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Avui dia una consti-
tució és la llei més 
important d’un Estat 
i la que l’organitza. A 
la Catalunya del segle 
XVII no es tractava 
d’una única llei, sinó 
d’una acumulació de 
diferents lleis. Per 
això es parlava de 
«constitucions».

Totes aquestes lleis 
les pactaven, a les 
Corts, el comte de 
Barcelona (recordem 
que a Catalunya fins 
al 1714 mai no hi 
vam tenir cap rei) 
i els tres braços: 
l’eclesiàstic, el militar 
(o noble) i el popular 
(o reial). Les Corts 
Catalanes (o Cort Ge-
neral de Catalunya) 
van ser l’òrgan que 
va aprovar les lleis 
del Principat des del 
1283 fins al 1714.

Fora de les Corts, les 
constitucions cata-
lanes no es podien 
modificar, ni tampoc 
no les podia contradir 
cap altra norma. Eren 
lleis pactades que 
comportaven drets 
i deures per a tots 
els catalans (inclòs 
el mateix comte de 
Barcelona), sense dis-
tinció. I això va ser el 
que realment va estar 
en joc durant tot 
aquest període que 
expliquem en aques-
ta sèrie d’articles.

Aquestes lleis, més 
enllà de protegir els 

la història

RAMON  
RIERA  
FONT
HISTORIADOR

privilegis dels nobles 
i els eclesiàstics (com 
passava a tot arreu), 
garantien drets i deures 
per a tots els catalans. 
Aquests drets i deures 
no s’establien en  
cap altre lloc del món 
occidental. 

Per aquesta raó, defen-
sar «els privilegis de la 
terra» (que era com es 
coneixien popularment 
les lleis de Catalunya) 
era un sentiment trans-
versal de tota la socie-
tat catalana. Vegem-ne 
uns quants exemples.

1) El sistema polític 
s’organitzava en ins-
titucions pròpies. Hi 
havia el Govern català, 
el nom oficial del qual 
era: Diputació del Ge-
neral del Principat de 
Catalunya (coneguda 
col·loquialment per Ge-
neralitat de Catalunya). 

El Govern, a més d’en-
carregar-se de recaptar 
impostos i coordinar la 
protecció del país, va 
vetllar per fer complir 
les lleis catalanes fins  
al 1714. 

I finalment hi havia els 
consells municipals, 
que governaven amb 
un sistema que impli-
cava els diferents grups 
socials de les ciutats. 
Fem notar que totes 
aquestes institucions 
disposaven de regla-
ments interns i mesures 
contra la corrupció.

2) El sistema jurídic es 
basava en el principi 
que la llei està per so-
bre del comte de Bar-
celona i de qualsevol 
altre. Aquest sistema 
delimitava el territori, 

protegia el domicili 
particular i determina-
va, per exemple, que la 
correspondència no es 
podia violar.

També establia que, en 
qualsevol causa, hi ha-
via d’intervenir un jutge 
i que, sense que aquest 
ho decidís, ningú no 
podia ser empresonat. 
I encara obligava que 
els judicis s’havien de 
concloure en un temps 
determinat, a més d’as-
segurar el dret a una 
defensa justa. Etcètera.

3) El sistema d’ordre 
públic i de defensa 
establia el dret i l’obli-
gació de portar armes 
i saber-les usar (cosa 
que era molt sentida 
per tots els catalans). 

També establia que el 
comte de Barcelona 
no podia obligar cap 
català a lluitar a fora de 
les fronteres del Prin-
cipat. I es concretaven 
els deures que tenien 
els catalans a l’hora 
d’allotjar soldats estran-
gers que el comte de 
Barcelona fes transitar 
per Catalunya.

4) El sistema fiscal 
organitzava els tipus 
d’impostos i el cobra-
ment. Els impostos es 
decidien exclusivament 
a les Corts i els cobra-
va la Generalitat. De 
pagar, no se n’escapava 
ni el mateix comte de 
Barcelona. 

Pel que fa al sistema 
monetari, Catalunya 
disposava de moneda 
i política monetària 
pròpies. Aquest fet la 
va ajudar a escapolir-se 
de la important crisi 

econòmica que va patir 
Castella.

Tot això que hem ex-
plicat molt pel damunt 
limitava moltíssim el 
poder d’un rei que aquí, 
a Catalunya, només 
era comte de Barcelo-
na. Però és cert que al 
carrer se li’n deia rei, tot 
i que en realitat no ho 
fos. 

Tenir uns poders tan li-
mitats per «culpa» de les 
constitucions catalanes 
era molt mal digerit per 
aquells que, en altres 
països, eren monar-
ques absoluts; és a dir, 
monarques que podien 
fer i desfer sense haver 
de donar explicacions a 
ningú.

¿I com s’organitzava el 
poder del comte de Bar-
celona? El seu represen-
tant directe era el virrei 
(també se’n deia «lloc-
tinent»). El virrei era la 
màxima autoritat militar 
i policial del Principat. 
Tenia un cos de funcio-
naris al seu servei.

Per sota seu, hi havia el 
governador, que quan 
calia substuïa el virrei. 
El governador havia de 
ser per força un cavaller 
català (és a dir, no podia 
ser estranger) i tenia 
l’obligació de recórrer 
constantment el país 
acompanyat (o no) pels 
algutzirs (l’FBI, en podrí-
em dir).

El tribunal suprem era 
la Reial Audiència. Tenia 
disset jutges. Cada cop 
esdevindrà més im-
portant i li assignaran 
noves funcions més 
delicades, com ara 
assessorar el virrei.
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Els funcionaris locals 
eren els veguers. 

Aquests tenien funci-
ons judicials, militars 
i policials. I en els co-
muns (avui en diríem 
«ajuntaments» perquè 
així ens ho van impo-
sar després de perdre 
la guerra el 1714) hi 
havia els batlles (en 
diríem «alcaldes» per 
la mateixa raó que 
acabem d’apuntar per 
als comuns). Aquests 
batlles tenien funcions 
econòmiques i admi-
nistratives.
 
Els virreis tenien 
l’obligació de defensar 
Catalunya, fer complir 
la justícia i mantenir 
l’ordre públic. Però 
sempre viuran una 
situació molt delicada: 
no poden fer lleis, no 
tenen prou diners i 
sempre els controla 
el Govern català per 
assegurar-se que no 
trepitgen les lleis de 
l’Estat català. 

Aquests «problemes» 
que havien de «patir» 
els virreis, se’ls feien 
encara més grossos, 
perquè, com que 
molts eren escollits 
entre els «Grandes de 
España» (castellans o 
andalusos), no en te-
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Però el problema més 
greu era el pressupos-
tari. Els comtes (reis en 
altres Estats) s’havien 
anat venent, arreu, el 
patrimoni i les jurisdic-
cions (és a dir, el dret 
a impartir justícia i a 
cobrar multes en un 
determinat territori). 
Per això, a Catalunya, 
els quedaven poques 
rendes (i ja hem vist 
que no podien impo- 
sar nous impostos uni-
lateralment). 

De fet el comte recap-
tava cada any la meitat 
del que obtenia Barce-
lona i només una quarta 
part del que recaptava 
el Govern català. Amb 
aquests pocs ingressos 
havia de mantenir edi-
ficis i castells, part dels 
seus funcionaris (ales-
hores se’n deia «em-
pleats públics») i també 
les poques tropes que 
podia tenir destacades 
al país. 

La cosa arribava fins a 
l’extrem que, com que 
eren insuficients les 
quantitats recaptades 
al Principat, el generós 
sou del virrei es pagava 
amb una bona part dels 
impostos recaptats per 
la monarquia fora del 
país (en concret, a la 
ciutat de València). 

Acabem dient que la 
baixa remuneració i la 
manca d’agents feien 
que, sovint, els càrrecs 
locals de veguer o batlle 
estiguessin vacants, o 
els sol·licitessin els ma-
teixos bandolers o els 
seus socis per, així, tenir 
les espatlles guardades.

la ressenya

Jaume Fàbrega és 
professor de la Uni-
versitat Autònoma de 
Barcelona, historiador 
i periodista. Ara ens 
ofereix aquesta joia 
culinària a l’abast de 
tothom. No us equivo-
queu pensant que 
teniu davant un llibre 
de receptes i que això 
no us interessa. Co-
nèixer la nostra cuina 
i com ha evolucionat 
és conèixer la nostra 
història.

Llegint La cuina del 
1714 aprendrem què 
menjava la gent sen-
zilla, la menestralia, 
el clergat i la noblesa. 
Us endinsareu en un 
viatge per les taules 
de tothom. També 
sabreu què va signifi-
car el decret de Nova 
Planta per a la cuina 
catalana.

El 1700 Barcelona era 
una ciutat plena de 
llengües i cultures, 
però la llengua franca 
era el català. Sovint 
els estrangers cata-
lanitzaven els seus 
noms, perquè gaudi-
en de viure en un país 
on l’alegria omplia la 
taula, les ciutats i els 
carrers. 

Malgrat aquest bullir 
de cultures, la cuina 
estava ben consoli-
dada. La base era la 
nostra cuina medie-
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Fam i opulència  
el 1714. 
¡La cuina és la 
nostra resistència!

val «arcaica i ben 
construïda», que 
deia Josep Pla. Tant 
la cuina catalana 
medieval com la 
renaixentista havien 
estat cuines de 
referència arreu 
d’Europa, i encara 
ara la cuina catala-
na és una referència 
mundial.

Des del moment 
en què els catalans 
quedem subjectes a 
Castella i ens prohi-
beixen de publicar 
res en català, no 
podrem difondre 
la nostra saviesa 
culinària. Però la 
cuina esdevindrà la 
nostra resistència i 
la nostra innovació. 

Des d’Amèrica 
arribaran novetats 
que, paradoxal-
ment, escamparan 
els portuguesos per 
Europa, i no pas els 
castellans. Recor-
dem que el catalans 
teníem prohibit 
de comerciar amb 
Amèrica.

Aquestes novetats 
americanes les in-
tegrarem immedia-
tament. Tot sumarà 
per ajudar-nos a 
superar el procés 
devastador que ens 
van fer viure a partir 
del 1714. 

Per això, la cuina 
catalana és la pri-
mera cuina europea 
que integra la xo-

colata, però també 
el cafè, la pataca, 
el gall dindi, l’ànec 
mut i la tomaca (el 
color de la qual se 
sumarà al sofregit 
medieval de la 
ceba).

Els receptaris més 
antics que es conei-
xen són catalans. 
Però, després de la 
invasió castellana, 
aquests receptaris 
caldrà buscar-los als 
monestirs: Cuina 
caputxina, Instruc-
ció breu per los 
cuiners principiants 
segons lo estil dels 
carmelites descal-
ços, etc. També hi 
descobrireu què 
cultivaven als horts 
i, per tant, què 
menjaven.

Les referències al 
Calaix de Sastre, 
del baró de Maldà, 
esdevenen testi-
moni de les taules 
aristocràtiques. 
Però també ens fan 
conèixer les taules 
dels pobles i de la 
pagesia, i encara de 
la fam que passaven.

És clar, el llibre és 
un receptari de 
l’època amb secrets 
i consells per ser 
un bon cuiner. Ara 
bé, per sobre de tot 
(o malgrat tot), La 
cuina del 1714 és 
un document per 
aprendre del que 
vam ser i del que 
vam menjar.

Anna Ruiz Mestres


