
i identificada per molts amb el país, tot i les contradiccions internes. Els ma
teixos diputats i oldors parlen de la «reputatió y autoritat de aquella, y de tot 
aquest Principat, que per ella se representa». La Diputació contribueix deci
sivament al procés de vertebració política del nostre país a través del desple
gament d'una densa xarxa administrativa que posa en relació tot el territori. 
La penetració a la vida local es manifesta tant en la construcció de noves seus 
a les principals ciutats com en el reclutament massiu d'oficials procedents de 
tots els graons de l'escala social i en la lluita ---encara eixorca- per l'am
pliació representativa a les bosses de consistorials. Alhora, la institució lliga 
el nou prestigi al de la devoció a Sant 10rdi, potenciant-ne la popularització 
del culte i l'admiració per les justes i tornejos de les confraries del sant. 
Aquests i altres factors faran que la identificació entre els interessos de la Di
putació i els del país es faci més i més estreta, cosa que afectara, a més deIs 
grups privilegiats, importants segments populars. Així, durant els anys finals 
del segle, quan els interessos del rei i les llibertats de la terra es presentin com 
a antagonics, no faltaran homes dins la Diputació decidits a lluitar fins al fi
nal pel prestigi d'aquesta representació al crit de «Visca lo General y muy
ren los traydors a la terra!». 

JOAN PERE FüNTANELLA (1575-1649?). 
EL DRET AL SERVEI DE LA pATRIA' 

Josep Capdeferro i Pla 

En la seva primera obra, l'advocat loan Pere Fontanella es veié obligat «per 
amor de la patria» a contestar significats autors de literatura jurídica europeus 
que, «sense cap raó», havien escrit en els seus tractats passatges difamatoris 
contra l'«honor, esplendor i dignitat» de la «nació deIs catalans, gloriosa en
tre totes les altres».l En efecte, juristes de renom com el napolita Cesare de 
Ursillis, el pavia Giacomo Menochio, el bordeles Nicolas Bohier o el valen
cia Lluís Gómez, alllarg del segle XVI, havien contribult a difondre la idea que 
els catalans faltaven a la paraula donada, trencaven la fe, en definitiva, eren 
fidefragi, traldors. El pitjor, per a Fontanella, és que aquesta idea s'havia con
vertit per a alguns en «quasi el distintiu deIs naturals de la nació».2 

Les arrels de tan greu acusació es trobaven en els comentaris de Giovanni 
d'Andrea (t 1347) a les Decreta/s. En referir-se a Ramon de Penyafort-au

• Vull expressar la meya més sincera gratitud als responsables del seminari «Histoire et 
anthropologie du monde Hispanique», organitzat per l'EHESS de París i dirigit pel professor 
Bemard Vincent, per haver acollit i comentat les conclusions d'aquest treball abans que pren
gués forma definitiva. Igualmental DI. Tomas de Montagut i Estragués pels seus encertats sug
geriments. 

1. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus, sive capitulis matrimonialibus tractatus. Tom 
I. Barcelona, 1612, clausula 4, glossa 8, núm. 14-22. Reproduim fidelment la terminologia de 
l'autor, tot advertint que la paraula natio conservava encara a l'epoca part del seu sentit origi
nari llatí, i que el mot patria podia ser utilitzat indistintament per designar el conjunt de Cata
lunya (ibídem, 1, 3, 3, 66; 4, proem., 14) o simplement una localitat o contrada de la qua! hom 
era originari (ibídem, 1, 3, 2, 21). Advertim que les traduccions delllatÍ que oferirem poden es
tar condicionades pel fet de citar fragments fora del seu context (sempre amb un escrupolós res
pecte, pero, al sentit original). 

2. L'acusació de traidors quedava petita, de tota manera, davant d'una altra encara més ofen
siva formulada -sense cap tipus de rigor- pel frances Jacques Bonaud de Sauset: que els ca
talans eren anomenats marrans. Vegeu «Panegyricus ... ad Franciam, Francieque regem». Dins: 
1. de TERREVERME1LLE. Contra rebelles suorum regum. Lió, 1526, f. 116v-117v. Fontanella es 
limita a desautorizar-lo per la manca de fonament de les seves afirmacions: De pactis nuptiali
bus... , 1, 4, 8, 22. 
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tor d' aquesta monumental compilació de normativa canonica-, d'Andrea ha
via apuntat que era originari de Catalunya, on la simple promesa no generava 
obligacions de dret civil. Baldo degli Ubaldi (1320 c. - 1400), posteriorment, 
havia afegit que aquesta especificitat jurídica deIs catalans era un «costum 
pervers» i que, en conseqüencia, calia «anar amb compte» amb ells. Amb el 
pas deIs anys, aquesta idea havia sobrepassat el context juridicoprivat i havia 
pres una dimensió més amplia, versemblantment arran del partit pres pels ha
bitants del Principat a favor del príncep de Viana enfront de Joan 11, i del des
encadenament de la guerra civil de 1462-1472. Per aixo Fontanella cregué 
oportú de refutar-la amb citacions de l'aragones Jerónimo de Blancas Tomás 
(t 1590), del catala Onofre Manescal (s. XVI-XVII), i deis valencians Pere An
toni Beuter (1490/95 - 1554) i Francesc Diago (1560 c. - 1615): historiadors 
que havien donat testimoni de la innata fidelitat deIs catalans als seus reis, tant 
durant el govern de Joan 11 com, d'una forma general, alllarg deIs segles. 

Aquest Fontanella, que l'any 1612 defensava tan aferrissadament la fi
delitat de la seva gent, difícilment podia imaginar els esdeveniments i els can
vis polítics que tres decades més tard havien de sacsejar el Principat -i que 
havien de confirmar, en certa mesura, el tristament estes tapic. Menys encara, 
podia sospitar la destacada participació que ell mateix havia de tenir en certs 
episodis de tensió i, sobretot, en l'accidentat govern de la província durant 
el període que es trobaria sota la sobirania deIs reis de Fran~a  Lluís XIII i 
Lluís XIV. 

UNS APUNTS SOBRE LA VIDA DEL PERSONATGE.� 
LA SEVA ACTIVITAT FORENSE I POLÍTICA� 

Pero qui fou aquest Joan Pere Fontanella?3 Nascut a Olot l'any 1575 al si 
d 'una família de paraires, rebé els fonaments de la seva educació deIs frares 
carmelitans olotins i deIs benedictins del monestir de Besalú. Posteriorment 
es gradua en lleis i canons a la universitat sertoriana d 'Osca, d'on marxa cap 
a Barcelona per fer eIs examens que li havien de permetre l'obtenció de la lli
cenciatura i el doctorat. S' inicia en l'exercici de la professió legal en la seva 

3. La biografia més completa publicada fins ara és robra de J.L. PALOS. Elsjuristes i la de
fensa de les Constitucions. loan Pere Fontanella (1575-1649). Vic: Eumo Editorial, 1997. 

vila natal, pero ben aviat, atret per les possibilitats que li oferia la capital, se 
n'hi torna amb la idea d'instal-lar-s'hi definitivament.4 

Els anys successius incrementa amb celeritat la nomina i la qualitat deIs 
seus clients, tant particulars com institucions --entre les quals hi havia la 
Congregació Claustral Tarraconense, associació d'establiments benedictins de 
la Corona d'Aragó. L'experiencia adquirida al llarg d'aquesta etapa d'ini
ciació professionalli permeté de lliurar-se a la redacció de la ja esmentada 
primera obra de doctrina, el De pactis nuptialibus, sive capitu/is matrimo
nialibus tractatus (tom I: ed. 1612). La intenció de comentar-hi amb detall to
tes les clausules que apareixien en uns capítols matrimonials de l'epoca, a la 
practica l'obliga a treballar no solament qüestions de dret de família i de suc
cessions sinó també altres materies connexes d' ambit feudal, processal i fins 

i tot de dret público 
A partir de 1610, la Diputació del Generalli requerí diverses vegades els 

serveis5 perque reforcés el seu equip jurídic habitual --en qualitat de consu
/ens extern- en casos particularment controvertits.6 Aixo permeté a Fonta
nella de comen~ar  a influir en la política de la institució amb motiu d'algu
nes actuacions antijurídiques deIs agents de la Monarquia,7 com ara la política 
d'enderrocament de construccions que dugué a terme el virrei duc d'Albur
querque a partir de 1616 contra els que suposadament donaven refugi als ban
dolers, o l'exacció defacto per part deIs homes de capitania general d'un gra
vamen il·lícit a les universitats, que volien alliberar-se deIs abusos en 
l'obligació de carretejar fusta per a les galeres del rei al Principat (1619). 

La col·laboració entre la Generalitat i Fontanella s 'intensifica a partir del 
mes d'agost de 1620, quan als merits del jurista se n'hi afegí un d'igual o ma
jor pes: la presencia del seu oncle al consistori de la institució com a diputat 
eclesiastic. L'advocat olotí participa activament en la redacció de diversos me
morials, deIs quals el que tingué més resso fou el de 1622 que postulava la no
assistencia al jurament del bisbe de Barcelona Joan Sentís com a virrei ---eon

4. Una deliberació del consell de la vila d'Olot de 4 de gener de 1599 (ARXIU HISTÓRIC 
COMARCAL D'OLOT. Manual d'acords de la universitat d'Olot, reg. 0006v, 1597-1602, f. 116r) 
ens informa que a principis de 1599 ja vivia a Barcelona, i que la seva vila natall'havia incor
porat en el seu equip d·advocats. 

5. Fontanella ja havia treballat per la Generalitat el 1602. com a assessor de la visita deIs 
oficials del trienni que s'acabava de c1oure. 

6. Dietaris de la Generalitat de Catalunva. Vol. III: 1578-1611. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. 1996, p. 677 (27.V.161O); p. 681 ÓO.VI.161O). Vol. IV: 1611-1623. Barcelona: Ge· 
neralitat de Catalunya. 1997, p. 16 (5.X.I611); p. 31 (I6.X.I611), etc. 

7. Sobre la competencia atribuida a la Diputació de vetllar pel respecte envers el dret catala. 
vegeu infra nota 39 i text. 
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siderat improcedent puix que el rei encara no havia prestat el jurament pre,. 
ceptiu. 8 S'encarrega també d'una ambaixada a Madrid ---que no dona el~  

resultats esperats- per defensar la jurisdicció suprema de la Generalitat so.' 
bre les galeres erigides per mandat de les Corts de 1599. 

L'any 1622 sortí a la llum el segon volum del Tractatus de pactis nuptia, 
libus i, mesos després, una vegada més gracies al parentiu amb el diputat ecle, 
SÜ1StiC, Fontanella fou provei"t en l'ofici d' assessor ordinari de la Generalitat 
per al sexenni 1623-1629.9 Aquest era el nom donat als dos advocats de la ins-. 
titució que exercien funcions consultives i d'assistencia als diputats i oi"dors 
de comptes en llur jurisdicció. El relleu deIs assessors ordinaris es devia a la 
llarga durada del carrec i al fet que el seu parer era de seguiment quasi pre., 
ceptiu per als membres del consistori. 1O Arnés, l'ofici era relativament ben 
retribui"t. 11 Tot plegat feia que fos un destí preuat pels advocats del Principat 
proclius a la defensa del patrimoni jurídic de la terra. Des de la nova posició, 
Fontanella coordina una política particularment combativa de rebuig de quals
sevol mesures plantejades des de Madrid per introduir innovacions en el sis
tema institucional del Principat o per incrementar la participació de Catalunya 
en les carregues economiques i personals de l'aparell militar de la Monarquia. 
Una Monarquia, recordem-ho, que postulava una major integració entre tots 
els seus dominis, no obstant els particularismes jurídics, per reafirmar el seu· 
amena~at  lideratge en l' escena internacional. Entre les ofensives de la cort . 
reial a que Fontanella hagué de fer front amb els corresponents atrinxeraments 
de la Diputació rere els drets de la patria, subratllem només: la pretensió de 
Felip IV l2 de nomenar per a la cabdal pla~a  de vicecanceller de la Corona 

8. Sobre aquest afer i altres que esmentarem a continuació, vegeu J.H. ELLIOTI. La revolta 
deis catalans. Barcelona: Vicens Vives, 1966, passim; A. SIMON TARRÉS. Els orígens ideolo
gics de la revolució catalana de 1640. Barcelona: Publicacions de l'Abadía de Montserrat, 
1999, p. 115 i s.; J.L. PALOS. Elsjuristes i la defensa... , passim, per citar-ne només alguns. 

9. La seva provisió no fou en absolut pacífica. Vegeu J.P. FONTANELLA. Decisiones saeri 
Regii Senatus CathalonitE. Tom 1. Barcelona, 1639, cap. 249-251. 

10. Cap text normatiu no establía expressament si el parer deis assessors ordínaris era de
cisiu -vinculant- o consultiu, la qual cosa féu de la qüestió un objecte de debat permanent. 
El que és ciar és que, en virtut de Digest, 2, 2,2, els titulars de la jurisdicció quedaven exone
rats de responsabilitat per culpa, si el seguien. 

11. El salari ordinario fixat en 100 lliures anuals l'any 1433, fou incrementat il.legalment 
-fora del marc de la Cort General- per diferents consistorís fins a assolir les 365 \liures. Ve
geu ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ (ACA). Generalitat,llibre de salaris G-64/I, f. 148r-150r. 
Tenia abundants retribucions complementaries. 

12. Utilitzem la numeració castellana deis reis seguint la practica habitual de Fontanella. per 
exemple a De pactis nuptialibus... , l. 3, 3, 13; 4. 1, 2. Altres jurístes. com Francesc FERRER 1 

d'Aragó un castella en comptes d'un natural deIs territoris d 'aquesta (1623) 
_més endavant vindria la voluntat de reempla~ar  el vicecanceller per un pre
sident (1628); 13 1'intent de cobrar coronatge al Principat abans d'haver-ne ju
rat les constitucions (1624); el d' aplicar a Catalunya un breu pontifici que au
toritzava el rei a suprimir el privilegi d'immunitat que li impedia de capturar 
delinqüents que s'haguessin refugiat en edificis eclesiastics (1626); la iHu
sió deIs comtats de Rosselló i Cerdanya -alimentada per l' aparell reial- de 
constituir-se en una Generalitat separada, de manera que la de Catalunya 
hauria quedat afeblida (1627); etc. Aquests i altres episodis alteraren un se
xenni caracteritzat per una pressió creixent de la Monarquia per coneixer les 
quantitats recaptades pels municipis en concepte d'imposicions i exigir-ne el 
quint que li era degut,14 i marcat per l'estrepitós fracas de la Cort General de 
1626. En definitiva, un sexenni difícil, alllarg del qual Fontanella introduí una 
gran innovació a la funció d'assessor ordinari de la Diputació: féu imprimir 
sistematicament les pretensions de la institució que ell patrocinava per posar
les a l'abast d'una incipient opinió pública del Principat, amb la qual cosa 
convertia cada controversia en un judici político 15 

No és d'estranyar que, amb el poder i la notorietat que li dona el carrec, 
el jurista olotí es lamentés d'haver de deixar-lo: «si fos perpetu, no hi hauria 
ofici millor.»16 A la practica, el seu plany no tenia gaire raó d'ésser, perque 
continua exercint una forta influencia sobre els diputats i oi'dors de comptes, 
especialment en períodes de vacan~a  de l' assessoria ordinaria quan els seus 
titulars foren promoguts al servei de les maximes institucions reials. Arnés 
arnés, durant la decada de 1630 Fontanella normalitza les relacions amb el 
consistori barceloní, malmeses arran del conflicte sobre el jurament com a 
virrei del bisbe Sentís, amb la qual cosa la seva activitat consulent seria 
també requerida pels consellers de la capital. 

Així, al servei de la Diputació o de la ciutat de Barcelona, el Dostre jurista 
continua implicant-se en la redacció d 'encesos memorials: contra els desig
nis de la Monarquia d'imposar certes obligacions als catalans per a un allot-

NOGUÉs. Commentarius analyticus ad constitutionem ... 'Hac nostra'. Lleida, 1629, ler evi
dentiale, núm. 9, es decantaven per la numeració aragonesa. 

13. J. ARRIETA. «Las regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII». AHDE [Madrid], 
LXVI (1996). p. 365-443. 

14. B. HERNÁNDEZ. «Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la Monarquia a Ca· 
talunya: I'impost del quint sobre les imposicions locals, 1580·1640». Manuserits [Bellaterra], 
14 (1996), p. 297-319. 

15. J.L. PALOS. Els juristes i la defensa .. ., p. 80. 
16. J.P. FONTANELLA. Decisiones ... , I. 258.23. 
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jament de tropes al Principat (1631); a favor que es mantingués el privilegi 
de cobertura deis consellers de Barcelona davant del rei (1632, amb una al
tra Cort General sense concloure com a rerefons); perque es reconegués que 
la insaculació en les bosses de la Diputació era un afer privatiu de la cort, en 
el qual no procedia la intervenció del monarca;I7 en defensa del refús de la 
ciutat de Barcelona de pagar el quint de les imposicions i de permetre la ins
pecció deis seus llibres de comptes per part d'oficials reials (1634); en con
tra del trasllat de l'Audiencia a Girona (1635); en contra que es pogués exi
gir als catalans la defensa de les seves fronteres en virtut de 1'usatge Princeps 
namque sense la presencia del rei en persona (1637); etc. 

Fontanella dugué a terme aquesta frenetica activitat patrocinadora durant 
tota la decada, en un marc de descontentament per l'ocupació militar quasi 
constant del Principal. L'any 1639 publica el primer volum de Decisiones sa
cri Regii Senatus Cathalonia?, un compendi de reflexions sobre jurispruden
cia relatives fonamentalment als ambits privat, públic i processal del dret l8 

---el segon volum no aparegué fins a 1645. Després deis aixecaments popu
lars de 1640, secundats per una bona part de les classes dirigents de Cata
lunya, Fontanella tingué l'oportunitat de gestionar el país des d 'un lloc de 
responsabilitat política quan fou extret a sort conseller en cap de la ciutat de 
Barcelona. 19 Igualment li fou encomanada per segona vegada, entre el 18 de 
gener de 1642 i el 31 de juliol de 1644, l' assessoria ordinaria de la Diputa
ció.20 

Al capdavant deis sectors socials que havien promogut el canvi de fideli
tat dinastica, Fontanella col·labora estretarnent amb les autoritats franceses en, 
la planificació d'un nou model institucional per al Principat, en l'execució de 
l' administració de justícia, en la depuració deis traldors a la patria, etc. Aban
dona Barcelona l'any 1648, en un moment d'incerteses sobre el camí que ha
via de seguir el Principal. La seva parten~a cap a Perpinya, on segurament 

17. J. RIBALTA. «De natura Deputationis Generalis Cathalonire». Historia, Instituciones y 
Documentos [Sevillal, 20 (1993), p. 402-471. 

18. Malgrat el títol, no totes les resolucions tractades són de la Reial Audiencia. N'hi ha 
també del consistori de la Generalitat (vegeu infra nota 79) i d'altres institucions catalanes. 

19. Ateses les seves clares inclinacions patriotiques, s'ha considerat que possiblement no fou 
casual que pel novembre de 1640 li «escaigués» aquesta tasca, més quan s'aprecia que en els anys 
que seguiren toma a ser present al consell barceloní en quatre ocasions! 

20. Fou proveYt en la pla~a  del seu fill Josep, quan aquest fou nomenat regent de l' Audien
cia pel mariscal de Brezé, el primer virrei de Catalunya nomenat per Lluís XIII. Vegeu 1. SA
NABRE. La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640
1659J. Barcelona: R. A. B. L., 1956, p. 199. 

morí mesos després, fou considerada una defecció pels catalans encara fidels 
a Lluís XIV, i sancionada amb la retirada de tots els honors. 

LA CLAU DE LES FRICCIONS POLÍTIQUES ENTRE CATALUNYA 1� 

L' APARELL REIAL: EL RESPECTE ENVERS ELS lURA PATRIIE� 

Les obres de doctrina de Fontanella reflecteixen el fet que, durant les de
cades previes a la revolució de 1640, les controversies jurídiques entre l'a
parell reial i la província tenien un notori resso a Catalunya, no solament en
tre els professionals del dret (<<les solucions adoptades per l'Audiencia 
causaren certa commoció entre els practics, que mai no havien vist ni sentit 
res igual...»),21 sinó també, de forma general, entre la població (<<només aixo 
no callaré, que és ben conegut de tots els catalans, que amb motiu de la de
claració de l'Audiencia es suscitaren diversos tumults i altercats en la pro
víncia.»).22 

Rere l' amplitud d'aquestes reaccions, és simplista de veure-hi únicament 
l'interes d'unes classes dirigents que s'aferraven a llurs privilegis -per bé 
que aquest element hi fos inevitablement presento Més aviat cal entendre que 
el funcionament de la societat catalana estava impregnat d'un fort juridi
cisme, d'un alt sentit de respecte envers els drets de la patria,23 aspecte cab
dal puix que aquests drets de la patria eren un deis principa1s -si no el prin
cipal- factors de cohesió identitaria deis catalans de l'alta Edat Modema.24 

En efecte, els contemporanis de Fontanella es reconeixien com a membres 

21. J.P. FONTANELLA. Decisiones... , 1, 284.20. 
22. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , 1, 4, 15, 154. Vegeu també 4, 14, 16, on es 

refereix a «les greus i ardues tibantors que foren suscitades al Principat en relació a la impres
sió i execució de cinc capítols de les Corts de 1599». Així mateix, Decisiones... , II (1645), 
356.10: <<la coma per la ciutat de Barcelona la veu que I'advocat i procurador fiscals serien con

demnats [per l'Audiencial» 
23. En l'obra de J.P. Fontanella sovinteja la caracterització deIs catalans com a «observan

tissimi» amb les seves lleis i privilegis. Vegeu De pactís nuptialibus... , 1, 4, 2, 22; 4, 11,60. Aixo 
no obstant, en un passatge contigu, 4, 11,45, reconeix obertament la inobservan~a de la Cons
titució 1599/10, malgrat que era d'aprovació molt recen!. Vegeu Constitutions y altres drets de 
Cathalunya (d' ara endavant CYADC), 1, 9, 22, 6, (1704). 

24. J.H. ELLIOTT. La revolta ... , p. 40. Amb major deteniment, X. TORRES. «Pactisme i pa
triotisme a la Catalunya de la Guerra deIs Segadors». Recerques [Barcelona], núm. 32 (1995), 
p. 45-62, esp. p. 54. 
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d'una mateixa comunitat pel fet de participar coHectivament d'uns l1igarn 
«privilegiats» ---en el sentit de privatius, de privata! leges- respecte deIs al 
tres súbdits, amb els monarques.25 Els juristes subratl1aven que la provínci 
gaudia d'un dret propi i completament autonom. loan Pere Fontanel1a escri 
via: «Aquí no ens regim per les l1eis del regne de Castel1a, sinó que vivim sota;, 
unes l1eis propies, que no depenen en res d 'aquel1es.»26 1 en la mateixa línia, 
-i amb més duresa que Fontanel1a, alOlenys per denunciar l'apropiació en' 
exclusiva del terme «espanyol» per part deIs juristes castel1ans- s'expres
saya Francesc Ferrer i Nogués: «ells no són els únics espanyols, també ho som 
nosaltres, i potser en mereixem més el títol; tanmateix no vivim sota les se
ves l1eis, ni hi viu la major part d'Espanya; i tot i aixo, sempre utilitzen l'ex
pressió "l1eis espanyoles", cosa que no puc suportar.»27 

On es materialitzaven els l1igams jurídics «privilegiats» deIs catalans amb 
els seus reis? Primerament en els Usatges, establerts pels antics comtes de 
Barcelona amb el consens de la seva cort; en segon l1oc, en les Constitucions, 
capítols i actes de cort, normes aprovades de comú acord en Corts Generals, 
reunions assemblearies del rei i els membres deIs tres estaments del General 
de Catalunya;28 finalment, en privilegis i pragmatiques reials. 29 Cal dir que 
aquests elements, a l'Edat Moderna, no constituí'en sinó una part del sistema 
jurídic de la província. També regien la vida deis catalans un gran nombre 
d'usos i costums ~otats  d'una fon;:a normativa extraordinaria-, la juris
prudencia judicial i doctrinal, altres fonts d'inferior valor i abast, etc. Tot 
aquest complex edifici s'aixecava sobre els solids fonaments del ius com
mune, sistema de conceptes i de normes de base romana, canonica i feudal 

25. Gaspar Sala i Berart anomena aquests vincles «joies de Catalunya, que ab tanta copia� 
de sang i or compraren los antepassats» a Secrets públics, Pedra de toe, de les intencions de !'e�
nemic, i llum de la veritat, 1640-417 Dins: Escrits politics del segle XVII. Tom II: Secrets PÚ�
blics, de Gaspar Sala, i altres textos. Edició a cura d'Eva Serra. Vic: Eumo Editorial, 1995, p.� 
24. La mateixa idea es recull en infinitat d'altres textos publicats per justificar I'aixecament de� 
la província davant del monarca.� 

26. J.P. FONTANELLA. Decisiones, .. , 1, 163.7. 

27. F. FERRER i NOOUÉs. Commentaria sive glossemata ad utiliorem quandam ex constitu
tionibus principatus Cathalonüe incipientem «Los impubers» , Lleida, 1617, glossa 4, núm. 3. 

28. Seguint les teories de representació vigents a I'epoca, J.P. FONTANELLA. De pactis nup
tialibus... , 1, 3, 3, 69, sostenia que en les Corts era convocada tot Catalunya, representada pels 
tres bra"os o generes de persones: eclesiastic, militar i reia!. A Decisiones... , 1, 283.7, emprava 
la fórmula «A Catalunya el rei no fa lleis sol, sinó amb el poble». 

29. La inclusió de pragmatiques i privilegis ---<I'abast general o particular- dins la deno
minació iura patria? responia a llur presencia en les compilacions jurídiques amb caracter ofi
cia!. Vegeu J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , 1, 3, 2, 50. 
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vigent a gran part d'Europa, fins al punt que les compilacions del dret del 
Principat s'ordenaven amb el mateix criteri que el Codi de l'emperador lus

tinia.3D 

D'aquest conglomerat de fonts, les emanades de les Corts Generals eren, 
per la seva naturalesa paccionada,31 les predilectes deIs habitants del Princi
pat, fins al punt que el jurista cerda Antoni Oliba (1534 - 1601) s'hi referia 
en termes de sacralització: «les l1eis sancionades en Corts es tenen en gran i 
santa veneració.»32 El fet que el rei no pogués fer l1eis tot sol a la província, 
i que hagués de convocar i presidir les assemblees personalment, constitulen 
trets identificadors del sistema institucional catala i, de retruc, eren factors 
d'orgul1 col·lectiu.33 

Per mantenir la paritat entre la Monarquia i la província, resultava fona
mental que la Reial Audiencia, la instancia judicial suprema del rei al Princi
pat, motivés les seves decisions jurisdiccionals,34 com passava en molts altres 
espais polítics d'Europa entre els quals no hi havia Castel1a,35 i que no tingués 
a les mans la possibilitat d'erigir-se en organ unilateral de desenvolupament 
del dret. Per aixo la Cort General de 1599 establí que, a Catalunya, la juris
prudencia judicial només tindria valor de font de dret si era passada pel sedas 

30. Josep Maria FONT i Rrus. «Proemi». Dins: Constitucions de Catalunya. Incunable de 
1495. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988, p. XXX, XCVI-XCVII. 

31. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , 1,3,3,70. Subratllem la for"a de I'element 
paccionat present en aquesta definició de les constitucions i capítols de cort: «EIs textos que s 'es
tableixen per la Cort així convocada, afegint-hi tanmateix I'assentiment i decretació del rei, ob
tenen for"a de llei a Catalunya, i com a tal s'observen.» 

32. A. OLIBA.Commentarius ad usaticum alium namque. Barcelona, 1600, proemio 
33. Ho testimonien abundants passatges de les obres de J.P. Fontanella: a) en relació a l'e

xercici compartit de la potestat legislativa, De pactis nuptialibus... , 1, 3, 3, 67; 4, 5, 23, asse
nyalant la diferencia que aguest tret introduYa entre els sistemes institucionals catala i castella; 
Decisiones... , 1, 284.28, etc. b) Pel que fa a la necessitat que el rei presidís la Cort General, De 
pactis nuptialibus... , 1,3,3,68, on relata com I'any 1599 fou blasmat un cavaller catala que, 
abans que el rei acceptés de tenir Corts al Principat, havia proposat que, en son defecte, les ce
lebrés el virrei Duc de Feria; 69, sobre com la necessaria presidencia del rei, que admetia comp
tades excepcions, i sempre consentides, marcava una diferencia significativa respecte del regim 
de ius commune i respecte deis aragonesos, les Corts deis quals, I'any 1593, havia presidit l'ar
quebisbe de Saragossa. 

34. Ho havia disposat la Constitució 1510/55 (CYADC, 1, 7, 3, 2). J.P. FONTANELLA. De pac
tis nuptialibus... , 1, 4, 2, 39, lamentava que sovint era burlada pels membres del tribunal, quan 
dictaven resolucions amb una motivació fictícia. 

35. Respecte de la generalització de l'obligatorietat de motivar les decisions judicials, es
pecialment a la península Italica, vegeu M. ASCHERI. Tribunali, giuristi e istituzioni dal me
dioevo al!' eta moderna. 2a. ed. Revisada. Bolonya: II Mulino, 1995, cap. 3. 
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de les regles del dret comú i de la doctrina deis doctors.36 Aquesta disposici6 
incentiva els juristes catalans a produir i editar nombroses obres de doctrina, 
de caracter eminentment practic més que no pas de reflexió teórica,37 gracies' 
a les quals el dret del Principat es mantingué en evolució malgrat la ino
perancia de les Corts alllarg del segle XVII. L'eclosió d'aquesta literatura ju
rídica degué sorprendre favorablement el mateix Fontanella, que abans de 
1612 havia lamentat l'excessiva prudencia deis seus compatriotes per agafar 
la ploma: «Els catalans només flaquegen en aquest punt: que no són tan co
ratjosos com els homes d'altres nacions [pobles), sempre temen ser criticats i 
per aixo escriuen poc, i són hostils per naturalesa a l'ostentació pública.»38 

L'imperi del dret en la societat catalana39 estava teoricament garantit per 
la facultat atribuida a la Diputació del General d'erigir-se en part actora en 
cas que, en l'exercici de llur jurisdicció, el rei o els seus oficials i ministres 
inobservessin les lleis. En aquest sentit, el nostre autor no escatima elogis a 
la diligencia deIs diputats en el compliment puntual de la seva funció quasi 
policial d'exigencia de l'observan~a:  «els diputats, com és el seu deure, mai 
deixen de lladrar quan veuen que es fa quelcom que perjudica les llibertats 
de la patria.» O bé: «a penes sorgeix el rumor de la nova imposició d'un vec
tigal que els diputats d'aquest regne, encarregats de l'observan~a  de les cons
titucions, estan promptes a incoar les accions oportunes.»40 Calia evitar la' 
possibilitat que l'aparell reial, a través deIs actes de la seva practica quoti
diana, revoqués els acords negociats en les discussions assemblearies o els 
privilegis obtinguts per les ciutats.41 

36. La coordinació entre les múltiples fonts del sistema jurídic catala s 'establí de forma de
finitiva amb la Constitució 1599/40 (CYADC, 1, 1,30. 1. Aquesta Constitució fixa un ordre de 
prelació o jerarquia en virtut del qualla Reial Audiencia, en la resolució de les causes, havia d'a- . 
plicar preferentment els Usatges, Constitucions i capítols de cort i altres drets del Principat i deIs 
Comtats; en segon lloc, el Dret Canonic; subsidiariament el Dret Civil roma i la doctrina deIs' 
doctors; en darrer noc, l'equitat deis jutges, amb la condició esmentada a dalt. 

37. En aquest sentit, com en molts altres, Catalunya participa plenament de les tendencies 
de I'edat del ius commune tarda, sintetizades amb claredat per A. CAVANNA. Storía del dirítto:' 
moderno in Europa. Vol. 1. Mila: Giuffre, 1982. 

38. J.P. FONTANELLA. De partís nuptíalibus... , 1, 3. 1,32. 

39. Sobre aixo, remeto a les brillants pagines de V. FERRO. El Dret Públír Catalt'i. Les Ins
tituríons a Catalunya fins al Decret de Nova Planta. Vic: Eumo Editorial. 1987, especialment 
el cap. 7. 

40. J.P. FONTANELLA. De pactís nuptialibus..., JI (1622). 6, 2, 2, 15; Decisiones.... 1, 
217.2-3. 

41. El rei no podia voler el que les Constitucions, que ell mateix havia decretat, prohibien.. 
Vegeu 1.P. FONTANELLA. Decisiones... , l. 207.1. A més, el mateix rei i tota persona que exer

per a molts catalans deIs segles XVI i XVII, tanmateix, els mecanismes de 
l'observan~a  del dret estaven viciats pel fet que la competencia per coneixer 
aquestes causes requeia exclusivament sobre la Reial Audiencia.42 Aixo ha
via motivat el fet que la Diputació, davant d'una contrafacció, deixés d'ins
tar els processos judicialment, en benefici de la via extrajudicial o política. 
El resultat fou que, amb motiu de les cada vegada més sovintejades con
troversies, es trobaren cara a cara dues institucions dotades d'un gran poten
cial: la Diputació, l'envergadura política i económica de la qual havia anat 
creixent a mesura que s'espaiaven temporalment les convocatóries de Corts, 
i que s 'irrogava el monopoli de la identificació amb els interessos de la terra, 
i l'Audiencia, que comptava amb la legitimitat de ser l'organ reial suprem en 
la determinació del dret al Principat, i devia l'enfortiment a la vis expansiva 
de la seva jurisdicció.43 Nombrosos lligams de diversa naturalesa fomentaven 
l'entesa entre les dues institucions en condicions de normalitat.44 Ara bé, 
quan en el decurs de la decada de 1630 els escenaris de tensió s'intensifica

cís la seva jurisdicció al Principat en jurava els drets en prendre possessió del títol o carrega. A. 
OUBA. Commentarius ad usaticum.... , cap. 4, núm. 34, qualifica de «for~a  raonable» que el rei 
estigués, com un més, obligat a aquest jurament, i aquesta valoració fou compartida per 1.P. FON
TANELLA. De pactis nuptialibus... , 1, 4, 10, 1,35. 

42. Per la qual cosa a les Corts fallides de 1626 i 1632 s'intentA. en va. de modificar la Cons
titució clau en la materia, la 1481/22 (Por valria)(CYADC, 1, 1, 17, 11). Vegeu 1. VILLANUEVA. 
«El debat sobre la constitució de l'observan~aa les Corts catalanes de 1626-1632». Manuscrits 
[Bellaterra), núm. 13 (1995). p. 247-272. Sobre aquesta materia, vegeu J.P. FONTANELLA. De
cisiones... , l. 256.19. i n, 356-360, on criticava l'excessiva tebior de l'esmentada norma i les al
tres que regulaven la materia (perque provocaven que només s 'apliquessin les severes penes pre
vistes si es produla una obstinació certament dolosa de l'oficial contrafactor). 

43. Aquest enfortiment es produí en detriment de la justícia ordinaria per l'acci6 de múlti
ples factors estretament vinculats, entre els quals citem, a tan d'exemple: les insuficiencies de 
les corts locals i d'apel·laci6,la voluntat deis subjectes a justícia de bar6 d'accedir a la justícia 
regia, l'abús generalitzat del mecanisme de l'evocaci6 de causes, I'enviament de comissaris di
reclament dependents dellloctinent general i l'Audiencia sobre el territori, tot plegat arrodonit 
per I'ús d'estrategies dilatories per pan deis advocats. 

44. Esmentem només que: a) La Diputaci6 era la caixa de cobraments i pagaments de l'Au
diencia (vegeu V. FERRO. El Dret Públic... , p. 268 i s.); b) EIs censals del General eren un dipo
sit habitual per als estalvis deis doctors de l'alt tribunal (vegeu ACA. Generalitat, serie N, ma
nuals d'apoques de censals morts, vol. 431 i s., per exemple vol. 438, f. 107v, 115r, 13 Ir); c) 
EIs diputats i oIdors de comptes reconegueren sempre la primacia tecnica en dret de I 'Audien
ciaquan es trobaren amb casos especialment complexos (vegeu Dietaris de la Generalitat de Ca
talunya. Vol. I1I, p. 338,467 i s., 533 ... ; vol. IV, p. 218, 254... ); d) Moltes famílies tenien alhora 
rnembres vinculats a totes dues institucions (vegeu M.A. FARGAS. Família í poder a Catalunya, 
1516-1626. Barcelona: Fundació Noguera, 1997, p. 286-306); e) Sovintejaren els transvasaments 
de juristes de la Diputaci6 al'Audiencia, etc. 
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ren, esdevingué cada vegada menys compatible la participació en una i altra 
xarxes de poder. La delimitació de fidelitats, especialment marcada en el cas 
deIs juristes, comporta les celebres execucions de ministres reials durant els 
fets revolucionaris.45 

Estaven, els drets de la patria, amenal¡:ats fins a l'extrem de desencadenar 
una reacció tan dura? Evidentment, els fets del Corpus de Sang i els esdeve
niments successius responien a una serie molt més complexa de causes. Ara 
bé, no és menys cert que l' acumulació d' accions de la Monarquia que vul
neraven els drets i les llibertats del Principat ---encara que en alguns casos tin
guessin com a objectiu la lluita contra mals endemics de la terra com el ban- .' 
dolerisme- havia consolidat un clima de reticencia entre bona part de la' 
societat catalana. Aquesta reticencia remunta com a mínim a finals del segle 
XVI, quan 1'aparell reial ja havia mostrat una ferma voluntat d'aplicar al! 
Principat pautes de govem decisionistes,46 difícils de conciliar amb el model 
de tipus pactista-constitucionalista tradicional, sense aconseguir de fer veure 
a les institucions de legitimitat ascendent els eventuals avantatges que es po
dien derivar deIs canvis. 

Per exerilple, les Corts Generals de 1585 i de 1599, anys després de clau
surades, donaren curs a enceses polemiques quan es posa de manifest la ma-' 
nipulació que havien fet els ministres reials de certs textos legals que s 'hi ha
vien consensuat i decretat,47 L'any 1593, el rei suspengué tres capítols del 
redrel¡: del General de 1585, cosa que els bral¡:os consideraven que no podia¡ 
fer unilateralment,48 1, alllarg de les Corts de 1599, els assistents denuncia

45. J.L. PALOS. EIs juristes i la defensa ... , p. 122-123. A la p. 121, el mandat que obliga' 
els oYdors de l'Audiencia a recórrer el Principat buscant homes i mitjans per fer la guerra con
tra Fran~a,  tasca que influí molt negativament sobre la seva imatge. 

46. Aquestes pautes comptaven amb la cobertura teorica d 'una literatura política que abs, 
Iia el rei de l'obligació de complir els pactes conclosos i jurats amb els vassalls. La contesta M. 
SARROVIRA. Cerimonial de Corts. Barcelona, 1599, f. 23v-24v, on, després de recordar que e1s: 
reis havien jurat les neis de Catalunya i havien previst mecanismes per for~ar  els oficials a ob 
servar-les, replica a les «vanes y erroneas opinions de alguns que han dit o escrit 10 contrari, ~o  

es no esser obligat a la observansa de aquellas» amb citacions d'autors no catalans --el portu
gues Ribadeneyra, el castell1l Fernando Mendoza i el valencia Francesc Ximenis- «per no és-' 
ser notats de la affectió natural de la patria». 

47. Ambdues es troben recollides, entre d'altres llocs, a E. BELENGUER. «Proleg: la Gene 
ra1itat en la cruma deIs conflictes jurisdiccionals (1578-1611»>. Dins: Dietaris de la Generali
tat de Catalunya. Vol. I1I, p. IX-XLVI. 

48. M. PÉREZ LATRE. «Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la sus 
pensió del nou redre~  de la Diputació del General». Afers [Catarroja], núm. 23/24 (1996), p. 59
98. 

ren irregularitats en la decretació de Constitucions i privilegis -per no par
lar de la prefixació de terminis rígids, o d'astúcies i amenaces deIs ministres 
reials. Tot plegat anava en detriment del component pactista que els catalans 
admiraven en la institució.49 ParaHelament, s 'havia constitu'it al si de la Reial 
Audiencia un nucli de magistrats fortament zelosos envers les prerrogatives 
regies50 que presumiblement afavoriren, malgrat l'oposició d'alguns deIs 
seus companys,51 el desenvolupament d'una línia jurisprudencial de caire 
decisionista.52 

No és gens estrany, doncs, que en la literatura jurídica catalana de l'epoca 
es respirés un cert aire de desencís en relació al gens prometedor futur deIs 
drets de la terra: eren menyspreats per lloctinents que consideraven més equi
tables i justes les lleis d' altres regnes;53 negligits per l'Audiencia en algunes 
resolucions;54 completament desconeguts pels membres del tribunal superior 
de la Inquisició;55 i, cosa més preocupant, eren objecte de descura fins i tot 
pels mateixos advocats del Principat!56 Aquest darrer problema, que ja havia 

49. He desenvolupat aquests punts en la comunicació «La participació de Girona en la Cort 
General de Cata1unya de 1599». Dios: Actes del XVII Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó. 
[En premsa]. 

50. Aquesta realització fou obra de1lloctinent general Fernando Á1varez de Toledo, i tin
gué com a membres més destacats Martí Joan Franquesa, Mique1 Ter~a  i Francesc Puig. Vegeu 
I.M. TORRAS i RIBÉ. Poders i relacions clientelars a la Caralunya deis Austria. Vic: Eumo Edi
torial, 1998, p. 49 i s. 

51. Reflectida a J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , 1, 4, 14, 16 i 4, 15, 154. 
52. Són clamorosos e1s trets de decisionisme presents en algunes de les conclusions reco

llides per Lluís de PEGUERA (1540 - 1610). Liber qUlestionum criminalium. Barcelona, 1585, 
perexemple cap. 3 i sobretot 39. A ARXIU HIsTORIe DE LA CIUTAT DE GIRONA. Manuals d'a
cords municipals, vol. 186 (1585), f. 8 d'un memorial intercalat al principi del volum, trobem 
una proposta legislativa de Girona a les Corts de 1585 perque els privilegis deIs doctors de l' Au
diencia tornessin a la forma antiga «com se veja a la clara lo gran dany dóna als poblats del prin
cipat de Catha1unya lo ayer admesos los privilegis deIs doctors del Real Consell ab lo beneplA
cit de sa Magestat, de hont·se segueix no gozar los doctors del Real Consell votar 1íberament en 
les Coses tocants als interessos de Sa Magestal.» 

53. A. OLIBA. Commentarius ad usaticum... , prOleg. Quasi segur que amb el seu comentari 
aHudiadirectament al Duc de Feria, amb el qual tingué una relació conflictiva. Vegeu CJ. MA
LUQUER DE MOTES; A. VAQUER. «Estudi introductori». Dins: A. OLIBA. Comentaris sobre de 
actionibus. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998. p. XX i s. 

54. A. OLIBA. Commentarius ad usaticum... , proleg. 
55. Aquesta era una de les úniques seus exteriors on es podia exercir justícia sobre causes 

originitries del Principal. Vegeu J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , l, 4, 1,9 (el número 
correcte fóra 10). 

56. A. OLIBA. Commentarius ad usaticum ... , proleg; F. FERRER NOGUÉs. Commentaria... , 
dedicatoria al lector. 
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provocat una protesta similar de Jaume Ca11ís i Tomas Mieres més d'un se" 
gle i mig abans, es devia fonamentalment a dos factors: que els plans d'es 
tudi de les facultats se centraven únicament en el ius commune, i que mol 
juristes estudiaven a Osca, Tolosa i altres universitats fora de Catalunya, o 
no es familiaritzaven amb les 11eis de la seva terra. 

Davant la multiplicitat de factors sumariament apuntada, ens sembla i 
dicada la proposta de Palos de defugir l' encase11ament deIs jurisconsults ca· 
talans en bandols perfectament delimitats -per bé que en moments de ten .. 
sió poguessin formar-se- i d'obrir el prisma de les terceres vies.51 Sobreto 
tractant-se d'uns professionals que, per exigencies de l'ofici, es podien tr, 
bar sovint davant d'un tribunal defensant causes ben a11unyades de 11ur pos' 
ció habitual,58 de la mateixa manera que, en funció de les circumstancies, p 
dien ser les institucions de la terra les primeres interessades en la conculcaci, 
puntual deIs textos constitucionals que tan aferrissadament defensaven Ol' 

dinariament.59 

PECES QUE NO ENCAIXEN? REFLEXIONS ENTORN DE LA LITERATURA� 

JURÍDICA DE L' ADVOCAT OLOTÍ� 

En aquesta Iínia d'analisi resulta d'un gran interes donar relleu a certs pa 
satges de la literatura jurídica del nostre advocat que, a primera vista, podrie 
semblar peces que no encaixen en la seva trajectoria personal i profession 
de patriota ni concorden amb el to deIs encesos memorials que dirigí con 
l'aparell reial. Vegem-los breument: 

A. Al primer volum del Tractatus de pactis nuptialibus, Fontane11a el 
deix pronunciar-se sobre un espinós assumpte, objecte de debat entre e' 
juristes catalans de l'epoca, darrere del qual hi havia la concepció políü 

57. J.L. PALOS. «Les idees i la revolució catalana de 1640». Manuscrits [Bellaterra}, n 
17 (1999). p. 277-292. 

58. A tall d·exemple. el nostre jurista. a Decisiones. ..• l!. 433.17, s'enorgullia d'haver es 
el primer advocat d 'impetrar a Catalunya una dispensa dellloctinent general perque una do 
que havia contret segones núpcies pogués tenir la tutela i cura de la seva filia del primer ma • 
moni. Aquesta solució repugnava el dret natural. el dret positiu. i les inclinacions de J.P. Fo: 
tanella. com es veu a ibídem. cap. 429-434. especialment e1434. 

59. Vegeu inji"a. notes 63 i 68, un parell d·exemples. 

de la Monarquia Hispanica: la remissió [extradició] de delinqüents als al
tres regnes subjectes a la mateixa corona. La configuració pluralista deIs 
dominis deIs Austria feia que només de manera extraordinaria es conce
dissin aquestes remissions. En condicions normals, cada regne era un es
pai jurisdiccional tancat, desvinculat de les necessitats deIs velns. Aquest 
esquema, fonamentat en costums antiquíssims, no tenia raó de canviar per 
molt que els diferents espais polítics es trobessin sota el govem d'un ma
teix monarca.6O Aixo no obstant, l' any 1612 Fontanella, amb la seva in
definició,61 sembla disposat a permetre aquest tipus de remissions. Ho fa, 
empes per un fet conjuntural: que cada dia anava en augment el nombre 
de delinqüents valencians i aragonesos que es refugiaven a Tortosa i a 
Lleida amb la finalitat fraudulenta de burlar els processos judicials. 
Encara més il·lustratiu que aquest silenci és el consentiment a la conces
sió, per part de l' aparell reial, de guiatges o asseguraments a delinqüents 
en casos expressament prohibits per la Constitució 1503/40.62 Amb 
aquesta postura, Fontanella subscriu inequívocament les tesis de Peguera 
que reconeixen a la paraula donada unilateralment pel rei o pels seus su
bordinats més for~a  que a les Ileis paccionades, i menysté, així, la proposta 
contraria del jurista napolita Prospero Farinacci, partidari de donar pri
macia als estatuts o constitucions, com correspondria en el model polític 
catala. També aquí són circumstancies «puntuals» que li condicionen la 
presa de posició: un complex plet jurisdiccional obert l' any 1604 coinci
dint amb la visita del regent Clavero, on s'invertiren els papers, de manera 
que el110ctinent general, amb la benedicció d'una majoria molt ajustada 
de doctors del Reial Conse11, s'erigí en defensor de l'observan~aliteral de 
la 11ei, mentre que els diputats del General maldaven --en va- perque la 
jurisdicció del visitador fos tan amplia com era possible, en contra, si es

queia, del text de les Constitucions.63 

60. Així ho havia reconegut l' Audiencia, i ho havia comentat Liuís de Peguera -recordem
ho, un jurista propens a la defensa de les prerrogatives regies-, a Decisiones ... ex variis saeri 

Regii Cuncilii Cathalonill! conclusionibus col!ectlE. I (1605), cap. 66. 
61. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus .... 1, 4.11,38: «jo. insignificant al costat deis 

que han condu"it el debato prefereixo callar abans que endinsar-me en aquesta materia.» 
62. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus...• l. 4.15. 152 i s. La Constitució 1503/40 es 

troba a CYADC. l. 9.14,1. 
63. Dins el procés de visita als oficials reials perpetus del Principat. el regent Clavero guia 

el criminal Pere Masó perque testifiqués. malgrat que havia comes un delicte pel quallegalment 
no podia rebre tal protecció. EIlIoctinent féu detenir el reu i l'Audiencia valida la seva acció (és 
a dir. el guiatge no fou respectat). Sobre l' ampli ressó popular que tingué rafer. vegeu supra nota 
22 i tex!. 
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B. El segon volum del Tractatus de pactis núptialibus conté interessan 
reflexions de Fontanella entom de la lluita contra el bandolerisme, un pr,_. 
blema que enterbolí les relacions entre l'aparell reial i la terra durant I 
decada de 16lü. L'advocat olotí defuig novament pronunciar-se en rel 
ció a la pragmiHica que el rei decreta l'any 1612 que castigava qui porté 
pedrenyals amb una doble pena, pecuniaria i personal -la qual cosa n 
estava permesa pel dret catala-, i a l'execució iníqua que es féu d'a, 
questes penes. 

64 
Es limita a constatar que, malgrat que els diputats rei

vindicaren legítimament l'observan..a deIs drets de la patria, les seves pre, 
tensions no foren escoltades, ans al contrari, la Reial Audiencia declar, 
que es podia continuar aplicant la norma polemica. Clou el passatge am 
un lament: que l'empresa regia no donés els fruits esperats. 
Fou més efectiva, en canvi, la política d'enderrocament de cases i castell 
que el virrei duc d'Alburquerque promogué contra els propietaris qu 
presumptament donaven refugi als malfactors.65 Aquesta política, execu 
tada per la via de fet sense respectar cap garantia legal, tenia efectes do
blement perversos: sobre el patrimoni directament afectat, i sobre els cre
dits que garantia. Per aixo, Fontanella l'ataca amb contundencia: d'una 
banda, transcrivint íntegrament una resolució de la Reial Audiencia de 
1555 --de les més favorables que s'han fet per al Principat, segons ell
en que es condemna una practica similar d'enderrocaments sense conei
xement de causa; segonament, amb tres línies d'una duresa poc habitual: 
«nosaltres pero, que veiem que aquests procediments repugnen a les lli
bertats i a les constitucions, no podem lloar-Ios i aprovar-Ios.»66 Les se
ves energiques protestes, tanmateix, vistes amb perspectiva historica, no 
semblen tenir altre objectiu que mantenir el Principat en la possessió deIs 
seus drets de cara al futuro 1 és que al darrere de tanta condemna s'hi en
treveuen indicis prou clars de 1'íntima satisfacció de Fontanella davant 1'e
ficacia demostrada pels remeis d'Alburquerque. A que respon, si no, la ca
racterització de la seva lloctinencia com a !a?licissima? O la prolixa i 
dramiítica narració de tots els mals que assolaven el Principat abans de la. 
seva arribada, per després afegir que en tan soIs dos o tres mesos el duc 
aconseguí d'eradicar-Ios (cosa que d'altres amb prou feines havien co
men..at en molts segles), i toma així la quietud, la salvació, la seguretat i 
la tranquiHitat al poble? En definitiva, en el seu discurs l'advocat olotí 

64. 1.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus. .. ,11,7,2,9,41-43. 
65./bídem, 6, 2, 2, 12-18.� 
66./bídem, 16.� 
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aconsegueix alhora denunciar que els límits teorics del poder d ,interven
ció del virrei han estat transgredits, i felicitar-se deIs resultats que s 'han 
obtingut arran d'aquesta acció anomala. És plausible de suposar que 
aquest doble sentiment era compartit pels diputats, segons els quals 1'0r
denament jurídic del Principat s'havia de preservar incolume, pero calia 
igualment fer remuntar els drets fiscals del General, fortament afectats per 
la davallada del comer.. derivada de la inseguretat deIs camins!67 

C. Al final de la turbulenta decada de 1630, Fontanella edita la primera 
part de Decisiones S. R. Senatus Catha/onia? En un deIs capítols recull 
una resolució de tots els membres de la Reial Audiencia que autoritza els 
doctors d'una sala a jutjar en una altra, malgrat que els drets de la patria 
ho prohibien expressament.68 L'olotí justifica la decisió: a) al·legant que 
és lamentable que sovint causes d'una gran importancia s'hagin decidit 
amb el vot de només dos o tres magistrats; b) advertint que és el mateix 
crectit de l'Audiencia el que esta en joc; c) i adduint el «perillós» principi 
que la necessitat no esta subjecta a llei. Tot seguit aixeca acta d' altres irre
gularitats comeses durant els darrers anys en el camp de l'organització ju
dicial. Fontanella és conscient de la dificultat d'integrar en els esquemes 
paccionats del Principat mesures com aquestes, que modifiquen unilate
ralment el sistema jurídic i, endevinant la reacció del lector, se li dirigeix 
amb un «demanaras la meya censura». 1 respon ell mateix amb una ne
gativa seca: «res d'aixo.» Encara va més enlla: com a colofó de la seva in
tervenció, reconeix que les resolucions preses conjuntament per les tres 
sales de l'Audiencia estan adquirint for..a quasi legal. És cert que aixo 
constitueix una extralimitació, perque el rei ha renunciat a exercir tot sol 
la potestat legislativa a Catalunya, pero considera que cal permetre-Ia per 
evitar la falta de justícia, «que seria el pitjor de tots els mals». 

D. Un altre passatge il·lustratiu en aquest sentit es troba a la segona part 
de les Decisiones, la qual, si bé fou editada l'any 1645, conté fonamen
talment materials previs als esdeveniments revolucionaris. Fontanella hi 
subscriu sense pal·liatius una decisió de les tres sales de l'Audiencia que, 
l'any 1533, permeté al regent de la cancelleria de ser prove'it també en el 

67. J.P. FONTANELLA. Decisiones... , 1, 245.3. 
68./bídem, 284. S 'havia impedit la participació de membres d'una altra sala en les votacions 

per evitar que deixessin desateses les propies causes i perque posteriorment podien haver de jut
jar sobre el mateix cas en suplicació. 
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carrec d'assessor del governador. Aixo es féu, contra el capítol de cort 
1542/5,69 a través d'una maniobra clarament constitutiva de frau de la llei: 
subratllar que un deIs dos oficis només li era confiat a títol de comanda 
(i no pas com a titular).70 El nostre advocat és conscient que aquest tipus 
de solucions hauria estat condemnat pel seu preclaro patriota! Tomas 
Mieres, el qual, en el seu moment, havia denunciat practiques similars, 
com la de crear la figura deIs regents de la vegueria per burlar la Consti-' 
tució que prohibia que fossin nomenats veguers homes de la mateixa cir

71cumscripció. Tanmateix, la certesa que el regent de la cancelleria co
neixia bé l'aplicació del dret -segurament millor que un advocat fins 
aleshores desvinculat de les institucions reials- el condueix a defensar 
amb fermesa la decisió deIs doctors de l'alt tribunal: «jo m'adhereixo al 
judici de l'Audiencia», tot insistint en la idea: «que més volem, doncs, 
sinó una optima administraci6 de la justícia?».72 

EIs fragments presentats ens conviden a interrogar-nos: com s'expliquen 
semblants manifestacions de tebior per part de Fontanella envers mesures pre
ses per l'aparell reial clarament contraries als principis i normes del sistema 
jurídic catala? Hom podria pensar que el nostre advocat les realitza per acon
seguir ser provei't en una pla~a  a la Reial Audiencia, aspiració que s'atribueix 
a tot bon jurista del Principat de l'Edat Moderna.73 Així ho corroborarien les 
reiterades lloances que Fontanella dedica als membres del maxim tribunal ca
tala,74 fins a l'extrem de sostenir que se'ls fariajustícia si es reconegués a llur 

69. CYADe, l. 1.41,12. 

70. J.P. FONTANELLA. Decisiones...• 11. 367. 

71. A. OUBA. Commentarius ad usaticum...• cap. 4. núm. 26. compartí la preocupaci6 de� 
Mieres en relació a aquest frau de lIei que desvirtuava la prohibicí6 de la Conslituci6 1333/12� 
(CYADe. l. 1.66.8). Per contra. J.CÁNCER. Varif.P resolutiones. Part 3. Barcelona. 1608, cap.� 
12. núm. 180, era del parer que no hi havia frau, sin6 que la Constituci6 havia estat interpretada 
per un costum antiquíssim. 

72. J.P. FONTANELLA. Decisiones.... 11. 367.30. 

73. Són diverses les hipotesis que s 'han formulat per justificar el fet que. amb els seus no
toris coneixements jurídics. Fontanella no fos mai acollit al maxim tribunal catala: la presa de 
partit en Contra de la monarquia en moments especialment tensos, I'enemistat amb el duc de Car
dona. etc. Vegeu J.1. PALOS. Els juristes i la defensa.... p. 109-111. De feto és la part de la seva 
vida sobre la qual s'ha especulat més. A Decisiones... , 11, 367.6. es vanta d'haver gaudit de molta 
més tranquil·!itat d'esperit i independencia professional que els doctors de l'Audiencia. als 
quals insta que continuln vivint amb lIurs honors i lIur primacía. i afegeix que no els enveja en 
res. Fins a quin punt aquestes declaracions podien ser sinceres? 

74. Amb especial emfasi a De pactis nuptialibus. ..• 1, 3. l. passim. 

jurisprudencia valor de font directa de dret, prescindint deIs requisits addi
cionals imposats per la Constitució 1599/40J7s Aquesta interpretació tan es
tretament lligada als presumibles interessos personals del personatge no és, 
pero, del tot satisfactoria, perque no explica el fet que persistís en la seva lí
nia en les Decisiones, escrites i editades quan podia estar ben cert que -fora 
que la situació política fes un gir inesperat- se li havien tancat definitivament 

les portes de l'Audiencia. 
La resposta ens sembla més simple, i passa per tenir en compte que, com a 

advocat de la Diputació del General i del Consell de Cent, Fontanella havia 
d'actuar amb contundencia per evitar la comissió d'actes antijurídics, o al
menys preservar els drets del Principat per a un futuro Ara bé, internament era 
un intel·lectual pragmatic, conscient que el dret camina de bracet amb la societat 
i que canvia quan canvia la societat.76 Davant de problemes de gran enverga
dura, com el bandolerisme o les limitacions de la Reial Audiencia, que perju
dicaven la província, es mostra partidari d'un cert grau de flexibilitat en l'e
xigencia de l' observan~adeIs drets de la patria vis-a-vis deIs que poden aportar 
solucions: «ara ja no són temps de treure autoritat a aquells que tenen la carrega 
de declarar el dret, sinó que cal donar-los tota la que necessitin.»77 Almenys 
mentre no se celebri una Cort General, que en pensament jurídic del nostre au
tor apareix sempre com el mare apropiat per tractar del bon estat de la terra,78 

Segurament per contrarestar el pes que va adquirint la figura de l'Au
diencia, Fontanella reivindica un major protagonisme per a la Diputació en 
el vessant de tribunal amb jurisdicció sobre tots els afers de la seva com
petenCia.79 Sempre, pero, reconeixent la primacia de la figura del rei,80 l' au

75. Ibídem. 4. 18.2,88-89. Sobre els requisits exigits per l'esmentada Constituci6 perque 
l'equitat judicial pogués ser al·legada en els tribunals. vegeu supra nota 36 i tex!. 

76. Per bé que no fos un home amic de les novetats. a Decisiones...• 11. 428,1 afIrma: «Avui 
en dia és comú a totes les parts del m6n i nacions el que els anlics deien d'África, que sempre 
ofereix quelcom nou. Totes les coses estan plenes de novetats. i hom no es considera juriperit o 
avan~at en un estudi si no hi aporta algun canvi per subvenir allo que fins ara estava fermament 
i deguda establert.» Cal precisar que veia amb més simpatia els canvis si era ell mateix qui els 
introdula. tal com es veu a Decisiones 1.287.2-3, i 11. 433.17, 

77. J.P. FONTANELLA. Decisiones 11, 358.18. 
78. J.P. FONTANELLA, De pactis nuptialibus.... JI, 6, 2. 2, 16; 7, 2. 9, 43; Decisiones. .,1, 

284.6 i s. 
79. S6n nombroses les conclusions del consistari de diputats i oldors de comptes que integra 

en els seus volums de Decisiones S. R. Senatus Cathalonif.P. per exemple: 1, 188.245-258; 11,394. 
549-556,562-565. etc. Almenys en dues ocasions, l. 245.1 i 11. 556.24,lIoa el nivell d'aquestes re
solucions i afirma que mereixen ser presentades al costat de les de l'Audiencia en quant a doctrina. 

SO. No en va a De pactis nuptialibus...• l. 4, 9. 2. 25-26. fa seves les paraules en que el 
frances Pierre Grégoire (1540 - 1597?) manifesta que és millor el govern d'un que el de molts. 
i que més val un rei dolent que no pas molts magistrats que govemen en nom del poble. 
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toritat del qual no es posa mai en entredit. Si bé és cert que, així com en al
guns paragrafs manifesta una certa admiració envers la forma de governar de 
Felip I1I, per la forma com resolgué els conflictes sobre els cinc capítols de 
cort problematics de l'any 1599,81 no se li troben dec1aracions favorables a 
Felip IV, 1'home al qual els catalans retiraren la fidelitat l'any 1640. 

Deixem un interrogant pendent: que podien esperar Fontanella i les c1as
ses dirigents del Principat d 'una monarquia com la francesa, de la qual co
neixien l'amplitud de les prerrogatives i la forma de governar, tan allunyada 
del seu pactisme? No en va, en les seves obres de doctrina el nostre advocat 
demostra haver tingut a les mans tractats de signe inequívocament regalista 
de lean Ferrault, de Charles de Grassaille, de lean de Terrevermeille, de lac
ques Bonaud de Sauset, etc.82 

81. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , r, 3, 3, 77-78 i 4,14,16. L'elogi de Jeroni 
Pujades a la participació d'Antoni Oliba en la fase inicial d'aquests conflictes, i ellament de la 
seva mort, que es traben a Dietari de Jeroni Pujades. Edició a cura de Josep M. Casas Homs. 
Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1976, vol. 1, p. 157 i 174, han generat moltes pagines so
bre el patriotisme del jurista cerda. Vegeu X. TORRES. «Pactisme i patriotisme... », p. 52-53; CJ. 
MALUQUER DE MOTES; A. VAQUER. «Estudi introductori». Dins: A. OLIBA. Comentaris... , p. 
XXVI-XXVIII, i altres. 

82. J.P. FONTANELLA. De pactis nuptialibus... , r, 3, 3. 75; 4, 8, ::12, etc. i la llista podria ser 
més extensa. 

EL PAS DE ROSCA EN EL CAMÍ DE L'AUSTRIACISME 

Eva Serra i Puig 

EL CONTROL POLÍTIC DESPRÉS DE LA CAIGUDA DE BARCELONA 

la és conegut el control de les bosses d'insaculació de Barcelona i de la 
Generalitat per part de la monarquia després de la caiguda de Barcelona de 
1652. 1 Ara bé, aquí voldria insistir en dues coses: en el caracter interesta
mental d' aquesta repressió i, al mateix temps, en la intensitat amb que van re
bre especialment les professions liberals i els menestrals. 

Més significatius que els percentatges de provisions --que ja han estat es
tudiats- van ser els percentatges d'exclusions, que per a mi revelen encara 
més bé la base cívica de la revolució catalana de 1640 i els límits socials que 
volgué imposar el nou regim. 

L'analisi deIs exclosos, la faig sobre una llista enviada el 4 de gener de 
1653 pel marques de Mortara2 a Diego de Sada, secretari del rei. Els exclo
sos per «malos» sobre la base deIs insaculats reals delaten el caracter inter
estamental de la repressió, pero també que aquesta va ser molt més dura so
bre els menestrals. Van ser inicialment exc1osos per «malos» més del 45% 
deIs ciutadans, més del 43% deIs mercaders, més del41 % deIs artistes i més 

l. F. SÁNCHEZ MARCOS. Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadores 
(1652-1679). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1983, p. 103-116; J.M. TORRAS RIBÉ. «El 
Control polític de les insaculacions del Consell de Cent de Barcelona (1652-1700)>>. Dins: Ac
tes del Tercer Congrés d' Historia Moderna de Catalunya. Vol. I. Barcelona: Universitat de Bar
celona, 1993, p. 457-468. 

2. ARXIU DE LA CORONA D'ARAOÓ (ACA). Consell d'Aragó, lliga1l249, doc. 81 (a par
tir d'ara, ACA. CA, 249/81 J. Prescindeixo del nombre d'insaculats que formalment hi hauria ha
gut d'haver, per tal com les bosses estaven infrainsaculades a causa deis conflictes i estralls de 
tots aquells anys. El Consell de Cent, el 1652, tenia una matrícula d'un 61 % més baixa del que 
li pertocava. S'imposa, doncs, analitzar els exclosos sobre la base real deis que aleshores esta
ven insaculats i eren vius. 
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