
Us invitem a la conferència que sobre 
El Tribunal de Contrafaccions (1702-1713) 

farà EVA SERRA PUIG, membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Presentarà l’acte Jordi Miravet, President del Memorial 1714.

30 de novembre a les 7 del vespre 
Memorial 1714, Plaça Fossar de les Moreres 2-4, 08003 Barcelona 

Cada any per Sant Andreu, recordem fets, institucions o bé organismes públics que de resultes de la Guerra de 
Successió a les Corones d’Aragó i Castella van desaparèixer. No ho van fer per la normal evolució de les coses 
sinó fruit de la repressió que el nou ordre foraster va imposar en ocupar el nostre País.

Des del Memorial 1714, volem conèixer les nostres institucions perdudes perquè estem convençuts que aprofundir 
en el seu coneixement ens ajudarà a trobar solucions útils per al nostre món d’avui.

Trobem adient el dia de Sant Andreu per fer aquests actes, perquè era precisament en aquest dia, quan s’escollien 
els membres del Consell de Cent de Barcelona. Institució política de representació més que centenària suprimida 
violentament després de 1714. 

***
El Tribunal de Contrafaccions (1702-1713), va ser un tribunal inèdit a la seva època sense casos comparables a 
l’Europa contemporània. En podríem dir que va ser el resultat volgut del desenvolupament de la Constitució de 
l’Observança promulgada a la Cort de Barcelona de 1480/81 i en la qual s’establia l’obligació del rei de respectar 
les Constitucions Catalanes. Calia però un tribunal mixt i paritari que dirimís les diferències que sobre aquest punt 
poguessin aparèixer i per aquesta funció es va crear a la Corts de Barcelona de 1702 el Tribunal de Contrafaccions 
confirmat i millorat en les de 1706.  
Va constituir el cim de la cultura pactista i iuscentrista de Catalunya, amb paràmetres equiparables a una justícia 
constitucional actual. Moltes persones, la majoria humils, se’n van beneficiar de les seves sentències. 

***
Eva Serra Puig 

Llicenciada en Història: Universitat de Barcelona 21-VI-1967 amb la qualificació d’Excel·lent. 
Doctorat en Història per la Universitat de Barcelona, Excel·lent cum laude (12-VI- 1978). 
Premi extraordinari (7-XI-1978).
Professora titular d’Universitat des del 10 de gener de 1985. Ha estat professora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1-X-1970 a 31-XII-1974), de la universitat de Barcelona (14-X-1974 a 31-VIII-1991), de la 
Universitat Pompeu Fabra (1-IX-1991 al 30-IV-1997) i de la Universitat de Barcelona des de l’1 de maig de 
1997 fins setembre de 2015.
Membre de l’Institut d’Estudis Catalans des de juliol de 2002.
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