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Obrim un episodi molt 
important i èpic de la 
nostra història que desgra-
narem aquesta setmana 
i la vinent: la revolta dels 
Barretines. 

En els capítols 16 i 17, hi 
vam parlar de la imatge 
esbiaixada de concòrdia i 
prosperitat que la història 
tradicional ens havia fet 
arribar sobre la segona 
meitat del segle XVII. Vam 
parlar dels aspectes polítics 
i militars d’aquell temps. 
Ara ens toca de parlar 
de la situació econòmica 
particular dels catalans 
d’aquells anys.
 
En aquest cas, la història 
es distorsionava, perquè 
els historiadors sobretot 
consultaven documents 
d’un sol grup social: el dels 
comerciants i manufactu-
rers més pròspers, sovint 
ben relacionats amb les 
autoritats castellanes. 

Aquests comerciants i 
manufacturers eren homes 
d’iniciativa que força cops 
complementaven les seves 
fortunes proveint l’Exèrcit 
castellà (els contractes 
d’«asientos»). 

A més, es relacionaven 
estretament amb l’aristo-
cràcia, a través del Consell 
de Cent o del Braç Militar 
(fora Corts). N’és un dels 
exemples més recurrents 
Narcís Feliu de la Penya, 
burgès, comerciant i teòric 
mataroní que va acabar 
tenint un paper decisiu en 
l’austriacisme català.
 
Un cop esbudellats molts 
més documents, hem 
pogut veure que és cert 
que els catalans ens vam 
començar a recuperar. Però 
de manera força localitza-
da: en ciutats importants i 
sobretot del litoral (Mataró, 
Reus, Moià, Granollers...). 
A l’interior, en canvi, i 
sobretot a les zones rurals, 
no aixecaven cap.
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Dels segadors als vigatans (19/28). Prosperitat i asfíxia (1687-1691)
Les ciutats es beneficiaven 
dels canvis d’organitza-
ció i del nou impuls del 
comerç i la manufactura. 
El món rural, no. El camp 
patia les crisis cícliques 
degudes al mal clima i, a 
més, s’enduia la pitjor part 
del deure d’haver d’allotjar 
els soldats de l’Exèrcit cas-
tellà (1). Per suposat, els 
territoris que seguien en 
guerra contínua tampoc 
no tenien possibilitats de 
refer-se (2).

És enmig de tot això que 
s’encén la revolta dels 
Barretines. Va ser l’aixe-
cament camperol més 
important del segle XVII 
en els territoris d’arreu del 
món que els castellans 
pretenien controlar. 

Va afectar gairebé un 50% 
del Principat, i els seus 
efectes es van sentir des 
de Sant Feliu de Llobre-
gat fins a Puigcerdà. És 
la fita intermèdia més 
destacable abans que 
s’aixequessin els vigatans 
el 1705. L’explicarem en 
tres moviments, com si fos 
música clàssica.
 
Veurem que coincideix 
amb un seriós enfron-
tament d’una part del 
Govern català amb el virrei 
de torn. Però la Genera-
litat i els pagesos no van 
convergir per culpa de la 
covardia d’uns quants i 
els interessos materials de 
la majoria. Una constant 
tristament regular en la 
nostra història. Però co-
mencem pel principi.
 
Una terrible plaga de 
llagosta destrueix el camp 
català entre el 1684 i 
el 1688 (3). Amb les 
llagostes encara voleiant, 
el 1687 els rumors d’una 
nova guerra amb França 
(la quarta des dels Sega-
dors) fan que la cort de 
Madrid enviï 30 compa-
nyies de cavalleria cap a 
Catalunya: 2.400 homes, 
que s’afegeixen als 14.000 
soldats castellans que ja 
hi havia.

El tresorer reial de Catalu-
nya, Pere de Montaner, es 
va encarregar de distri-
buir-los i ho va fer de la 
pitjor manera possible. 

NOTES

(1) Repasseu el capítol 8, 
publicat el 28-11-2014, 
sobre els antecedents 
que porten a la guerra 
dels Segadors. Cal tenir 
present que els soldats es 
podien allotjar més enllà 
de les àrees estrictes en 
conflicte. De fet, sovint es 
redistribuïen en un ampli 
territori.

(2) Val a dir que les 
guerres d’aquest temps 
tampoc no tenien un front 
estable. Els francesos cada 
cop entraven més cap al 
sud.

(3) Les cròniques de l’èpo-
ca parlen de grans núvols 
que tapen el sol durant 
hores o dies. El Govern ca-
talà va arribar a editar un 
manual amb consells per 
exterminar-les, adreçat als 
pobles.

(4) Sobre les insaculacions 
i desinsaculacions, veieu 
especialment el capítol de 
la setmana passada.

(5) Veieu el capítol 12, 
publicat el 24-12-2014. 

(6) L’enviament d’aquestes 
cartes a la cort de Madrid 
havia estat explícitament 
prohibit pel virrei; per 
tant, l’informe era un acte 
conscient de desobedi-
ència.

(7) Veieu la nota 4.

(8) Segons les investi-
gacions de l’historiador 
Eduard Puig, la ridiculesa 
arriba al màxim quan 
manipulen el Dietari de 
la Generalitat, al full on 
consta l’acta de la reunió 
on van decidir escriure la 
carta. Sota les signatures 
dels consellers caragirats, 
hi han afegits amb tinta 
i lletra diferents de les 
originals que vénen a dir 
que no saben el que estan 
signant. Tot plegat, covard 
i barroer.

(9) En una carta al cap 
del Consell d’Aragó, Don 
Pedro de Cardona, Feliu de 
la Penya hi insistia a dir: 
«La experiencia a esse-
nyado que en Catalunya 
los medicamentos suaves 
aprovechan y los fuertes 
exasperan.»
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Recordem que no tothom 
estava obligat a allotjar 
soldats a casa seva i que 
se’n lliuraven els nobles, els 
ciutadans honrats, els fun-
cionaris del Govern català, 
els agents del Sant Ofici (la 
Inquisició), els juristes i els 
doctors en medicina. 

A més, la política reial caste-
llana de «regals» per atraure 
nous fidels feia que cada 
vegada més persones i col-
lectius també se’n deslliu-
ressin (per exemple, molts 
ciutadans honrats i homes 
de negocis). Tot plegat ana-
va engruixint la càrrega dels 
que hi estaven obligats. Les 

ciutats esmentades abans 
se’n van lliurar després 
d’arribar a acords monetaris 
amb l’autoritat reial. Els 
anomenats «ajustaments».

La convivència amb els sol-
dats era terrible. Les pagues 
els arribaven tard i mala-
ment. Sovint els mateixos 
oficials robaven una part 
del sous dels seus homes. 
La corrupció feia estralls, 
i a més era públicament 
coneguda. 

Fins i tot molts nobles o els 
seus funcionaris esgar-
rapaven una part de les 
recaptacions fetes entre 

la població per pagar els 
soldats estrangers. Perquè, 
no us ho perdeu, a més 
d’allotjar-los, aquesta vega-
da les autoritats castellanes 
van exigir que els catalans 
paguessin contribucions. 
Això anava contra les lleis 
catalanes.
 
El 1687 el president de la 
Generalitat era Anton Saiol 
de Quarteroni i Ponce de 
León. Era canonge de la 
catedral de Barcelona, antic 
rector de la Universitat i 
membre d’un dels clans 
nobiliaris més importants 
del Principat i del Regne de 
Granada.

El seu pare (Felicià Saiol i 
de Barberà) havia format 
part del nucli revolucionari 
entorn de la Generalitat 
quan va esclatar la guerra 
dels Segadors, i en un pri-
mer moment havia dirigit 
algun dels terços catalans 
contra l’Exèrcit castellà. 

El contingut social dels 
inicis de la guerra i el 
desori que va veure en el 
primer Exèrcit català van 
fer que es retirés discre-
tament a un segon pla, 
sobretot quan Catalunya 
va entrar sota la influència 
francesa. Aquesta passivitat 
li va servir de mèrit un cop 

acabada la guerra, i així va 
poder mantenir i augmen-
tar la prosperitat del seu 
casal.

També li va obrir la porta a 
la política i va entrar a mili-
tar a les files dels defen-
sors de les lleis catalanes. 
Es va situar entre els que 
amargaven els llorers al 
virrei: el bastard Don Joan 
d’Àustria. 

Va encapçalar la primera 
ambaixada a Madrid per 
exigir el retorn de les insa-
culacions (4). Amb aquest 
historial, podem imaginar 
la línia política del seu fill 

Anton, ben assimilable a 
la de Pau Claris i a la de 
Gispert d’Amat (5).

Quan els castellans van 
decidir d’enviar les tropes 
de què hem parlat més 
amunt, feia temps que el 
Govern català i el virrei 
(el tercer marquès de 
Leganés: Diego Mesía de 
Guzmán-Dávila y Cardona-
Fernández de Córdoba) 
estaven barallats per unes 
herències. 

D’altra banda, com que 
el tresorer reial, Pere de 
Montaner, era un desastre 
distribuint les tropes, el 

Govern català va demanar 
moltes vegades al virrei que 
descarregués els pagesos 
dels allotjaments. A més 
denunciava que les contri-
bucions que els castellans 
imposaven eren fora de llei. 

Però les queixes no arri-
baven enlloc, perquè el 
marquès de Leganés no ac-
ceptava de cedir en res. En 
el moment de més tensió, 
el 20 de maig, la Generali-
tat li va passar pel damunt 
i va enviar una carta molt 
contundent al comte de 
Barcelona i rei de Castella, 
Carles II.

Hi incloïa un memorial (in-
forme) dels maltractaments 
i les extorsions dels soldats 
castellans. L’informe l’havia 
elaborat a partir d’un seguit 
de cartes dels representants 
municipals (6). 

Hi explicava que el virrei 
no volia parlar amb ningú 
i, a més, tenia el costum 
d’insultar i vexar els repre-
sentants que li enviaven. 
Per acabar, el Govern català 
hi esmentava la gran estafa: 
cobrar contribucions per un 
nombre de tropes que, de 
fet, Catalunya ja no tenia.
 
El virrei, com a bon militar 
castellà, va reaccionar 
amb rapidesa i contun-
dència, amb maneres 
que, de ben segur, seran 
familiars al lector. 

Va enviar una colla de 
cartes al Consejo de Es-
tado i al rei castellans i va 
aconseguir al juliol que es 
desinsaculessin uns quants 
membres de la Generalitat 
(7): el president, Anton 
Saiol (diputat eclesiàstic); 
Daniel Saiol (assessor i 
germà petit del president); 
Josep Ciges (oïdor militar); 
Lluís de Valencià (assessor), 
i Jeroni Ferrer (assessor).

Els castellans els van 
destituir i van prohibir que 
poguessin ser escollits una 
altra vegada. Però Leganés 
no en tenia prou i els acu-
sava de sedició i demanava 
que els detinguessin i que 
se’ls apliqués una represà-
lia exemplar. 

Ho demanava per les reuni-
ons que havien tingut amb 

els pagesos perjudicats per 
la redistribució. En aquestes 
trobades, el president Saiol 
els havia donat la consigna 
que, passés el que passés, 
es mantinguessin units. 

Al final, el virrei va fer de-
tenir un dels representants 
pagesos: Sebastià Enric 
Torres, batlle de Centelles. 
Home carismàtic i apreci-
at pel poble, Torres tenia 
connexions clares amb els 
càrrecs deposats i tindrà 
un paper clau en el futur 
moviment barretina.
 
Aquesta repressió no va te-
nir resposta per part del Go-
vern català. Ans al contrari, 
la resta de consellers es van 
afanyar a enviar cartes indi-
vidualment per deixar clar 
que en quedaven al marge. 
Fins i tot van negar que 
coneguessin la carta del 20 
de maig (8). Ben aviat van 
organitzar nous nomena-
ments que van substituir els 
represaliats.

En canvi, la notícia va 
indignar el poble català. 
Els pagesos de tota l’àrea 
de Centelles des de co-
mençament de mes ja es 
negaven a pagar cap mena 
de contribució. 

Ben aviat els van imitar 
els d’Osona, el Lluçanès 
i bona part del Vallès. 
Aquestes terres serien la 
base principal dels barre-
tines. Entrem en el primer 
moviment de la nostra 
particular simfonia.

Els germans Saiol i Ciges 
tampoc no van encreuar 
els braços. Tot el clan Saiol 
es va posar a treballar sota 
el guiatge del cap, Felicià 
(fill), personatge rellevant 
que tenia el càrrec de co-
manador de Térmens i des 
del 1672 feia de substitut 
del gran prior de Catalunya 
dels cavallers hospitalers 
(la màxima autoritat a gran 
part del Principat). 

Els afectats van protes-
tar i van enviar diferents 
memorials a la cort del rei 
Carles II. Només el jurista 
Lluís de Valencià, marcat 
per haver estat assessor 
de la Generalitat als anys 
cinquanta (sota virrei 
francès), de seguida es 

va retractar i va demanar 
disculpes.
 
A l’octubre del 1687, el 
virrei va enviar un famós 
capità napolità, 50 unitats 
de cavalleria i 600 d’in-
fanteria cap a Centelles, 
per obligar-los a pagar la 
contribució. 

Un cop hi van haver arribat, 
els soldats van trobar la 
gent ferma i gens espan-
tada. Un dels soldats va 
cometre una imprudència 
amb una velleta i de segui-
da va sonar el «¡Via fora!» 
pels carrers. 

Tothom tenia un viu record 
dels fets del 1640; per això, 
l’oficial va ser prudent i la 
tropa es va retirar amb la 
cua entre cames, mentre 
els pobles de la contrada 
acudien al crit de sometent, 
armats fins a les dents.

Indignat, el marquès de 
Leganés va voler anar a 
Centelles, però els ma-
teixos jutges de la Reial 
Audència el van aturar a 
temps (¡ja havien perdut 
un virrei al Corpus de Sang, 
40 anys abans!). Fent cas 
del seu consell, el virrei es 
va hostatjar en un indret 
proper i va fer treure de 
la presó el batlle Torres, 
perquè convencés els seus 
veïns.

Va ser en va. Al cap d’uns 
quants dies, una petita 
comissió de centellencs li 
va anar a demanar perdó 
per les formes, però es van 
reafirmar que no pagarien 
cap contribució. És més: ni 
tan sols van fer el gest de 
deixar les armes. 

Davant l’efervescència dels 
sometents, el marquès de 
Leganés no va tenir més 
remei que concedir un 
perdó general i tornar cap 
a Barcelona, i ara sense el 
batlle.
 
Els fets van causar una 
impressió terrible a les au-
toritats reials, dins i fora de 
Catalunya, a part d’un gran 
sentiment de rancúnia. I es 
van obsessionar a venjar i 
castigar aquella insolència. 

De fet la pagesia en armes 
havia demostrat que era més 

temible que els «tercios» 
castellans (cada vegada més 
desfets, perquè, sense contri-
bucions, no hi havia pressu-
post per mantenir-los).

Davant de tot això, Lega-
nés va insistir davant de 
Madrid que calia castigar 
físicament els germans 
Saiol i Josep Ciges. Els 
acusava d’haver planejat 
tot «l’enrenou». 

Va cridar uns quants 
representants camperols a 
Barcelona i, sota amenaces 
de presó, tortura o execu-
ció, els va obligar a declarar 
que els tres acusats havien 
organitzat la resistència.

Però un cop en llibertat, 
els síndics van córrer a 
veure el comanador Felicià 
Saiol (fill) per denunciar 
l’abús. De seguida se’n va 
aixecar acta, amb el notari 
Pere Lloses. 

Informat pels seus espies, 
Leganés va córrer a visitar 
personalment el notari i 
li va exigir que destruís 
les actes. Com que si ho 
hagués fet hauria violat les 
normes del seu ofici, Lloses 
s’hi va negar i al cap de 
pocs dies el virrei castellà el 
va fer empresonar.

Els germans Saiol i Josep 
Ciges no trigarien gaire a 
fer-li companyia. Un cop 
van haver arribat a Madrid 
per parlamentar amb el rei 
castellà (o amb algú del 
seu entorn immediat), els 
van detinir sense cap mena 
de mirament.

Durant tot l’hivern del 1687 
els pobles revoltats van ac-
ceptar allotjar tropes, però 
només ho van fer d’acord 
amb les lleis catalanes. Pel 
que fa la contribució, es van 
mantenir ferms en el seu 
particular «no vull pagar». 

Per la seva banda, les autori-
tats catalanes no van anar a 
favor de cap bàndol. Atemo-
rides pel caire que prenien 
els esdeveniments, no veien 
amb bons ulls els barretines, 
però tenien massa coses 
pendents amb aquell virrei 
tan arrogant. I sobretot temi-
en que l’esperada represàlia 
obrís una nova guerra dels 
Segadors (9).


