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Presentació de dos volums de la col·lecció 

‘Textos jurídics catalans’ sobre la cort 
general de Barcelona (1705-1706)  

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017 

Diputats, autoritats, senyores, senyors, membres companys de la mesa, és un 

veritable plaer donar-vos la benvinguda a aquest acte de presentació oficial dels 

volums 30 i 31 de la col·lecció ‘Textos jurídics catalans’, que com sabeu editen 

conjuntament el departament de justícia de la Generalitat i el departament d’edicions 

del Parlament. 

Els volums que avui presentem tracten dels processos familiars dels braços eclesiàstic 

i militar de la cort general de Barcelona, que es va fer entre el desembre del 1705 i 

el març del 1706, convocada per l’arxiduc Carles, que acabava de jurar les 

constitucions catalanes. Un moment històric molt intens, amb molta pressió per a 

tots els qui hi van participar, perquè la cort es va reunir en plena guerra de successió 

i a més a més entre dos setges de Barcelona. Cal recordar que a més a més foren 

les últimes Corts catalanes. l’últim exercici legislatiu, l’última legislació que vam fer 

els catalans abans de la derrota del 1714 i el decret de Nova Planta. 

Aquesta cort general va comportar un avenç important en l’establiment de drets 

individuals, civils i polítics. I és curiós –abans en parlàvem– adonar-se, en revisar 

aquells textos jurídics, de la similitud entre el que passava fa tres segles i el que 

passa ara.  

Per exemple, una de les mesures que es va establir en aquestes últimes corts va ser 

la immunitat de les persones per les decisions que haguessin pres i les opinions que 

haguessin sostingut en reunions institucionals. És una eina que avui dia es considera 

fonamental per al bon funcionament de la democràcia. És a dir, per preservar la 

llibertat política i impedir la instrumentalització política del poder judicial.  

És el que avui en diem ‘inviolabilitat’. una garantia per a la lliure expressió d’idees 

que, precisament, el que fa és impedir que hi hagi un abús dels altres poders. 

Senzillament és això. Doncs fixeu-vos que ja fa més de tres-cents anys que aquest 
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concepte es va establir aquí a Catalunya, en aquestes darreres Corts, un concepte 

que a més a més després ha estat adoptat i adaptat per tots els parlaments 

democràtics europeus, i també, evidentment, pel nostre. Comptem amb una llarga 

tradició política, jurídica i històrica que podem trobar resseguint aquests textos. 

Dit això, passo ja la paraula al doctor Josep Capdeferro, secretari del comitè tècnic 

de l’edició de ‘Textos jurídics catalans’. 

---------- 

Bé, abans de res, vull donar les gràcies a la doctora Serra pel suport que m’ha 

mostrat. Al senyor Hèctor López Bofill, que és investigat per la justícia per haver 

expressat la seva opinió, que ens trobem en la mateixa situació. I també volia felicitar 

l’equip que ha treballat en aquests textos jurídics, que com heu vist és un equip que 

treballa amb rigor, que ha fet una feina molt –molt– acurada que ha tingut com a 

resultat un text valuós per a la nostra cultura històrica.  

Aquestes dues publicacions ens ajuden a demostrar allò que dèiem: que som un país 

amb molta història i amb una molt sòlida tradició institucional, jurídica i també 

política, fonamentada en la pau, el diàleg i el rebuig de les imposicions dels altres 

poders. 

El pòsit d’aquesta tradició institucional i el mateix curs de la nostra història han estat 

decisius per configurar el país que som ara i per configurar la política, la cultura 

política, del nostre país, un país que estima els drets i les llibertats. 

Per tant, gràcies per aquesta feina. Malgrat que sembla que la doctora Serra ho deixa, 

estic segura que continuareu treballant amb el mateix esforç i el mateix rigor.  

Per acabar, vull donar les gràcies a tots els presents per les vostres aportacions.  

Moltíssimes gràcies. 

 


