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Avui, la paraula «constitu-
ció» té un significat polític 
i jurídic prou conegut: es 
refereix a una llei que ocu-
pa, des d’un punt de vista 
jeràrquic, el primer lloc de 
l’ordenament institucional 
d’un Estat. Tota la resta de 
l’entramat legislatiu hi està 
sotmès i no pot contradir 
de cap manera aquella 
norma suprema. 

Aquesta accepció que 
acabem d’explicar apareix 
arran de les revolucions 
francesa i nord-americana 
de final del segle XVIII. És 
quan s’inicia el període 
conegut com a liberalisme 
o de l’Estat liberal, vigent 
encara avui dia. 

Però la paraula «constitu-
ció» té una llarga història. 
Ja en època de l’imperi 
romà, els emperadors 
dictaven normes jurídiques 
denominades «constitutio», 
com a signe clar del seu 
poder suprem. En època 
medieval, en alguns regnes 
s’hi continua emprant 
aquesta paraula amb un 
significat similar. 

En el cas de Catalunya, la 
«constitutio» definia una 
norma jurídica o una llei 
impulsada pel comte de 
Barcelona i aprovada i con-
sentida amb els estaments 
catalans, tots reunits en 
corts. Els dits estaments 
eren els anomenats tres 
braços de corts: l’eclesiàs-
tic, el militar o noble, i el 
reial o de les viles. 

A més, existien amb la 
mateixa força legal (però 
amb una denominació 
diferent) normes jurídiques 
proposades pels estaments 
catalans i acceptades pel 
comte de Barcelona: els 
anomenats «capítols de 
cort». 

D’aquí vindrà la importàn-
cia de recopilar tant les 
constitucions com els ca-
pítols de cort, perquè eren 
una garantia de seguretat 
jurídica per als catalans. 

Així, si el comte de Barce-
lona o algun dels seus ofi-
cials en l’exercici de la seva 
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Al darrer capítol, ja vam 
entrar en un ambient molt 
diferent del que sovint 
se’ns ha donat de la guerra 
dels Segadors. Hi vam 
veure el paper del Principat 
dins del bàndol francès 
durant la guerra dels Trenta 
Anys (la «guerra mare»). 

En aquest context, més 
enllà de les falçs i les 
barretines, els catalans són 
mosqueters o carreguen 
amb la cavalleria de Josep 
d’Ardena. També assalten 
baluards amb el Batalló 
Català o envien fastuo-
ses ambaixades a París o 
Münster. 

Tot plegat és un escenari 
més propi d’una novel·la 
d’Alexandre Dumas que 
no pas d’una funció dels 
Pastorets. Perquè es tracta 
d’això: de fugir del pairalis-
me èpic i entrar de ple en 
la història realista. I aquesta 
història ens aboca a la 
guerra moderna, cruel, i al 
laberint polític i el Gran Joc. 

Encaixonada entre dues 
grans potències, Catalunya 
cada cop està més asfixia-
da. El conflicte es fa etern 
i l’aliat (França), massa 
poderós, es presenta cada 
cop més incòmode perquè 
va a la seva. 

El 1648 la majoria de con-
tendents de la guerra dels 
Trenta Anys signen la pau 
(1). Ara bé, el Regne de 
Castella i el Regne de Fran-
ça no arriben a cap acord, 
sobretot pel que fa al cas 
dels catalans. I, com 65 
anys després, la indepen-
dència dels catalans acaba 
sent un escull insalvable en 
les negociacions. 

El tractat de pau de Westfà-
lia ratifica que el poder cas-
tellà perd tota la força que 
havia tingut a Europa. El 
1648 culminaven les revol-
tes anticastellanes en tota la 
monarquia dels Habsburg, 
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Dels segadors als vigatans (13/27). ¿Amics o enemics? 

que el 1640 havíem començat 
catalans i portuguesos. 

El 1641 Andalusia s’havia 
intentat independitzar de Cas-
tella i el 1647 s’havien alçat 
també els regnes de Sicília 
i de Nàpols, on per cert van 
publicar un llibre de greuges 
que plagiava la Proclamación 
catòlica, que sis anys abans 
havia editat el Govern català. 

Finalment, el mateix 1648 es 
va avortar una conspiració de 
palau al Regne d’Aragó. Es 
pretenia deslligar-lo del comte 
de Barcelona i, en un cop de 
força, annexionar-li Lleida i 
Tarragona, aleshores en mans 
castellanes. 

Però França tampoc no estava 
per ballar sarabandes. La 
Fronda és el nom amb què co-
neixem una sèrie guerres civils 
franceses que van tenir greus 
conseqüències per al Principat. 

Aquestes guerres civils van fer 
que tropes franceses, sobretot 
oficials, tornessin a França 
(amb permís o sense). Uns 
ho feien per defensar el petit 
monarca, la seva mare i el 
tèrbol Mazzarino. 

D’altres se n’anaven per afe-
gir-se als rebels, especialment 
el príncep de Condé, que 
havia estat breument virrei de 
Catalunya (2), i que al final 
de la guerra va acabar lluitant 
dins de l’Exèrcit castellà. ¡Quin 
embolic! 

Aquesta confusió marejava 
molts catalans (com a mínim 
els que tenien responsa-
bilitats). Pressionats per 
la presència de l’intrigant 
visitador Pèire de la Marca i 
les baralles internes en els 
cercles de poder, els catalans 
van canviar sovint de bàndol. 
Fins i tot més d’un cop, i això 
ha complicat la divulgació 

històrica de la guerra dels 
Segadors (un cop superats 
els prejudicis pel caràcter in-
dependentista de la contesa, 
és clar).

¿Podem deduir d’aques-
tes maniobres una falta de 
moralitat? Pensem que ens 
vam aliar amb França perquè 
ens havíem de defensar de 
l’agressió castellana, que sols 
mai no hauríem pogut aturar: 
el Regne de Castella gaire-
bé era la primera potència 
mundial. 

Els mateixos portuguesos van 
triomfar contra els caste-
llans gràcies al front que 
els catalans havíem obert 
a Catalunya. Un cop entès 
això, podem explicar que el 
comportament golafre i gens 
intel·ligent dels militars fran-
cesos va convertir l’aliança 
amb França en una situació 
insuportable.

Nosaltres pensem que aques-
ta actitud erràtica de molts mi-
litars i polítics catalans només 
es podia resoldre assumint la 
reflexió clara d’un miquelet 
del Collsacabra: «Ni França 
ni Espanya: Catalunya» (3). I 
justament perquè era una re-
flexió tan clara va ser represali-
at per dir-la en veu alta. 

La guerra es va estancar. Els 
catalans tenien la sensació 
que França els havia abando-
nat. La cort castellana va ini-
ciar una potent campanya de 
propaganda: va despatxar el 
comte-duc Olivares, va fer ju-
rar les constitucions catalanes 
al rei castellà i va prometre 
clemència als catalans.

Tot això va fer que, a poc a 
poc, les ciutats catalanes més 
actives i comercials, al sud o 
al litoral, o dels vorals de la 
Via Augusta (la principal via 
de comunicació del Princi-

pat), i sobretot el Rosselló i la 
Cerdanya (tips dels francesos) 
s’anessin decidint d’acceptar 
el rei de Castella com a com-
te de Barcelona.

En canvi, altres zones de 
l’interior del país i els Pirineus 
(amb poca pressió de la 
soldadesca), es van mante-
nir fermament al bàndol del 
comte de Barcelona i rei de 
França. 

A més, sense que ho esperés 
ningú, la causa castellana va 
tenir un aliat potent i despi-
etat. El 1650 va arribar, pel 
litoral valencià i la costa Brava, 
una epidèmia de pesta. La 
pitjor des de l’edat mitjana. 

Quan la pesta va arribar a 
Barcelona, va matar molts 
barcelonins i molts dirigents. 
El Govern català i la Reial 
Audiència van traslladar-se a 
Granollers i Manresa, i això va 
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1. Aquí ens referim a la 
pau de Westfàlia.

2. El príncep de Condé, 
com a virrei de Cata-
lunya, va fer un bon 
paper. Va aconseguir 
reconciliar les rivalitats 
internes entre els dife-
rents bàndols i va saber 
liderar amb decisió uns 
desencantats francesos 
i catalans. Però es va 
estavellar (com tants 
d’altres) contra els murs 
de Lleida.

3. D’aquest miquelet, 
en tenim notícia per 
la documentació del 
procés judicial que se li 
va obrir.

4. Don Joan Josep 
d’Àustria era un fill 
bord del rei Felip IV de 
Castella. El seu pare 
l’havia reconegut i pro-
mogut, i el minyó havia 
demostrat ser prou bon 
militar i diplomàtic.

5. Ens consta l’esforç 
del mariscal Philip-
pe de La Mothe (al 
capdavall s’hi jugava 
una gran fortuna) i 
els de l’alta oficialitat, 
sobretot la catalana. 
El mariscal Francesc 
de Mosterós, l’autèntic 
D’Artagnan català, va 
deixar-hi la pell, com 
molts d’altres. A La 
Mothe li va anar de 
ben poc. 

Ara bé, la manca 
d’efectius i pressupost 
i sobretot la presència 
de nombrosos espi-
es (fins i tot dins del 
mateix Consell de Cent) 
van erosionar mortal-
ment la capacitat de 
trencar el setge. Fem 
notar que els espies 
que han treballat a fa-
vor de Castella i contra 
Catalunya sempre han 
aconseguit de fer-nos 
gran mal.

Tractat de pau de Westfàlia. Títol del quadre: La ratificació del tractat de Münster. Data: c. 1648. Autor: Gerard Terborch. Font: Viquipèdia.

comportar molts proble-
mes a l’hora de prendre 
decisions i de comuni-
car-se. I per acabar-ho 
d’empitjorar el 1651 s’hi 
van afegir males collites i 
una terrible sequera.

El generals castellans, 
el marquès de Mortara i 
Don Joan Josep d’Àustria 
(4), van moure fitxa i van 
recuperar bona part de 
la Catalunya Nova. A més 
van assetjar el cap i casal. 
Felip IV no podia perdre el 
repte, perquè tot Europa 
mirava cap a Barcelona. 

Va ser el setge més llarg 
que mai hagi patit Bar-
celona. Més que el que 
hem commemorat durant 
el 2014. El 1652, després 
de 15 mesos de resistir, 
Barcelona va capitular 
de paraula. I això que 
havia retornat el mariscal 
Philippe de la Mothe, que 
després d’un autèntic 
calvari de presons tornava 
a ser virrei de Catalunya. 

La Mothe va fer tots els es-
forços per trencar el setge 
(5), però no se’n va sortir. I 
a la capital catalana la van 
seguir un munt de ciutats i 
places fortes del Principat.

Com a anècdota curiosa, 
direm que els consellers 
de Barcelona, quan van 
obrir les portes a l’enemic, 
no van poder evitar que 
el bastard reial castellà 
(Don Joan Josep d’Àustria) 
desfilés triomfalment per 
la ciutat. 

Però, per estalviar-se un 
cerimonial de submissió 
semblant al del famós 
quadre de Velázquez sobre 
la rendició de Breda, els 
consellers barcelonins van 
dipositar les claus de la 
ciutat en mans de la Purís-
sima Concepció.

I Don Joan Josep d’Àustria 
es va haver d’empassar 
l’orgull i va haver d’anar 
fins a la basílica de la 
Puríssima Concepció a 
recollir-hi les claus de Bar-
celona. Com a mínim, dins 
d’aquell complicat món 
d’honors, gestos i rituals, 
van aconseguir amargar-li 
els llorers.
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autoritat s’extralimitaven, els 
particulars, els consells mu-
nicipals o la Generalitat de 
Catalunya podien comprovar 
el text de la norma i iniciar 
les protestes i els recursos 
pertinents.

Per aquest motiu, es van pu-
blicar diverses compilacions 
de les lleis catalanes. Aques-
tes compilacions es titulaven 
Constitutions y altres drets 
de Cathalunya, i van ser edi-
tades en tres ocasions: 1495, 
1588-1589 i 1702. 

Les compilacions van ser 
aprovades, en corts, pel 
comte de Barcelona i pels 
tres braços, i incloïen tota la 
legislació vigent a Catalunya. 
Hi trobem lleis de dret civil, 
penal, processal, mercantil, 
així com també la legislació 
catalana que regulava com 
funcionaven les instituci-
ons catalanes: les corts, la 
Diputació del General de 
Catalunya (o Generalitat), els 
comuns, etc. 

Amb la seva lectura, com-
provem la riquesa de les lleis 
catalanes, la minuciositat de 
la reglamentació en defensa 
dels interessos col·lectius 
davant els possibles abusos 
del comte de Barcelona, el 
garantisme dels mecanismes 
judicials i el control que les 
institucions catalanes podien 
exercir sobre les decisions 
del comte. 

Però val a dir que, amb el 
pas del segles i l’expansió de 
l’absolutisme, el comte de 
Barcelona, que també és rei 
de Castella, intentarà superar 
aquests límits i exercir sense 
traves la seva sobirania. 

El resultat d’aquest conflicte es 
va plasmar en tres guerres dels 
catalans contra Joan II (1462-
1472), Felip IV (1640-1652) 
i Felip V (1705-1714). En les 
tres guerres, el Govern català 
va ser derrotat militarment.

En la darrera, Felip V de Cas-
tella va derogar el sistema 
polític propi de Catalunya 
i va implantar el model 
institucional castellà, que li 
permetia exercir més fàcil-
ment el seu poder absolut. 
El decret de Nova Planta n’és 
el resultat. 

Les Constitutions de Catalu-
nya recollien el dret públic 
i el dret privat: el públic va 
ser derogat amb el Decret de 
Nova Planta. Però el privat es 
va mantenir vigent durant els 
segles XVIII i XIX, sempre que 

les lleis del rei no disposes-
sin el contrari. 

Tot i el liberalisme del segle 
XIX i la codificació civil del 
1888, el dret català s’ha 
continuat aplicant fins als 
nostres dies; això sí, reduït 
a uns àmbits molt específics 
(sobretot: el règim econò-
mic matrimonial i el dret de 
successions).

Pel que fa al dret públic, 
algunes de les lleis més 
preuades pels catalans van 
desaparèixer. Dels cente-
nars de lleis que incloïa la 
recopilació, en citem a tall 
d’exemple només dues. 

Una és del 1289 i obligava 
els càrrecs públics a fer 
«purga de taula» quan aca-
baven el seu mandat; és a 
dir, havien de passar comp-
tes de les despeses i de les 
gestions realitzades. I si no 
era prou clar el que havien 
fet, havien d’indemnitzar 
econòmicament la institució 
afectada. 

Una altra llei que comenta-
rem és la coneguda com a 

«constitució de l’observan-
ça». La van aprovar les corts 
del 1481. Establia que els 
actes del comte de Barce-
lona eren nuls, si aquests 
actes anaven en contra de 
la legislació catalana. 

A més, es fixava el mecanis-
me per impugnar un acte 
del comte de Barcelona 
davant la Reial Audiència i 
s’enumeraven els efectes 
de la declaració de contra-
facció o contra constitució. 

Aquests efectes eren que 
calia revocar l’acte il·lícit, 
s’havien de restituir les 
coses a l’estat anterior i es 
tenia d’indemnitzar la per-
sona perjudicada. També 
es determinava les penes 
per al contrafaedor: se 
l’excomunicava, se’l privava 
d’ofici i se l’inhabilitava.

Per acabar, crec que és 
molt alliçonador transcriure 
les primeres paraules de 
l’esmentada constitució: 
«Poc valria fer lleis, si no 
eren per nós —el rei— i els 
nostres oficials observades.»


