors 
de comptes havien aconseguit una còpia autèntica de la provisió del 26 de novembre. El 
procurador fiscal del General l’exhibí ràpidament en el procés informatiu. I es dema-
nà un nou dictamen «ab la mayor brevedat posible» als sis juristes implicats, Pau Romà 
inclòs (N-272: 359). El dia 25 es formularen públicament dos vots paral·lels, novament. 
Els cinc juristes reticents ara es manifestaven positius, en els mateixos termes del dicta-
men del 4 de febrer: «[El General] ha y deu exir al reparo de dita contrafacció per aquells 
medis que aparegan [...] més proporcionats» (X: 986-987). Romà, tot sol, perseverà en 
la seva opinió (X: 987). Per tant, hi havia coincidència d’objectius. L’endemà, els consis-
torials deliberaren que s’ordenés al síndic del General sortir en defensa del dret vulnerat 
«per los medis que disposan las constitucions, capítols y actes de Cort del present Princi-
pat» (N-272: 360v). Apel·lar als medis legals suposava un graó superior als mitjans inde-
terminats «més proporcionats» del dictamen del 4 de febrer. 

A partir d’aquí, s’obririen dues vies d’actuació, en paral·lel i en tensió recíproca. 
La primera seria pressionar per a l’obertura del Tribunal de Contrafaccions, i la sego-
na buscar una revocació d’actes —solució extrajudicial o política. El problema rauria en 
el fet que les tres sales de l’Audiència només votarien una revocació dels mandats dirigits 
als habilitadors (X: 988, 25.IV.1710 i 2.V.1710), no pas de la provisió del 26 de novem-
bre de 1709 de Fortunat de Parrella ni dels mandats als consellers executius i a membres 
del Consell de Cent. Barcelona no s’acontentaria amb aquesta tímida correcció i vol-
dria que s’instés una causa davant del Tribunal de Contrafaccions (X: 989, 8.V.1710). 
L’11 de maig el canceller, legalment facultat per presidir tal tribunal, diria al síndic del 
General que ell prou voldria convocar els altres jutges per la contrafacció instada per 
Barcelona, però que «lo que se havia estilat en altres semblants casos era que se li por-
tava per lo síndich del General ante omnia la súplica de la contrafacció» (X: 990). El 
síndic el corregí, dient que primer calia obrir el Tribunal i que acte seguit ell hi porta-
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ria la suplicació. El canceller li demanà «a lo menos» un paper on estigués escrita la pre-
tensió del síndic, per «aplicar las diligèncias ab la part interessada a effecte de procurar 
algun ajust»; en cas de no aconseguir-lo, estaria prompte a obrir el Tribunal (X: 990, 
14.V.1710). El síndic replicà ràpidament que el consistori «no havia acostumat entregar 
paper en escrits de sa pretensió y que, quant estaria ubert lo Tribunal, aleshores se li por-
taria la súplica introductòria» (X: 991, 15.X.1710). «Inoportunes» indisposicions del can-
celler feren que es passés a pressionar el regent la Cancelleria i se l’amenacés amb un re-
queriment oficial perquè obrís el Tribunal de Contrafaccions. Ara bé, en virtut del capítol 
de Cort 38/1706, caldria habilitar tal requeriment. El canceller i després el doctor més 
antic de la tercera sala, Anton Joan Martí, es torejarien el síndic amb formalitats sobre tal 
tràmit (X: 991-993, 17-23.VII.1710). Mentrestant, davant la pressió, s’obriria alguna es-
cletxa a la possibilitat que Parrella cedís? El 20 de maig el regent la Cancelleria cridà els 
juristes de la Diputació a reunir-se amb el magistrat regi «per a platicar lo modo y for-
ma de la revocació». El consistori resolgué «convenir y condecendir al que se’ls demana» 
i envià Pau Romà l’endemà mateix (X: 992). Aquest mantingué quatre reunions amb Par-
rella que no dugueren enlloc (X: 995, 30.V.1710).

Seguint el que havia anticipat l’escrivà de manament Joan Salamó el 26 de maig (X: 
994 i N-272: 367r-368r), el dia 28 el regent la Cancelleria no permeté que Aleix Fornague-
ra, secretari i escrivà major del General, concorregués amb l’escrivà de manament a esti-
pular i rebre acte de la presentació de la suplicació que se li volia presentar (X: 994-995). 
El mateix Fornaguera, els juristes del General i tres consultors (←ACT8) entengueren 
que tal cosa no podia prohibir-se atenent al capítol de Cort 38/1706, que no podia per-
judicar la prerrogativa adquirida pel General i l’observança «inconcusament estilada en 
semblants casos». Resolgueren que la suplicació es fixaria a les parets de la casa del re-
gent i tindria força de presentació (X: 996-998, 4.VI.1710). Com el lector pot comprovar, 
l’afer s’anava embardissant amb disputes emergents i incidentals. Una novena aconsellà 
als diputats i als oïdors de comptes avisar el Consell de Cent i el Braç Militar, de mane-
ra que la pilota passà a la Conferència dels Tres Comuns (X: 999-1000, 6.VI.1710 i 9.VI.1710; 
N-272: 373v i s., 14.VI.1710 i s.; N-272: 382v, 5.VII.1710). Ens consta que aquesta hi dedi-
cà com a mínim vuit reunions entre 27 de juny i 10 de novembre de 1710 (Martí 2008b: 
439-440). Amb final feliç per als interessos de Barcelona: el 10 o l’11 de novembre de 1710 
mateix es revocarien les ordres i amenaces de sanció dictades per Parrella, poc abans 
que recomencés el nou cicle preelectoral al cap i casal (Martí 2007: 272; Martí 2009: 36).

Ni tan sols amb el concurs de les altres dues institucions de la terra no s’aconsegui-
ria que la contrafacció comesa per Fortunat de Parrella es substanciés per via judicial, 
la més ambiciosa, perquè el Tribunal de Contrafaccions no s’activaria fins al 10 de febrer 
de 1713 (←ACT6). Per completar l’explicació, vegem de quina manera es vehicularia el 
malestar acumulat pel Consell de Cent durant la visita del General que començaria l’agost 
de 1710. 
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En el procés fiscalitzador, els diputats i els oïdors de comptes serien objecte d’una que-
rella per no haver sortit en defensa del municipi barceloní i no haver denunciat la contra-
facció del privilegi de gener de 1706. Pel fet de negligir la seva obligació, els consistorials 
haurien passat a merèixer les mateixes penes que els contrafactors, sense que es pogues-
sin escudar en el fet d’haver consultat el personal jurídic ordinari de la casa i advocats 
addicionals.

Els càrrecs es resumirien en dos apartats: el primer, inacció o omissió. El segon, des-
pesa supèrflua i voluntària —no necessària— en reunions d’advocats ad hoc; concre-
tament, es censurarien dues partides remuneratòries, una de tres-centes catorze lliures 
i vuit sous (N-272: 372-6º, 30.V.1710) i una altra de seixanta-vuit lliures i vuit sous (N-272: 
383-1º, 7.VII.1710). A efectes del present capítol és superflu veure el resultat d’aquest judi-
ci. N’hem parlat en les pàgines dedicades al procés informatiu davant la Diputació, fent 
esment de supòsits en què es considerarien admissibles o exigibles inhibicions de juristes 
suspectes, recusables.

14. Moltes contrafaccions no instades en el marc de la guerra.  
Poblacions i soldadesca. Vilalba com un exemple entre tants  

(mar. 1711)

Aquest subcapítol podria donar per a una tesi doctoral, que requeriria un aparell 
bibliogràfic amplíssim gràcies a incomptables aportacions de temps recents. Durant 
tot el regnat de Carles III, foren nombrosíssimes les poblacions que patiren els efec-
tes de la guerra i van fer arribar suplicacions i reclamacions a les institucions. Moltes 
de les que es rebien a la Diputació podrien haver donat peu a processos informatius, 
i successivament a causes de contrafacció (←ACT8). No en va, les lleis decretades a les 
Corts de 1705-1706 havien posat al dia i millorat molt —més que el 1701-1702— la le-
gislació relativa a la defensa de la població civil contra els estralls de la presència militar 
(←ACT6). Qui pretengui censar i descriure totes les denúncies locals haurà de contras-
tar, més que mai, documents de diversa naturalesa, ateses les limitacions, l’extraviament 
o la destrucció de fonts oficials (Torras 2012). 90 L’objectiu serà projectar llum sobre rea-
litats com aquestes: 

a) Ordres abusives d’allotjaments del veguer de Vilafranca a algunes universitats, so-
bretot a Collbató, Altafulla i Pierola, que també patirien vexacions. Una novena inte-
restamental de la Diputació resoldria que s’instés el veguer a revocar els procediments 
fets contra constitucions i a rescabalar els danys; si no, se li demanaria al consisto-
ri de diputats i oïdors que instés un judici de contrafacció (X: 776, 15.IV.1707). 

90. Resulten particularment doloroses al nostre estudi les limitacions dels Dietaris de la Generalitat, on 
moltes vegades s’anuncia que es cosirà una suplicació que a la pràctica no apareix enlloc. 
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b) La Diputació presentaria una «Humilde representación» al rei d’excessos comesos 
per militars a la Seu d’Urgell, el Bruc, Agramunt, Sanahuja, Pons, Guissona, Torà, 
Tremp, Bellpuig i viles del Pallars —se n’ometen d’altres— (X: 880-881, 27.II.1708), 
amb l’esperança que el rei comprendria que calia corregir-los. Amb tal mesura, el con-
sistori creuria haver complert el deure de vetllar per l’observança de les constitucions.
c) Protestes de Tàrrega, del comú del Camp de Tarragona i de Roses (X: 888-889 
i 2194-2196, ítems 130, 131 i 132, cosits el 2.IV.1708); novament de les viles del Camp 
de Tarragona (X: 908, 14.VII.1708). 
La pressió creixeria a mesura que avancés la guerra. Fem un salt d’un parell d’anys 
i continuem la llista, que podria ser molt més llarga: 
d) Abusos de diferents tipus —cremar una païssa on s’hauria trobat palla, saqueig 
de cases, extorsions, degollar i endur-se’n animals...— a Santa Maria i Sant Este-
ve de Palautordera, que s’elevarien a la Conferència dels Tres Comuns, la qual en fa-
ria una representació al rei (X: 1126-1127 i 2396-2397, ítem 183, 23 i 25.II.1711) (Martí 
2008b: 442-443).
e) Protesta de Vic, per excessos de tropes (X: 1096, 20.II.1711); també «observacions» 
de disfuncions a Figaró, Moià i altres parts del Vallès (X: 1138-1139, 9.IV.1711), de les 
quals hauria tingut notícia el diputat militar, tot passant, al servei del rei, entre Bar-
celona i Vic. 

Hem optat per donar forma d’enumeració caòtica a aquest subcapítol perquè costa tro-
bar verbs i adjectius que descriguin tantes misèries de moltíssima gent. Això no obstant, 
el cloem desenvolupant un episodi amb paràmetres clàssics de narració. 

El 3 de març de 1711, i en dies precedents, el baró de Gondrecourt, que des de Grano-
llers 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 cavalls, és clar— 
en un lloc on romania poca població, «tant disminuït en número y havers». En part, la des-
proporció obeiria al fet que a Vilalba s’hi acumularien soldats de llocs que, a base de pagar, 
s’havien redimit de la inquietant obligació. Els veïns entenien que si les ordres sobre tals 
allotjaments haguessin estat dictades pel regent la Tresoreria —com hauria estat precep-
tiu—, i no pas per altres autoritats o persones, no s’haurien produït aquests abús i des-
coordinació. Així, el 29 de març de 1711 un síndic de Trentapasses instà la Diputació del 
General a intentar resoldre aquesta contrafacció (X: 2425, ítem 217). Consta que la Di-
putació no trigà a mobilitzar-se: el mateix dia a la tarda l’oïdor eclesiàstic es reuní amb 
Ramon de Vilana Perlas, marquès de Rialp i secretari d’estat, perquè tractés amb Carles 
III aquest i un altre assumpte. La resposta que n’obtingué, com no podia ser altrament, 
fou que el rei volia observar el dret, en allotjaments de tropes i en tots els àmbits (X: 1106 
i 1137). No ens consten més actuacions respecte a aquesta contrafacció.
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15. El cas Grases, per via reservada  
(jun. - set. 1711)

Hi ha una causa molt important dels anys de Carles III, de l’estiu de 1711, en què sor-
prèn de manera majúscula que no es recorregués al Tribunal de Contrafaccions ni es fes 
una forta pressió per a reactivar-lo. Es tracta del famós episodi de l’Epítome escrit per 
l’oïdor de la Reial Audiència Francesc Grases i Gralla, text considerat per l’opinió pú-
blica d’un regalisme inadmissible, que fou aprovat pel també oïdor de l’Audiència Josep 
Minguella (X: 1164-1191 i 2459-2466; Vernet 1996; Torras 1999: 256 i s.; Alabrús 2001: 
199-205; Arrieta 2001: 116-120; Simon 2005a: 424 i s., etc.). Tot i que el dictamen jurí-
dic de la Diputació reconeixeria que el tractat «encontra a les generals constitucions», 
amb unes «proposicions inauditas» que originaven «la total ruïna de totas las llibertats, 
usos, constitucions, lleys, privilegis, prerrogativas y costums de Cathalunya» (X: 2464 
i 1167), la via seguida pels Tres Comuns fou la pressió de la Conferència i les representa-
cions al rei, és a dir, la via extrajudicial. En aquest cas escauria dir, potser, la via reserva-
da. Això es presta a dues lectures complementàries: la voluntat d’adoptar una via políti-
ca i/o evitar el juridicisme del Tribunal de Contrafaccions, que hauria allargat la qüestió 
més dels dos mesos i escaig que durà, potser amb uns efectes menys contundents que els 
que s’obtingueren —la retirada de la circulació i posterior combustió dels exemplars im-
presos—; last but not least, hauria estat un tort sense dissimulació al rei en un moment 
especialment delicat. 

16. El jutge del Reial Consell Lleó de Peyrí 
agreuja dissensions internes a L’Espluga de Francolí  

(1712)

El cas que encetem tingué proximitat cronològica i coincidència d’actuacions amb 
el següent, sobre tarifes i extorsions a la presó reial de Barcelona. Ambdós suposaren un 
impuls determinant a pressionar per la reobertura del Tribunal de Contrafaccions de Ca-
talunya, a partir de la tardor de 1712 (←ACT6).

Del cas de L’Espluga de Francolí no en podem explicar gran cosa. 91 Naixeria en 
un ambient enrarit pel context bèl·lic i polític; possiblement arran de complicacions 
d’una causa civil substanciada entre 1709 i 1712 entre la universitat de l’Espluga de Fran-
colí i el doctor en drets Francesc Poca i Aguiló. El pare i homònim del notable vilatà, 
pagès de condició —un propietari agrari, en aquest cas—, havia fet unes obres d’ampli-
ació d’una casa a la plaça major de la vila, i el govern local l’havia instat a demolir-les, 
almenys en part, esgrimint que tal ampliació havia ocupat una porció d’espai públic, 
havia enlletgit l’indret i impedia el trànsit per una via que menava de la plaça al castell. 

91. És de doldre el mal estat del registre de deliberacions de la Diputació —ACA, Generalitat, N-274. 
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Endemés, Poca havia fet servir unes pedres picades propietat de la universitat, provi-
nents d’un pont «nou» que una riuada havia enderrocat. Sabem que una sentència del 12 
d’abril de 1712, amb el magistrat de la Reial Audiència Salvador de Baldric com a relator, 
condemnaria Poca a pagar a la universitat el valor de les pedres, que a l’època podia ser 
elevat, però l’absoldria amb relació a la petició d’enderrocament, perquè consideraria poc 
demostrat l’objecte de la reclamació. D’una banda, Poca hauria presentat testimonis des-
mentint o alleujant les acusacions. De l’altra, el relator desmereixeria set dels deu tes-
timonis de la part contrària, per haver participat de diverses maneres en les actuaci-
ons de la universitat contra Poca —cosa normal, al poble no eren pas tants, i qui més 
qui menys devia haver participat en algun consell local o signat uns poders a un procu-
rador. El tema visiblement havia agreujat la divisió de la comunitat. Com era d’esperar, 
contra la sentència de Baldric s’interposaria un recurs, que el 22 d’abril del mateix 1712 
seria confiat a un doctor de l’aula del regent la Cancelleria. 92 El que resseguim fins aquí 
entraria dins la jurisdicció civil. 

Paral·lelament, en una reunió del consell local de l’Espluga, s’hauria tractat, votat 
i decidit alguna mesura que Poca hauria considerat molt perjudicial —una exsaculació 
pel fet de litigar contra la comunitat?—, i el jurista hauria fet que tal mesura esdevingu-
és objecte d’un procés criminal al Reial Consell de Catalunya. En el marc de tal procés, 
el març de 1712 Lleó de Peyrí, jutge d’aquest Consell i relator del dossier, faria executar 
certs procediments contra alguns vilatans, la qual cosa acabaria d’encendre els ànims 
a la localitat. L’agost s’estaria fent públic el resultat de les investigacions sobre un dels vi-
latans, Pere Ferrer, la qual cosa faria créixer el desassossec general i provocaria que s’ele-
vessin veus sobre la conveniència que la Diputació del General instés una causa davant 
del Tribunal de Contrafaccions contra Peyrí. Provisionalment, el regent la Cancelleria i el 
propi Peyrí admetrien la suspensió dels procediments «algun temps proporcionat», sem-
pre i quan ho validés el Reial Consell (X: 1263, 8.VIII.1712). Un dels aspectes a conside-
rar seria una contrafacció del capítol de Cort 109/1706 —que, sobretot per protegir les 
jurisdiccions senyorials, havia prohibit l’admissió al Reial Consell de recursos i evocaci-
ons de causes criminals per delictes comesos fora de la vegueria estreta de Barcelona. Un 
altre —ho diem amb la boca petita— podria afectar el secret degut i jurat de les delibe-
racions de la corporació local. Així, en aquest cas els interessos del senyor, l’orde de Sant 
Joan de Jerusalem, coincidirien amb els de la comunitat de vilatans.

Aquests aspectes —o algun altre que no ens consta— suscitaren grans controvèrsies 
entre teòlegs, entre juristes —de l’equip jurídic regular de la Diputació i també consul-
tors 93—, i entre teòlegs i juristes. Es presentaren al consistori fins a cinc parers divergents 

92. ACA, Reial Audiència, Plets civils, 15590.
93. Vegeu a N-275: 287r uns comptes del 4.IV.1713 de Francesc Bach i Josep Tomàs Rovira; Rovira fac-

turaria quaranta-dues reunions i Bach quaranta-sis, la qual cosa els reportaria més de cinquanta i més de cin-
quanta-cinc lliures respectivament. 
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escrits entre el 15 d’octubre i el 7 de novembre de 1712, que malauradament no ens han 
pas arribat. Davant de tal panorama, és normal que la Diputació vacil·lés (X: 1278-1279); 
estaria pressionada per un síndic —legítim?— de l’Espluga, l’hospitaler fra don Joan An-
toni de Puigdorfila, perquè procurés la reobertura del Tribunal (X: 1279, 11.XI.1712). 
La Diputació instaria aquesta reobertura a partir del 14 de novembre, però el cas espluguí 
no se’n beneficiaria pas.

17. Preus abusius per als reclusos de la presó reial de Barcelona  
(nov. 1712)

Aquesta contrafacció oficialment es començà a moure l’11 de novembre de 1712. Per-
seguia limitar les despeses que ocasionava una estada a la presó reial de Barcelona, on 
els dirigents de la ciutat podien ordenar detencions des del capítol de Cort 52/1706. Es 
dirigiria contra l’escarceller major, misser Oleguer Vila, i el lloctinent de la presó, Josep 
Font. Se’ls acusaria que, tot exigint —extorquint— diferents coses dels empresonats, con-
trafeien la constitució 10 de les Corts de 1553 —CYADC (1704) I, 4, 6, 1— i la «taxa» —el 
tarifari de preus— feta en execució d’aquesta norma (X: 1279), que havia estat retoca-
da i publicada el gener precedent (X: 1222, 15 i 26.I.1712). Sabem molt poca cosa d’aques-
ta contrafacció: bàsicament que els assessors i l’advocat fiscal del General, després del 
preceptiu procés informatiu, estimaren que sí que hi havia vulneració del dret i motiu per 
protestar-ne; i també que això suposà un impuls important a la reactivació del Tribu-
nal de Contrafaccions, tot i que no ens consta que s’hi acabés instant la causa en qüestió 
(←ACT6). 

18. Contrafacció de la palla  
(gen. - feb. 1713)

L’hivern de 1713 consta que la Diputació instruiria un procés informatiu per decidir 
si sortia a l’encalç d’una «pretesa contrafacció de la palla». En tal context, a la fi de gener 
i a l’inici de febrer de l’any 1713 es prengué declaració a quatre testimonis de Montor-
nès —cal suposar Montornès del Vallès, perquè Montornès de Segarra aleshores ja esta-
va en mans filipistes (N-275: 133r, deliberació d’11.II.1713 per rescabalar-ne despeses). 
Entenem que el cas es relacionaria amb abusos de la soldadesca, que hauria exigit unes 
condicions materials d’allotjament o s’hauria fet lliurar material al qual no tenia dret 
—concretament, un material molt valuós per a les tasques agrícoles i ramaderes. Li dedi-
quem aquest espai propi, fora del subcapítol 14 (•), perquè el Tribunal de Contrafaccions 
ja estaria activat, per tant la causa hauria pogut tenir continuïtat —tot i que no ens cons-
ta que succeís.
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