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El que anomenem l'afer Grases es tracta d'un episodi de la Guerra de Successió a Ca- 
talunya: la caiguda en desgricia d'un jurista anomenat Francesc Grases i Gralla, arran de la 
publicació de la seva obra Epítome o compendi de les principals dife~sncies entre les lleys 
generals de Catalunya y fos capitols dels r e d r e ~  o Ordinacions del General de aquella. Les 
dades biogrkfiques de Grases són avui ben conegudes, sobretot per haver-les divulgat un 
article de Pere ~ n ~ u e r a ' .  Les resumim a continuació. 

Francesc Grases i Gralla era fill d'un passamaner de Reus anomenat Josep Grases i 
germi d'un important mercader, enriquit amb el corner$ d'aiguarderxs, que participi a la 
fundació de la Compañíú Nueva de Gibraltar. Francesc es casi amb Maria Ribes, filla d'un 
ciutadi honrat i notari públic de Barcelona anomenat Joan Ribes. Advocat fiscal a Barce- 
lona des del 1695, fou notable austriacista i obtingué el títol de "ciutadi honrat" el 1706; 
rebé encarrecs específics de recerca de provei'ments i soldats durant el setge de Barcelona 
del 1706 i fou anomenat doctor de l'hudikncia el novembre d'aquest mateix any. 

La publicació de I'Epitome, l'abril de 1711, per l'estamper Rafael Figueró, suposaria 
la seva radical ru'ina. Malgrat que el llibre fou aprovat pels diputats, les pressions del Con- 
sell de Cent aconseguiren que el rei ordenés la crema del llibre i la destitució de Grases de 
tots els seus cirrecs i la confiscació dels seus béns. Grases desapareix d'escena política, tot 
i que continuari exercint d'advocat privadament i aconseguiri sobreviure als canvis polí- 
tics de la Nova Planta. Mor a Reus, el febrer de 1744. 

La contund2ncia del seu cessament i conse üent desgracia queda ben reflectida en la 8 descripció dels fets que fan els Annals Consulars: . 
"Se jund tantas vegades 10 sabi Consell de Cent y Bras militar per donar representacions 

10s Consistoris en persona junts al Rey, que conseguiren esser 10s dits Dr. Grases y Dr. Min- 
guella despullats dels ropons y trets de ministres de dita R.  AU^.^ anant a sas Casas 10 Conseller 
a revocarlos las gracias, y beneplacit de Jutges y sels provehiren sos puestos en altres subjectes 
y sa Magt. ho participi als comuns ab RI. Carta y 10s dits llibres se reculliren en la Diputació 
perque no correguessen, be que alguns sen espargiren, segons lo ques veu del numero, i sen re- 
culliren, ab lo que se havian imprés y esparsit (...)". 

1. ANGUERA, P.: "Sobre Josep i Francesc Grases i Gralla. Un comerciant i un advocat del segle XVIII", Estudis 
Hist6rics i Documents dels Arxirn de Protocols, VIII, Barcelona 1980, pp. 245-251. 

2 .  Annals Co~zsr~lars de la ciutat de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, manuscrit 173, llibre 111, f. 82. Els textos 
dels Arztzals Consulars, els publici quasi literalment BOFARULL, a la seva Histbria de Catalunya, vol. I X ,  pp. 54-55. 



La carta del Rei, també transcrita en e'ls Annals Consulars, és ben expressiva3: 
"Iltres. vetrerables, egregios,  noble.^, Magtz$cos y amados tzuestros 10s fidelíssirnos Deputa- 

dos, y ohia'ores de cuentas dela Getzeralidad de Catta ..., Autzqrre debia esperar de vrrestro zelo 
al bietz público, atzsioso de que et1 nitrgdn tiempo experitnetztase el Plrticipado el menorperjuhi- 
cio, es novtrdud et) el establecimietzto másfirme de las Constitriciones, y demris leyes, qríe os cot;- 
cedierotz mis gloriosos Predecessores, y por m i  fuero~z co~rcedidas y jrrradas a 10s comrmes, y per- 
ticulares d,? 61 la más itzdividual expressión de las 13roposiciotzes inartditas, que decis se lehetz etz 
el epítome, o compendio, que dió a la Impretzta el ,Dr. Franca. Grases, y Gralla, con la aproba- 
Aótz del Dir. Joseph Mitzguella, ambos ohidores de Itz RI. Arídaporqrre sincerudo m i  RI. rininzo cie 
ellas, y de sus circunstancias fuessen m'is ajustudas las providencias al datio, que krtvieretr ocu- 
sionado et; cor;formidad de10 que por m i  orden de palabra, y en escrit0 os itzsitraio el Marqrr6s cie 
Rialp ?ni secretari0 de estado, entendietzdo agora por la represetztan'ótz que 10s Presidentes de 
este cotrsistorio de L Ciudad, y brazo militar, han prresto en rnis ma~zos, dexais a m i  carydtzdo sac 
averiguación, y exameti: He mandudo que luegq y si11 pérdida de tiempo se plase al m i s  esacto, 
cotrfiando esta importante diligencia (por 10 que en ella se interessa, como me ussegrtruis Iu qttie- 
tacd públicu) al zelo, y aplicación del Regetzte Dn. L)otni~rgo c l r  Aguirre, Decatro del Cd'otzsejo de 
Arugótz, et; cuyo poder matzdé reoger todos 10s impresos, al de Dtz. Migriel de Carderci, Dr. 
Thomrís Rovira, y Dr. Rafel Bruguera, para poder con cotzocitnietrto de todo mutidur 10 que mus 
seproporno~re a )ni servicio, y bien de la Patriu, y hallatrdo que estas tzovedades etz tietnpos tan 
deiicados, 'et; 10s qztales tropoco maqui~ratz 10s etzemigos de m i  Corona sembrarvocespemin'osís- 
simm, e escitar ideas NO metzos perjudiciales sot; cotztra la Salrtdpriblica, sietado esta la mrís su- 
perior ley, que en todos tiempos se Ikva la primariu, en esta cotzstitucid,~ para mar2ifestar¡~os 
qitatzto itzcli~iu m i  Paternal arnora vtrestrassriplicus, cotzformátzdole a proporciótz a vríestr6s de- 
seos ha resuelto por estos motivos, y para assegurar la quietud de Ctta., revocar el Benep1u"sito 
durante el qrral se I~allabatz co~zstituhidos Ministros el Dr. Joseph Mitzgrrellu, y el Ilr. fiancs. 
Grases, y í~ralla,  despojátzdolos del ropótz, que se vestiurz y de 10s hfi~risterios, qrre ocupabati, de 
que queda~z dadas las órdetzes corzve~zietztes, y para que e~ztietzdatz mis fieles vusstzllos esta m i  RI. 
Deliberació~r por medi0 de la qual no dudo tendrán el desetzguiio de 10 que ?nis etzetrrigosprtdie- 
rel; I~averles imprrestq os ordeno2 y matzdo, que inmediatamente hubeis dur a la inippmztal esta 
espressióti de m i  RI. volurtad, n o  dzidurrdo produn'rá 10s saluhbles efectos de restublecer Iw 
quietud eti 10s Pueblos, que se h u v i e r e ~ ~  corzstenzado, y de cotrfiindir atiri la m i s  deprautzrla nzu- 
li& etzemigu, que valietzdose de diffeerentes arti,ficios tetztasse macrrlar la más cotzstante jideli- 
dad De Barcelot?a, a 10s 29 de Jzirtio 1711. Y o  el Rey. DIC. Rumó~i  de Vilatza Perlas". 

Aquests són els fets. Per6 el que resulta apassionant del tema és la diversitat d5nter- 
pretacions que aquests fets generaren i que han condicionat les opinions excessivament su- 
perficials de la historiografia sobre aquest punt. 

Un testimoni coetani com el de l'alernany Schausen el 1718, segons Voltes, jutja el 
llibre d'antiabsolutista i atribueix la seva crema a les presumptes idees contra el  ei^. IJn 
altre text -tan famós com poc llegit-, el Vid fora els adormits de 1734, li dedica un llarg 
parigraf en un apkndix (no entrem aquí en la problemitica de l'autoria d'aquest text ni en 
el misteri de la identitat del Dr. Vallks), en el qual, enmig d'una crítica ferotge a Ramon Vi- 
lana -sense esmentar-ne el nom-, es deia: 

"Grases revivi el seu llibre de les reliquies del quondam 19. Josep Pellicer, qui ab lo po~npiis  
títol d e  una pretesa Lex Regia se feu defensor de un despotisme (com solen tants vans adula- 
dors) contra les mes Justes lleys de la provincia (...) Pero la Justicia de  Carlos 111 detesti tan 
perniciosa máxima, condempnant (en 27 de Juny) 6 altre foch aquell Libello, (be que son I'ro- 
tector aspiris i toto Poderós): exiliant de son Regi Senat al Autor, y 6 son Aprobador Dr. Jo- 
seph Min4;uella; mes Advpcats de  la Ambició de un Ministre, que consultors d e  la Justicia que  
en tot  ama I'Emperador"'. 

- 

3. Ibitiem, foi. 83-83v. 
4. VOITES, F.: Bnrcehnra cittmtzte elgobierno delArcl~iduque Curlos de A:cstrin, Hwcelona, 1963,II, ;I. 242. 
5. Via fora els ndortnit~ i resposta liel Su. Bronk, secretari quefor; del Siercr Mil&rd Croza, al Sr. Wzllis, soaz coaes- 

po?z@att de Barcelona sobre les tnntaies politiqrtespresettts, Londres 1734. Reedici6 de Font i Sagui.. Biblioteca cie "La 
Veu de Cadunya", 1898, p. 217. 



Aquesta imatge d'absolutista, continuadora de Pellicer, és la que la histotiografia pos- 
terior va assumir, de Vicens Vives a Núria sales6. NomCs Víctor Ferro, en una nota a peu 
de pagina, precisa la necessitat de matisar el pensament de n rases', un pensament que no és 
tan absolutista com tbpicament s'ha transmes i en la imatge del qual ha influi't sens dubte la 
intenció de legitimar a posteriori la conducta dels seus botxins, els "Consellersn municipals. 

El cas Grases és un cas típic &interpretació esbiaixada &un text i de crueltat afegida 
en el procediment repressiu, només explicable en els termes de la singular conjuntura po- 
lítica de 171 1. 

Quk deia exactament Grases en la seva obra? Els sempre moderats Annals Consulars 
li atribui'en, a l'Epítome de Grases, que "allegaba poder a solas 10 Rey fer lleys en Catalu- 
nya. Lo que sabut per 10s comuns y vehent tocaba a les llibertats del l'rincipat per esser est 
que ab 10 Rey podia fer lleysn, els va decidir a denunciar el llibre. Els Annals Consulares es 
manifestaven en aquest tema amb una singular ambigüitat, encara que no semblaven apro- 
var el procediment seguit contra el llibre: "si be 10 ques deya en dit llibre sols tocaba a la 
constitució primera, títol de usatges y constitucions y altres semblants y 10 discorregut y 
ponderat en dit llibre no desaprobara absolutament concorrer en Catalunya a fer las lleys 
10s vasalls ab 10 rev ..." I. una mica més endavant. deixaran constincia del fet aue "entre las 
persones zeloses de les Lleys y constitucions de Catalunya nos deixa de sentir molt la des- 
pulla a estos jutges sens cognició de causa per ser contra las lleys y constitucions de la Ca- 
thalunyan8. Perb, realment, Grases defensava que només el rei podia fer lleis a Catalunya? 

Comencem per dir que el mbbil del text fou la baralla que es produí a les Corts del 
1706 a l'entorn de si els salaris de les causes d'a~elelació s'havien de re~art i r  entre tots els 
lectors de les Sales Civils de 1'Audiencia (posit&a de Grases) o si nomis entre els doctors 
de la Tercera Sala; aquesta última al capdavall s'imposi, fent referencia a un capítol de re- 
d r e ~  de l 706. 

A partir d'aquesta situació, Grases escriu el seu llibre, per a demostrar la diferencia 
entre els Capítols de Corts i els Capítols de redre~, a fi de posar de manifest la superioritat 
dels primers sobre els segons9. El text portava incorporats els dictimens favorables del pare 
Josep Rovira i Arnella, el censor eclesiistic, i del doctor Josep Minguella, advocat fiscal de 
1'Audiencia. El primer assenyalava que "no trobo punt, ni apice que siga digna de censura, 
sí de molta alabanga ... sols he trobat molt que notar per la a1abanc;a y no censura". El segon, 
que també resultaria ser cap de turc de la situació, subratllava la vessant reialista de l'obra: 
"Conté 10 Epitome importantissimas noticias de la Regalia Facultat legislativa que en 

n 1 x  aquest Principat resideix en la Real Persona de Sa Magestat . 
Perb analitzem les argumentacions del llibre: 
1) La diferkncia entrevels Capítols de Corts i els Capítols de redreg, per Grases es tro- 

bava en les seves finalitats respectives i en la identitat del legislador. Quant a les finalitats 
assenyalava: "La reforma universal dels costums, tranquilitat y utilitat de tota la universitat 
de Cathalunya es la fi principal dels usatges, constitucions, capítols de cort y altres lleys 
generals de la Patria. Empero la fi dels capítols de redrec; no és altra que la bona adminis- 
tració de la Casa de la Diputación. Quant al legislador subratllava "que Corts significa un 
tot compost del Señor Rey com a cap y dels tres brac;os Eclesiistics, militar y Real ... Em- 
pero qui diu Cort ab aqueix nom no compren al Senyor Rey sino als tres Bragos convocats 
y congregats ab dit real orde (...) May sera verdad dir que 10s Capítols del Redrec; son lleys 

6 .  VICENS VIVICS, J.: Prbleg al llibre de VOLTES, P.: El Arcl~iduque Carlos de Austria, rey de 10s catalanes, Bar- 
celona, 1953, pp. 11-1 2; SALES, N.: Histbria de Catalunya, IU Els segles de In decad2ncz, Barcelona, 1989, p. 435. 

7. FERRO, V.: El Dretpribliccatnlri. Les institucions a Catalunyafins alDecret de Nova Planta, Vic, 1987, p. 227. 
8. Annals Consulars, fol. 81v.-84. 
9. Vid. I'Epitotne a la Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsoms, 3142. 
10. Fullets Bonsoms, 3142, foli -12. 



de Catalunya, puix en bona filosofia, dos causas aixi totals e independents no produeixen 
un mateix efecte, sino dos totalmente distints y diferents (...) Seran lleys d'administració 
per6 no lleys generals (...) no poden aquest capítols del r ed re~  desojar a ninguna de dites 
lleys generals, que en Cathalunya ninguna lley general pot esser revocada, alterada ni sus- 
pesa sino en Corts ge!nerals"ll. 

2) Pel que fa al seu esdor~ per minimitim la trascendkncia dels capl'tols de redre~, es- 
tableix una batalla contra els juristes com Fontanella, Ripoll, Mieres o Cancer, o els regents 
Cortiada i Calderó. (;rases no esta d'acord em que "la Cort por sí sola ab beneplacit del rey 
o junt amb ell pot fer lleys en Catalunyan i fa referkncia al fet que "no se a trobat Llei gkica 
alguna que disposés que la potestat legislativa esta en 10 príncep y en 10 poble junta- 
ment"'" Grases precisa que, des de les primeres Corts de 1283, a Catalunya "no fase la lley 
10 Rey i la Cort, ni 10 Rey a,b la Cort, sino 10 Key en la Cort", la qual cosa el porta a establir 
el principi que la facultat legislativa és competkncia del Senyor rei, cosa que afirma tres ve- 
gades al llarg del text: "La facultat legislativa en aquest Principat es solament del Senyor 
Reyn. "Com totes 1e:s lleys generals las haja fetes y promulgades sempre en Catalunya 1s 
senyor rey, se segueix per necesaria consequencia que al Senyor Rey competeix en esta 
Provincia la facultat legislativa...". "La facultat legislativa es de la suprema potestat y 10 po- 
ble no te mes que la a.ceptaci6 de les lleys, lo qual tacitament resulta del us, ques va seguint 
despris de proferides a uelles, per 10 qual queden aquelles dites lleys confirmades y mes 
segures y permanentsn4. El principi que Crases defensa és JUBENTE REGE, APRO- 
BANTE CURIA. Els seus referents jurídics fonamentals són Belluga, Oliva i sobretot An- 
dreu Bosch, aixi com Ics prbpies Corts de 1481 i 1599. 

Així, doncs, en el seu es for^ per fixar els límits de l'autonomia normativa dels dipu- 
tats, Grases acaba defensant l'autonomia legislativa del Rei, i s'arriba a plantejar: "¿Ab 
quanta major raó 10 Senyor Key (que es cap y superior) para dir y pretendre que per si sol 
pot derogar a ditas C:onstitucions y Lleys generals ab una Real pragmitica o ab una altra 
lleyparticular?"14. La qüestió, la deixa a l'aire i, tanmateix, precisa que "aquest cas no venia 
per que no es creu de la Real Benignitat". Així i tot, el propi Grases divergeix del fet que 
en les Corts de 1706 el rei pugui derogar les Constitucions i Lleis Generals a partir de no- 
més una pragmitica. 

Com a conclusió, Grases es mou en una extranya ambigüitat. Remarca la transcen- 
dkncia de la legislaci6 superior de les Corts, en la mesura que aquesta hauria estat emesa 
pel Rei i acceptada pels Bra~os, per6 no contempla la legitimitat d'una legislació real sense 
l'acceptan'ó de les Corts: "Ki les pragmatiques, privilegis, concordies, butlles ... son lleys 
generals per no esser fetes per 10 Senyor rey en Corts, sino en camera y promulgades desde 
principi per negocis particulars ... y en m?nera alguna las feu ni promulga 10 Senyor Rey 
per la justicia universal de ~atalunya" '~.  Es evident que el text seria explosiu a l%poca i el 
propi Grases se n'adornaria i d'aquí que escrivís al final del seu 1librel6: 

"Deix'o aquí de improvis la pluma, puix tant cle susto me ha cullit la veu (no se si mnlicio- 
sament espargida) de que algu dels qui ~ o d e n  (y tal vegada ex officio) veurer aquest paper hau- 
ria significat quant difícil a mis  forsas era de eixir victoriós de aquesta empresa. Y considerant 
que en tot, cas no estava lo defecte en la Justicia dels Reals Ministros, sino en la mala direcci6 
de qui ab tant poca energia la proposa". 

11. Fullets Bonsoms, 314.?, pp. 1, 35-36 i 37-39. 
12. Ibidetn, f. 5 i 6 .  
13. Ibidem, f. 6-7 i 16. 
14. Ibidem, pp. 45-46. 
15. Ibide~n, p. 7. 
16. Ibidem, p. 52. 

- 



Tanmateix, en el destí del llibre tingué una decisiva repercussió la seva llampant de- 
dicatbria a D. Ramon de Vilana Perles, marques de Rialp, en un moment que aquest aixe- 
cava grans odis. La dedicatbria a Vilana deia textualment que "aquest Epitome o compendi 
pretén ser un agrayment, regoneixent 10s beneficis ab obsequis proporcionats sota el segur 
amparo de V.S." i li gitava, al ministre, tota una batalla de flors: "erudit en 10 legal, experi- 
mentat en 10s negocis de Corts, zelós en 10 patricio, y vigilant en censura les regaliesm". 

En l'afer Grases s'amaguen dos grans problemes: jurídic i polític. 
1) El jurídic, que es posa de manifest en la hipersensibilitat foral catalana davant de 

qualsevol presumpta amenaGa anticonstitucional. Significativament, l'obra de Peguera 
(Práctica, forma y estil de celebrar Corts en Catulunya) es reedita el 1781 (la primera edició 
és del 1632), així com l'obra de Carrovira: Cerimonial de Corts. Entre les realitzacions de 
les Corts de 1701-02 hi ha la creació del Tribunal de Contrafaccionis que culminava la 
Constitució de I'Observan~a creada per preservar l'ordre jurídic del país, encara que el seu 
funcionament fou més aviat precari el llarg dels anys de la uerra de ~ u c c e s s i ó ~ ~ .  El 1704, 
els diputats el consideraven "gairebé inlitil i de cap efectemW. El mateix any es van cremar 
les impremtes de Josep Llopis on eren impreses les constitucions. Al llarg d'aquests anys, 
les refertncies al fet que les lleys fossin tractades com a privilegis rutinaris que depenen de 
la voluntat del monarca són molt freqüents amb tota una deixant de friccions diferents en- 
tre l'administraci6 real i les institucions autbnomes catalanes. 

Sens dubte, cal tenir en compte que les reivindicacions constitucionals catalanes no 
es poden vincular mecinicament a l'opció dinistica de l'austriacisme en contra de la pre- 
sumpta representació de l'absolutisme identificat com a filipisme. Fou Felip Ve, en defini- 
tiva, qui crea el Tribunal de Cpntrafaccions. No  es pot oblidar, per altra part, la llarga serie 
de greuges fets pel darrer rei Austria, tal i com ho posen de manifest les Corts de 1701-02, 
greuges que la historiografia ha fet passar amb el retol, fals, de neoforalisme. Sense entrar 
en les ferides obertes per la problemitica de la guerra amb F ran~a  i cenyint-nos només a 
qüestions jurídiques, la relació de greuges i conflictes constitucionals en el regnat de Carles 
I1 és quantiosa. Recordem-ne alguns: la contrafacció de la Generalitat contra l'escalament 
quant a compet8ncies del Capiti General contra el Governador Llupii el 1 67520 i e1 1686~', 
contra diferents oficials reials el 1 6 8 4 ~ ~ ,  contra la Inquisició el 1680, enfrontada aquesta 
amb l'hudiencia i amb el Consell de contra les disposicions del virrei a l'hora de 
restringir el lliure-comer~ i de penalitzar el contraban, els memorials de greuges de la ciutat 
de Barcelona el 1 6 7 1 ~ ~ ,  ... 

Com a contrapartida, l'ofensiva {eial fou ben palpable. El 1678 va ser destitu'it Bue- 
naventura Tristany com a jutge de cort a l ' ~ u d i t n c i a ~ ~ ,  el 1680 es barillarien els visitadors 
de la Generalitat amb els diputats i cinc anys després aquests fan palesa dels seus drets en 
un informe que seri el fonament de la detenció a postericsri de l'o'idor militar Josep Ciges 
i dels seus germans, canonges de Barcelona, Antoni (aquest diputat eclesiistic) i Daniel 
Seyol el 1687, encara que fossin restablerts en els seus respectius cirrecs un any després26. 
Els Sayol recolzarien, certament, la revolta dels Gorretes, significativament. 

17. ILidetn, p. 1. 
18. FERRO, V: op. cit., pp. 273-4 i 418-23. 
19. Cit. per ALBAREDA, J.: Els Catalans i Felip Y Barcelona, 1993, p. 154. 
20. Sobre aquesta qiiestió, vid. BELENGUER, E.: "En torno a algunos delos grefiges catalanes de 1701-02. {Un 

paso mis hacia la revisión del neoforalismo?, a Hotnennje a S. Garcrh Martínez, Valkncia, 1988, pp. 253-69. 
21. Biblioteca de C:~talunya, Fullets Bonsoms, 341. 
22. Fulleu Bonsoms, 8011,285 i 2852. 
23. Fullets Bonsoms, 8011,285 i 2852. 
24. Fulleu Bonsoms, 2848. 
25. Fullets Bonsoms, 2519. 
26. Fulleu Bonsoms 6978,10527,8410,8411 i 366. 



Perb, si la membria del govern del darrer rei Austria va promoure el record &abun- 
dants greuges constitucionals, fins i tot en ple context de la guerra de Successici, l'opcici 
austriacista es vinculava moltes vegades cap aquests greuges. Així, podem esmentar molts 
exemples, des de recordar els greuges lliurats pel príncep de Darmstadt el 1700, malgrat la 
presumpta identificació catalana cap a la seva persona, pel fet &exercir ilelegalment el pa er 
de virrei, sense haver estat a priori consignat pel nou rei ni haver jurat el nou cirrec2fel 
plet del Tribunal de Contrafacció promogut pel Brac; Militar l'agost de 1702 pel seu rebuig 
cap a la Reina Governadora i en contra del criteri de juristes tan austriacistes i constitucio- 
nals com Plicid Copons, Jacint Dou, Francesc Todo i Gil i Josep Minguella (ell mateix im- 
plicat a l'afer Grases), "als quals mortificaron 10s jutges no permetent cubrirse als informes 
particulars com sino gosaran las prerrogativas de cavaller y al Dr. Dou, lo manaren arrestar 
en casa"28. La creac*ici de diferents instit~ci~ons -Juntes de natura diversa- pel rei Carles al 
marge de la trama constitucional catalana, l'arbitrarictat amb quk Carles segui imposant els 
seus criteris de desinsaculació previa malgrat les requisitbries de les Corts de 1706 '("... 

La carta, del 1) de desembre de 1707, de la Generalitat al rei Carles, dóna kmfasi a all6 
que tard o d'hora seria una font de greuges cap a la societat catalana: "10s privilegios con- 
cedides a algunos comunes i particulares no han sido gracia~, sino arbitrios; 10s de algunos 
comunes en perjuicio de otros y 10s que gosan de la esención militar en tan gran número 
que en lo venidero se experimentari el perjuicio al servicio de V.M. Diferentes ministros 
del Princi ado en nombre del Real Servicio se introduxeren a ejercer manejos ajenos a sus S cargos ..." O. Les queixes es repetiran al llarg de l'any 1708. 

Les contrafaccions sovint són denunciades: el 1709, el problema de laenfrontament 
entre la Llotja de rr~ercaders i el Consell de Cent aixeca tot un rosari de greuges forals3' i 
l'abril de 1712 es recomani a 1'Emperadriu -absent ja Carles- "abria el Tribunal de Con- 
trafaccions per regular y castigar abusos en las Constitucions y observan~a del la^"'^. 

Si analitzem I'altre ban, el filipista, són bbviament múltiples les denúncies de contra- 
facció que va rebre sobretot durant el govern del virrei Velasco, encara que tampoc podem 
oblidar la paradoxa del fet que ciutats filipistes, corn Cervera, reclamessin el 1713 que no 
fossin suprimits els drets forals. 

Es massa sir?iple el quadre bipolar: constitucionalisme catali versus absolutisme 
reial. Els "corrents" constitucionalistes no foren uniformes, sinó que existeix una conflic- 
tivitat interna dins de Ics diferents institucions que les representen. Moltes vegades, la ba- 
talla que es lliura sota la retbrica de flamants pronunciaments foralistes no &s res més que 
una batalla com pet^ tiva per aconseguir un rnixim de poder intern entre les institucions. El 
1701, el conflictes m&s rellevants es produ'l'en pel terna del virrei i per la suspensi6 o no de 
la jurisdicció contenciosa, entre el Brag Militar i el municipi de Barcelona enfront de la Ge- 
neralitat i de 1'Audikncia per altra part3). 

Tal i com remarquen els Annals Consulars: "10 que mogue aquests debats foren in- 
teressos particulars ..." amb els Diputats enfrontats al Brag militar, "10 Bras militar defensa 
las Lleys de la Patria com a invigiladors de ellas ya que 10s Diputats tiraban a destruhirlas 

27. El Consell de Cent donava suport a la continutat de Datmstadt com a virrei, s'oposava per raons rornstitucio- 
rials al Bmg Militar Vid. Fullets Btmsotns, 2891. 

28. Attnals Consrclars, Blblio~eca de Catalunya, Ms 173-111, f 14 
29. VOLTES, F.: Barcelotzn ti~tnznte el gobterno del Archidrrqcre Carloa de Artstnn, Barcelona, 1163, I ,  p. 228. B1 

1703, el síndic del Generd ~ 0 1 t h  al Tiihunal de Contrafacció a Antoni Batlle i divelsos esclivans de registre (F. Ron- 
soms, 4899), el 1704 ho  dSu amb Iialtaaar Orioi, per les mateixes iaons (E Bonsoms, 5046). 
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per fer obsequi als  ministre^..,"^^. El 1702, l'afer de la pretesa expulsió dlel mercader holan- 
dks Arnald Jager torni a posar la ciutat i el Brac; Militar cara a cara contra la Diputació 
unida als ministres reials amb l'acusament de contrafacció, la qual cosa dividí els juristes 
catalans. Un jurista constitucionalista com Narcís Anglasell s'oposava al trimit de la con- 
trafacció, mentre d'altres el recolzaven, contririament, tal i com és el cas dels juristes vin- 
culats al sector de la burgesia comercial. El radicalisme de Feliu en les seves opinions sobre 
aquest conflicte, a favor del mercader Jager, és ben significatiuJ5. Els consellers mai colala- 
boraren en els discursos de la Generalitat en contra de la introducció de robes o d'altres 
objectes a Catalunya sense pagar els drets de la Generalitat. 

El 1703, altra vegada la Diputació es posi enfront de la positura del Consell i del 
B r a ~  Militar, encara que, per la pressió dels consellers, els Diputats forsaren el cesament 
del Diputat eclesiistic, l'abat de Besalú, Planelle, acusat de corrupteles en el cobrament dels 
drets de la Gene rakd6 .  

A partir de 1709 tornari a haver-hi un nou enfrontament quant a la interpretació de 
les suposades contrafaccions, amb el conflicte entre la Llotja de mercaders i el Consell, en 
relació amb el fet que si per ser insaculat com a mercader calia estar matriculat a la Llotja, 
cosa que suposi que l'Audi2ncia es posés a favor de la Llotja, per tal de restablir en el seu 
lloc el no admks conseller 4t, Jeroni   la bau^^. 

I, a més, quk podriem dir &aquestes picabaralles durant els dos anys terribles 1712- 
13, en funció de l'agbnica resistkncia catalana al setge de Barcelona? Cal recordar, final- 
ment, el que Sampere i Miquel anomeni cop d'Estat dels consellers, el febrer de 1714, abo- 
lint les funcions dels diputatsJ8. 

La conclusió, en aquest llarg rosari de conflictes, quant a la interpretació de la llei i a 
la identificació de les contrafaccions anticonstitucionals, és que s'enfrontaren una pluralitat 
d'interessos institucionals que responen a interessos socials diferents. Vilar ja emfasitzi que 
el Consell barceloni representava essencialment la burgesia urbana, mentre la Generalitat, 
en canvi, les forces de lJEsglésia, la noblesa cortesana i el campJ9. Perb 6s que, a més a més, 
aquesta representació social fou sens dubte mbbil al llarg de la Guerra de Successió, sobretot 
en el Consell municipal, on es van debatre els intents d'aristocratitzacici -reforma municipal 
frustrada de 1708- i es fixaren més barreres estamentals rigides amb l'ascendiment de juris- 
tesgaudints famklics de poder que s'imposi estrictament &en@ 1710. La burgesia comercial 
va romandre també dividida en el si de l'austriacisme. Les Corts de 1706 obriren una fossa 
de separació entre la gran burgesia comercial, a la qual van afavorir considerablement -el pa- 
per de Narcís Feliu és ben conegut en aquestes Corts-, i els petits comerciants que no po- 
dien accedir al Consell i, a mis, se'ls obrí la competencia dels artesans estrangers. 

2) La problemitica política que s'amaga en l'afer Grases es pot sintetitzar a partir de 
l'evident desintegració de l'austriacisme, cosa que esdevé un fet palpable des de 1707. La 
conjuntura de 171 1 no podia ser més negativa per als austriacistes, amb un rei que l'abril de 
171 1 estava ja a punt d'anar-se'n de Catalunya, cap a l'Imperi, i que, no cal dir-ho, feia temps 
que havia ja fet pales un deslligament de la problemitica específica catalana, amb una situa- 
ció bklslica desastrosa des de la desfeta d'hlmansa el 1707, amb les perdues territorials de la 
prbpia Catalunya i 1'amenac;a de la repetició de la crua experikncia de la supressió dels furs 
a Arag6 i Valencia. El govern de Carles es caracteritzari pel fet de constituir un període de 
mobilitat social, de transvassament social continu d'un estament a l'altre, en el qual per ser 
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35.ALBAREDA, J.:op.cit.,P.95. 
36. An?tals Cotzsrrla)~, f. 29. 
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mercader no caldri I'aval de llestament, on s'accedeix ficilment a la condició de ciutadi hon- 
rat, per nomenament o per la via del títol universitari -ascendiment dels gutddints, semblant 
a la de 1652- en qu& sorgeix una nova noblesa sense més mkrit que la devoci6 política a Car- 
les ... Quan el regnat de Carles es sol caracteritzar com la paradoxal unici de l'aristocricia 
amb el populisme social, en realitat descrivim una dinimica social fluida i in~ont ro lab le~~.  

En aquest co.ltext, l'ausniacisme des de 1707 es va escindir entre els oportunistes de 
darrera hora, fidels a Carles perb, el qual els atorga nombrosos privilegis i els austriacistes 
ortodoxos histbrics de tota la vida. Ramon Vilana, secretari de l'oficina del rei, sens dubte, 
encapplaria els primers, amb tota una amplia parentela i clientela, on podem trobar Grases 
i Minguella, a part de personatges com Puig, Maranyosa, Salvador, Marti, Pcrpi, Llam- 
pillas ... A ]%altre sector hi ha la plana major dels juristes constitucionalistes: Tristany, Ami- 
gant, Potau, Magarola, Dou, Anglasell, la burgesia comercial dels Feliu i Baria, Llinás, i la 
noblesa mis veterarla com Pinós. Torrelles, Descaller ... 

El procb  de (Grases només s'explica 'en funci6 de la propera anada del rei i la conse- 
giient pkrdua de poder de tota la seva clientela de confianp. El testimoni mCs expressiu de 
l'cnfrontarncnt dels dos grups és el text anbnim d'un clergue, immediatament posterior a 
l'afer Srases descobert per Beltrán a la Biblioteca ~niversitiria~' .  Aquest manuscrit rcflec- 
teix e1 profund ress~eritirnent de la vella guirdia austriacista en contra de la nova fornada, a 
la qual s'acusa, entre d'altres coses, d'imm~aduresa --"muchachos de teta que para ir a es- 
cucla solo son buen~os para aprender de escribirn- i de lladrocini i de corrupció -"sugetos 
tan desalmados quc también hurtan para ellos yendo mis y otros a la parte, destruyendo 
desta suertc a comunes y particularesm-. A Grases se li diu "pa'e de la Diputaci6nM, que 

>A2 "en satisfaccicin de su suegro la toga le dio su camarada Terrer . 
Grases, en de'finitiva, fou una víctima del desencadenament contra Vilana dels dar- 

rers anys de la Sueirra de Successi6, i en aquest antivilanisme es barrejaven les gelosies per 
la carrera política ir~pressionant del seu protector i un evident desencís per la projecei6 de 
l%austriacisme des de l'ortodbxia legalista palesada en el dissentiment de les Corts de 1702 
i la lluita contra el virrei Velasco. 

Vilana, aleshores, féu servir com a caps de turc Grases i Minguella, per a mantenir el 
StPlttt que. 

En els anys posteriors foren desmuntats alnes membres de la seva clientela. El ma- 
riscal Starhemberg el 1712 empresoni el propi criat de Vilana, Magí Viles, l'oficial Bus- 
quets i Boix, tot i les protestes del mateix 

I &s que els dos darrers anys de la guerra van promoure un nou sector de l'austria- 
cismc, el del$ resistents finals, el grup dels quals havia perdut quantiosament la major part 
de la clerecia, de la noblesa i dels juristes dels anys anteriors, per donar pas a un regnat del 
terror i de la virtut protagonitzat per la nova classe militar i un sector de la burgesia corner- 
cia1 barcelonina, amb Salvador Feliu a la cap~alera, qui no es podia tornar enrera dc les sc- 
ves apostes econbrr iques. 

Aquestes scin les reflexions que ens suggereix el cas Grases. Com es pot observar, el 
problema, des del nostre punt de vista, rau, més que en el contingut del llibre, en la hiper- 
sensibilitat foral motivada per tota una tradici6 de contrafaccions i en la singular conjun- 
tura politica de desintegracici del austriacisme. 
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