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De les cròniques coe-
tànies al gran setge de 
Barcelona, en destaca la 
del notari Aleix Clara-
munt. Porta per títol: Per 
desengany dels esdeve-
nidors. Ens la va llegar 
escrita en alguns folis 
del seu primer manual 
notarial. 

Aleix Claramunt és dels 
qui va fugir. Amb la casa 
familiar del carrer de 
Basea ensorrada pels 
bombardejos a què es 
va sotmetre Barcelona 
durant els setges del 
1697 i el 1706, va carre-
gar el que va poder, va 
deixar la mare a Barcelo-
na i, amb alguns amics, 
va creuar la muralla el 
24 de juliol del 1713, 
just un dia abans que 
es tanqués el setge que 
acabaria al setembre  
del 1714. 

A Premià, a Samalús i a 
Granollers, s’hi va refu-
giar durant els primers 
mesos. Però l’ambient 
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Segons molts dels his-
toriadors de sempre, la 
guerra dels Segadors va 
significar una moralitat 
d’aquelles de final de 
faula. Malgrat la trista 
pèrdua de la major part 
dels Comtats (que avui 
en diem Catalunya Nord), 
Felip IV de Castella i els 
catalans van treure un 
rèdit positiu de la guerra: 
van aprendre que això 
d’esbatussar-se sortia 
massa car. 

Per això, segons aquestes 
antigues teories, després 
del conflicte s’hauria 
viscut una llarga etapa de 
respecte mutu, prosperi-
tat i creixement, abans de 
l’arribada de Felip V de 
Castella.
 
Des de fa ben bé 15 anys 
s’està demostrant que 
aquest final de faula és 
fals. S’han anat estudiant 
textos i documents que 
són diferents dels que 
abans es tenien com a 
referència.

Però sobretot hi ha hagut 
més historiadors dedicats 
a buidar documents i 
indicis d’aquesta etapa de 
la nostra història, que es 
va fent més interessant a 
mesura que n’esbrinem 
més coses. Podem afirmar 
seriosament: ara conei-
xem molt millor aquella 
època i estem començant 
a despullar-la de tòpics 
innocents o imposats.
 
Tot plegat ens ha permès 
esborrar aquella imatge 
de concòrdia tan arrelada 
(i políticament tan còmo-
da per a alguns). I ens ha 
permès entendre molt 
millor per què el Prin-
cipat va fer la perillosa 
jugada de trencar amb 
Felip de Borbó, el 1705.

Encara més, reforcen la 
idea que explicàvem al 
primer capítol (publicat 
el 03-10-2014). Hi ha 
un autèntic fil conductor 
entre el 1635 i el 1715: 
davant del poder abso-
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Dels segadors als vigatans (15/27). ¿Tractat... dels Pirineus? (1659)

lut de la monarquia que 
l’afavoria, Castella ataca 
amb constància les insti-
tucions i les lleis catalanes 
amb la ferma intenció de 
desprotegir el país i els 
catalans (1). 

I a poc a poc, però sense 
aturar-se, el poder castellà 
va aconseguint dominar 
les institucions del país, 
amb clares intencions 
d’asfixiar-lo. 

Contra aquests atacs, els 
catalans s’hi resisteixen 
amb fermesa. Per això, re-
fan fórmules i institucions 
que els permetin contenir 
l’amenaça contra el siste-
ma parlamentari català, i 
quan cal n’ideen de noves. 

La raó essencial, doncs, 
perquè 45 anys després els 
catalans apostin per l’arxi-
duc Carles d’Àustria serà 
aquesta: consolidar el nos-
tre sistema polític ancestral 
i assegurar que mai més 
no tornarà a ser amenaçat 
per ningú. Potser al lector li 
sonarà d’alguna cosa

Tornem al 1659. La Pau 
dels Pirineus (2) marca el 

final de la primera ronda 
d’aquesta partida mortal. 
Els autèntics beneficiaris 
d’aquell tripijoc pompós 
van ser el Regne de França 
i el Regne de Castella (3). 

El primer va incrementar 
el seu territori a costa de 
Catalunya. El segon, tot i 
perdre una part de terri-
tori que controlava més o 
menys, va aconseguir de-
bilitar decisivament aquell 
Estat tan díscol i segur de 
si mateix: Catalunya. 

Si us llegiu el text de la 
Pau dels Pirineus, veureu 
que la majoria de coses 
que ens n’han explicat són 
mentida. Per començar, 
tot i que se li hagi posat 
aquest nom, ni va portar 
la pau ni gairebé tractava 
dels Pirineus, que només 
apareixen en 3 o 4 capítols 
dels 124 que té. 

Els Alps hi tenen molta 
més importància i projec-
ció, perquè eren frontera 
entre el Regne de França 
i els territoris del rei de 
Castella i els seus parents 
austríacs, els emperadors 
germànics (4). De fet, el 

text té en compte països i 
territoris tan allunyats entre 
si com Catalunya, Navar-
ra, Portugal, els Alps i les 
fronteres del Rin.

A part que no parla només 
de fronteres, sinó que 
tracta llargament sobre 
aspectes comercials i 
econòmics, compensacions 
per les despeses de guerra, 
intercanvis de presoners i, 
sobretot, garanties de pro-
tecció per a grans prínceps 
i aristòcrates, com ara el 
príncep de Condé (5), a 
qui se li dediquen moltes 
més línies que als catalans. 

Fins i tot la part més 
transcendental del tractat 
serà el casament del jove 
sobirà Lluís XIV amb la 
infanta castellana Maria 
Teresa, perquè el nét 
d’aquesta unió serà Felip V 
de Castella, el Borbó que 
esborrarà l’Estat català del 
mapa i gairebé destruirà 
la civilització catalana, així 
com la dels nostres veïns 
valencians, mallorquins i 
aragonesos.
 
Pel que fa a les bases del 
tractat, des dels anys cin-

quanta del segle passat, 
els mateixos historiadors 
francesos reconeixen que 
l’excusa de les «fronteres 
naturals» és una presa 
de pèl. 

Si consulteu el Google 
Maps, els Comtats se 
situen ben bé al centre 
dels Pirineus i la plana 
del Rosselló s’esté enmig 
dels dos braços amb què 
els Pirineus arriben al 
Mediterrani: les Alberes i 
les Corberes, i és aquesta 
última serralada l’autèntica 
frontera natural entre l’hà-
bitat català i l’occità. 

Les Corberes són un autèn-
tic desert, al nord del qual 
ja canvien la llengua, el 
dret, els costums, la música 
popular... Una prova clara 
de la indefinició del terme 
«fronteres naturals» és que 
els Estats francès i espa-
nyol no es van acabar de 
posar d’acord sobre el tra-
çat fronterer fins als tractats 
de Baiona del 1866-1868. 

Per tant, cau una altra 
mentida: tampoc no és la 
frontera «lineal» o «moder-
na» més antiga d’Europa, 

com s’havia dit sempre. 
¡Aquesta frontera no es va 
lligar fins al segle XIX!

Una altra manca de rigo-
rositat és considerar que 
els antics Comtats equi-
valen al que ara anome-
nem Catalunya Nord (6), 
argument d’alguns falsaris 
que pretenen que històri-
cament ja estaven separats 
de Catalunya, o fins i tot 
que els Comtats tenien 
més tirada cap a França. 

A l’inici de les negociacions 
de la Pau dels Pirineus, 
només el Comtat del Ros-
selló havia d’anar a parar 
a mans de Lluís XIV. Però 
alguns vassalls catalans del 
monarca francès —com ara 
Ramon Trobat (7) i també 
Pèire de la Marca (8)— van 
insistir que el rei francès es 
quedés 33 pobles més del 
Comtat de la Cerdanya. 

Per tant, el territori incorpo-
rat a França no era exac-
tament el dels Comtats, 
cosa que demostra la poca 
importància que tenia re-
alment aquest territori pels 
que feien i desfeien amb 
el seu destí. Però, per als 

la història

Un poble malfiat que vigila  
els de dalt

TRICENTENARI HISTÒRIA

NOTES

(1) Vegeu el capítol 3, pu-
blicat el 17-10-2014. Aquest 
capítol el vam dedicar a les 
constitucions de Catalunya: 
les lleis bàsiques que regula-
ven els deures dels catalans, 
però també els drets, uns 
drets que no existien en 
molts països europeus, i en 
cap cas a Castella.

(2) La Pau dels Pirineus 
també se la coneix, indis-
tintament, per Tractat dels 
Pirineus.

(3) Ja no és el fet que 
l’operació es va dur a terme 
de manera il·legal (és a dir: 
sense el consentiment de les 
Corts catalanes), sinó que el 
mateix text del Tractat dels 
Pirineus preveia que passava 
per damunt de qualsevol 
costum o llei del país, com 
ara les constitucions de 
Catalunya.

(4) Per ajudar el lector a 
situar-se, diguem que, per 
qüestions d’herències o per 
la violència militar, el Regne 
de Castella controlava exten-
sos territoris en els actuals 
països d’Alemanya, Àustria, 
el Tirol, Txèquia, Eslovàquia, 
la part occidental d’Hongria i 
tots els territoris italians que 
(excepte Milà) havia usurpat 
a la Corona d’Aragó.

(5) El vam esmentar al 
capítol 13 (publicat el 02-01-
2015). El príncep de Condé 
va ser virrei de Catalunya en 
un dels períodes de la guerra 
dels Segadors.

(6) Val a dir que la part 
incorporada a França no 
s’anomenarà Catalunya Nord 
fins als anys trenta del segle 
XX. Va ser idea del polític i 
escriptor Alfons Miàs, nat a 
Palaldà (el Vallespir). 

Que la qüestió de noms no 
era una cosa innocent, en 
dóna prova el final d’aquest 
erudit nord-català: es va 
haver d’exiliar a Barcelona 
el 1944, acusat falsament 
de col·laborar amb els nazis. 
París i els seus sicaris no 
perdonen. 

(7) Dirigents com ara Ramon 
Trobat, Josep de Margarit i 
Biure, etc., tenien clar que 
calia reconquerir el Principat 
al rei de Castella i, amb el 
rei francès com a comte de 
Barcelona, fer una Catalunya 
forta. I és que sempre van 

tenir clar que el principal 
enemic de Catalunya eren 
els castellans. 

Aquesta és una visió total-
ment oposada a la que se’ns 
ha imposat des de sempre: 
que el més lògic i natural era 
que Catalunya romangués 
subjecta a Castella. Potser 
per això fins fa poc ningú no 
s’ha preocupat de valorar i 
estudiar la lluita dels diri-
gents que hem esmentat a 
l’inici d’aquesta nota.

(8) Com vam veure als 
capítols 12 i 13 (publicats 
el 24-12-2014 i el 02-01-
2015), Pèire de la Marca va 
fer d’inspector polític de la 
corona de França al Princi-
pat, durant la guerra dels 
Segadors. 

Paral·lelament es va dedicar 
a saquejar els arxius cata-
lans, de manera que avui 
dia hi ha molts documents 
transcendentals de la nostra 
història als arxius francesos. 

Entre els documents admi-
nistratius i legals espoliats 
hi trobem, per exemple, el 
«Carmen Campidoctoris» (la 
primera obra èpica escrita 
sobre el Cid, redactada en 
llatí al monestir de Ripoll) 
o bona part dels cartorals 
(reculls de documents i títols 
de propietat) dels monestris 
d’Arles (al Vallespir) i Cuixà 
(al Conflent) i del bisbat 
d’Elna (al Rosselló). 

Amb aquest material, va 
formular una sèrie de teories 
que servirien per fonamentar 
els arguments francesos en 
les negociacions de la Pau 
dels Pirineus, potser més 
per la manera enginyosa 
d’exposar-les que no pas 
per la seva veracitat, com ell 
mateix reconeix en alguna 
carta. 

També en faria un llibre, 
un tractat, que publicaria 
a París Étienne Baluze, un 
deixeble seu, amb el títol 
Marca hispanica sive limes 
hispanicus, hoc est, Geo-
graphica & historica descrip-
tio Cataloniae, Ruscinonis, & 
circum jacentium populorum 
(Marca Hispànica o frontera 
hispànica, això és, descrip-
ció històrica i geogràfica de 
Catalunya, el Rosselló i els 
pobles propers). Tan sols en 
aquesta obra hi fa servir una 
seixantena d’aquells docu-
ments originals espoliats als 
arxius del nostre país.

Títol: Planta de la ciudad de Barcelona assediada por las armas de las dos coronas.  
Any: 1714. Dipòsit: Arxiu Nacional de Catalunya.  

Fons: Llinatge Mercader, comtes de Bell·lloc (CAT ANC 1 – 755, UI 37).

se li va fer irrespirable, 
perquè el van tractar com 
el que era: un botifler 
convençut. Va acabar 
a Sarrià, gairebé en el 
mateix cordó de setge. 
I el 13 de setembre del 
1714 va tornar a entrar a 
la ciutat, conquerida pels 
seus.

Aleix Claramunt encarna 
l’esperit dels catalans 
que es van manifestar 
contra la resistència final. 
Per al benestant notari 
Claramunt, els qui havien 
forçat les institucions 
catalanes a mantenir la 
lluita fins al final no eren 
altres que la xusma de la 
ciutat de Barcelona. 

S’hi referia com a «molts 
maliciosos hòmens», 
autors d’«amenassas» i 
«desmans». I els qualifi-
cava d’estúpids amb un 
displicent: «stultorum 
infinitus est numerus» 
(«els ximples són infi-
nits»). 

Va haver de reconèixer, 
amb disgust, que, en 
fer-se pública la decisió 
final de resistència presa 
per la Junta General de 
Braços: «fou tal la alegria 
del poble que no la puch 
ponderar». 

I aquell poble menut de 
Barcelona, que va ser 

clau, en forçar al carrer la 
resistència a ultrança, va 
continuar després en vet-
lla perquè les autoritats 
de la ciutat no torcessin 
la seva decisió de lluita. 

A mitjan gener del 1714, 
després de gairebé mig 
any de setge, el co-
mandament de la plaça 
intentava enganyar l’ene-
mic i li feia arribar falsos 
missatges de rendició.

Una vegada se’n va co-
nèixer el contingut públi-
cament, la indignació del 
poble, malfiat, va obligar 
el comandant general, 
Antoni de Villarroel, i el 
conseller en cap, Rafa-
el Casanova, a dir què 
passava.

I els màxims dirigents 
van haver d’explicar que 
aquelles maniobres eren, 
en realitat, només una 
estratègia per seduir 
l’enemic a llançar un 
atac contra la ciutat. 
D’aquesta manera, se li 
podria causar un gran 
nombre de baixes. 

En el fons, aquesta 
era una estratègia per 
trencar el cordó de setge, 
però sota la mirada ama-
tent d’un poble tossu-
dament decidit a resistir 
l’embat més fort de la 
història.

catalans, els comtats del 
Rosselló i la Cerdanya sí 
que són importants: són 
el bressol de Catalunya. 

En els documents oficials 
s’hi parlava de «Principat 
i Comtats» per referir-se 
a Catalunya. El tracte di-
ferenciat dels Comtats es 
devia al fet que Jaume 
I, en la seva herència, 
n’havia fet una unitat ad-
ministrativa diferenciada 
per vincular-la al Regne 
de Mallorca. 

El seu besnét, Pere 
III el Cerimoniós, va 
reconquerir Mallorca 
per a la branca principal 
de la família. Tot i que 
va mantenir el Regne 
de Mallorca com un 
Estat independent, els 
Comtats (és a dir la part 
continental del Regne de 
Mallorca) els va reincor-
porar al Principat. 

I, encara que els anys 
que els Comtats van 
formar part del Regne de 
Mallorca van fer que s’hi 
originessin algunes ins-
titucions particulars, els 
Comtats eren conside-
rats sense cap mena de 
dubte part de Catalunya. 

Hem de saber que (a 
més de tenir la mateixa 
llengua) es regien per les 
mateixes lleis i els ma-
teixos costums (com ara 
la manera de vestir-se), 
acudien a les mateixes 
Corts, pagaven els matei-
xos impostos genèrics i 
estaven enquadrats en el 
mateix sistema defensiu 
i d’ordre públic que el 
Principat.

Perquè ens puguem fer 
una idea de la pèrdua 
que va significar l’am-
putació, cal saber que la 
futura Catalunya Nord 
era una cinquena part 
del nostre territori. 

A més, pensem que 
Perpinyà, d’antic, sempre 
va ser la segona ciu-
tat més important de 
Catalunya. Després 
dels sofriments de la 
campanya de Salses i la 
guerra dels Segadors, la 
capital rossellonesa, en 
mans de França, caurà 
en decadència fins a 
convertir-se en la petita 
ciutat de províncies que 
encara és avui dia.

Miquel Pérez 
Latre 
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Títol: Entrevue de Louis XIV et de Philippe IV dans l’île des Faisans, le 7 juin 1660. Any: 1714. Dimensions: 348 cm x 597 cm. Autor: Charles Le Brun (1619-1690).  
Dipòsit: Musée National du Château de Versailles (Versalles). Font: Viquipèdia.

La part més transcendental del Tractat dels Pirineus serà el casament del jove sobirà Lluís XIV amb la infanta castellana Maria Teresa (en el quadre, la noia vestida de blanc, 
situada darrere del seu pare: Felip IV). El nét d’aquesta unió serà Felip V de Castella, el Borbó que esborrarà l’Estat català del mapa i gairebé destruirà la civilització catalana.


