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La setmana passada vam 
explicar el primer dels tres 
«moviments» del gran aixe-
cament del camp català al 
segle XVII (potser fins i tot 
més important que la revol-
ta dels segadors del 1640): 
la revolta dels Barretines. 

El nom ve del fet que la 
barretina (o gorreta) es va 
acabar convertint en el seu 
símbol. Gairebé un símbol 
de classe. Memòries i crò-
niques escrites a Barcelona 
diuen que fins i tot alguns 
cavallers i petits nobles 
afins la feien servir com a 
signe de pertànyer al grup.

Al darrer capítol, vam deixar 
en una mala posició el virrei 
castellà (el tercer marquès 
de Leganés: Diego Mesía de 
Guzmán-Dávila y Cardona-
Fernández de Córdoba). 

Els pagesos d’un ampli ter-
ritori (tot el Vallès i Osona, 
amb centre a Centelles) 
l’havien desafiat i s’havien 
negat a pagar contribucions 
i a allotjar soldats estrangers 
més enllà del que marcaven 
les lleis de Catalunya. Sense 
tropes i sense suport de 
les institucions catalanes 
(amb qui s’havia enfrontat 
sovint), Leganés es va veure 
desbordat. 

A l’inici del segon movi-
ment, el 4 d’abril del 1688, 
els grups d’autodefensa se-
guien actius, preparats per 
a una possible acció repres-
siva de la corona castellana. 
La guspira va prendre a 
Vilamajor, on algunes crò-
niques diuen que un soldat 
va disparar contra el batlle, 
durant una discussió. Tot i 
que ni tan sols el va ferir, el 
foc ja havia calat. 

Sometents de tot el terri-
tori esmentat van fer una 
assemblea i van decidir 
emprendre una acció de 
càstig contra Barcelona, 
on es concentraven els 
representants de l’autoritat 
del comte de Barcelona i rei 
de Castella. 
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Amb un exèrcit improvisat, 
van fer marrada a Mataró, 
que era una d’aquelles 
ciutats que pagaven per 
escapar-se d’haver d’allotjar 
soldats i que, per això, es 
guanyaven la rancúnia de 
la ruralia. 

Hi van entrar sense pro-
blemes i van buscar, casa 
per casa, els prohoms que 
havien negociat amb l’Exèr-
cit castellà. Els van segrestar 
i, amb ells, van continuar 
cap a Barcelona. Un cop al 
pla de Barcelona, el 8 i el 
9 d’abril del 1688 van des-
plegar un autèntic bloqueig 
de la ciutat, sense artilleria, 
però amb efectivitat. 

De mica en mica, hi va anar 
fent cap més gent i algunes 
cròniques calculen que van 
arribar a ser uns 18.000 ho-
mes (1), ben armats i ben 
organitzats. Al capdavall, 
tots havien nascut i crescut 
en temps de guerra.

Dirigint el moviment, hi 
trobem una colla d’homes 
respectats: el principal sem-
bla que era Antoni Soler, ja 
gran, d’uns 70 anys, veterà 
de la guerra dels Segadors i 
amb un cert prestigi. 

Un altre líder amb gran 
influència era Sebastià Enric 
Torres, batlle de Cente-
lles (2). Persona de gran 
mobilitat (apareix arreu de 
la geografia fent d’enllaç 
entre uns i altres) era home 
d’ordre i conciliador, com 
es desprèn de la correspon-
dència que encara guarda la 
seva família. 

Tots aquests líders eren 
gent pròspera (de ben se-
gur poc donada a aventures 
insensates), coneguda, amb 
fortes arrels en les contra-
des d’origen. Sabien prou 
bé que la prosperitat de les 
grans ciutats se’ls escapava 
per culpa dels allotjaments 
i dels serveis militars impo-
sats il·legalment. 

Aquesta gent, a més, sovint 
exercia càrrecs dins de les 
seves comunitats (eren 
batlles, síndics, jurats...) i, 
per tant, coneixien molt bé 
els mecanismes legals.

El 10 d’abril del 1688 els 
barcelonins d’ordre estaven 

NOTES

(1) Perquè el lector es 
faci una idea de la im-
portància del moviment, 
recordarem que el 1640 
el president Pau Claris va 
poder reunir un màxim 
de 8.000 homes per fer 
front a l’Exèrcit castellà. 

Durant la guerra dels 
Segadors, l’Exèrcit català 
regular va arribar a un 
màxim de 5.500 com-
batents i, des del 1653 
fins a final de segle, els 
terços mobilitzats pel 
Govern català i el Consell 
de Cent tenien un màxim 
de 3.000 homes entre 
tots plegats. 

(2) Ja en vam veure les 
aventures i desventures 
al capítol anterior.

(3) Recordem que la 
Reial Audiència era la 
màxima autoritat comtal 
a Catalunya junt al virrei 
(que n’era el president). 
En vam fer referència 
al capítol 3 (publicat el 
17-10-2014) i al capítol 8 
(publicat el 28-11-2014). 

En els seus inicis va ser 
una entitat prou impar-
cial: compartia funcions 
judicials (feia de tribu-
nal suprem) i funcions 
polítiques (assessorava 
el virrei). 

Però al llarg del segle 
XVII es va deixar influir 
massa pel vessant polí-
tic. Segur que al lector 
no li serà difícil pensar 
en exemples actuals de 
manipulacions judicials 
dirigides des del poder 
polític.

Per tot això, els catalans 
van passar de respec-

tar la Reial Audiència 
a desconfiar-ne, i de 
desconfiar-ne a odiar-la. 
Tant d’odi li tenien, que 
al Corpus de Sang en 
van matar cinc jutges. 
Després de la guerra es 
va tornar a formar, però 
ja no els calia pensar a 
corregir la deriva.

(4) L’havien empresonat 
perquè no havia cedit a 
les pressions del virrei 
Leganés per destruir 
documentació pública. 
Vegeu el capítol anterior.

(5) Vegeu també el capí-
tol anterior.

(6) Ramon Trobat for-
mava part d’aquelles 
famílies de dirigents 
catalans de la guerra 
dels Segadors acollides 
al Rosselló el 1659. Com 
Josep de Margarit i Viure 
i molts altres, lluitava per 
reunificar Catalunya, sota 
l’empara de França. 

Home molt competent i 
fervent patriota, va lluitar 
tota la vida per aquest 
seu ideal. Tenia una 
potent xarxa d’espies als 
llocs més sorprenents. 
Fins i tot entre els criats 
d’algun membre del 
Govern català.

(7) Recordem que, de 
Corts, no n’hi havia hagut 
des dels fracassos del 
1626 i el 1632, abans de 
la guerra dels Segadors, 
ni tan sols perquè el rei 
Carles II jurés les lleis 
catalanes, cosa a què 
estava obligat.

(8) Una mena de fi que al 
lector de ben segur li so-
narà d’algun altre heroi 
de la terra que ha tingut 
força més màrqueting.

Veue ou profil de Barcelone capitale de Catalogne. Autor: Fer. Any original: 1695. Dimensions: 25 x 35 cm. Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i disponible a www.icgc.cat.

atemorits. No recordaven 
cap revolta semblant des de 
feia més de 40 anys. Men-
trestant, els barretines de 
fora muralles i els menestrals 
que les vigilaven conversa-
ven en pau. 

També molts estudiants o 
bé gent nascuda als llocs 
d’on venien els revoltats s’hi 
atansaven encuriosits. Això 
feia sospitar que un possible 
aixecament popular obrís les 
portes de Barcelona. 

L’angoixa es va fer encara 
més forta quan els revoltats 
van localitzar les propietats 
de l’incompetent tresorer 
reial, Pere de Montaner, i les 
van cremar a les envistes de 
la ciutat.

Un cop acampats, els 
barretines van enviar, com 
a negociadors, els hostatges 
capturats a Mataró. Era gent 
educada i instruïda que 
podria fer, a la perfecció, el 
paper de negociadors que 
se’ls exigia (sobretot sabent 
que les seves hisendes esta-
ven sota amenaça de passar 
per les flames).

Escoltades les reclamacions, 
es va reunir la Reial Audièn-
cia (3) i, després de certes 

reticències, va aconsellar al 
virrei d’acceptar les propos-
tes. També va enviar una 
carta al rei castellà en què 
li detallava les raons de la 
decisió i les dures condicions 
en què es feien els allotja-
ments. El Consell de Cent va 
fer el mateix. 

El primer acte de des-
greuge va ser alliberar el 
notari Pere Lloses (4). Es va 
concedir un perdó general 
i la Generalitat va assumir 
una part important de les 
despeses de l’allotjament 
dels soldats estrangers. 

L’11 d’abril del 1688, pel 
pla de Barcelona, s’hi podia 
tornar a circular sense pro-
blemes. Però els pagesos van 
continuar mobilitzats, perquè 
encara no havien aconse-
guit tot el que demanaven. 
Amenaçaven de tornar a 
Barcelona, si els membres 
del Govern català destituïts i 
empresonats no podien tor-
nar a ocupar els seus càrrecs. 

Es va generar un clima enrarit 
al cap i casal. Quadrilles 
anònimes anaven a les cases 
dels reialistes més coneguts 
i, armades amb instruments 
musicals, els cantaven canço-
netes amenaçadores. 

Fins i tot van penjar a la for-
ca un ninot que representava 
que era Pere de Montaner, 
com si fos un vulgar criminal 
i amb tota la simbologia 
apropiada.

Sol i impotent, el marquès 
de Leganés va presentar la 
dimissió i se li va acceptar 
al cap de poc. Dos dies 
després, el 10 de maig del 
1688, els germans Saiol i 
Josep Ciges van ser alliberats 
(5) i van rebre una ordre 
reial de tornar a ocupar el 
seu càrrec. Semblava que el 
moviment s’acostava a una 
victòria digna.

La sensació de seguretat i 
la imatge d’impotència de 
l’Exèrcit castellà va donar 
peu a un bon nombre de 
disturbis a Berga, Vilamajor, 
Martorell, Sabadell, Cas-
tellbò, Cardona, Solivella... 
i, sobretot, a Manresa i a 
Puigcerdà. 

En aquests cops de força, 
es reclamaven millores 
salarials, mesures contra la 
competència de treballadors 
forans, reduccions d’impos-
tos, etc. En general, eren 
reclamacions socials que van 
contribuir que les classes 
adinerades anessin en contra 

dels barretines (que de fet 
no estaven relacionats amb 
aquells disturbis concrets).

Durant l’estiu la tensió es 
va encomanar també a 
Barcelona. Però al setem-
bre la collita va ser bona 
(recordem que els inicis de 
la crisi se situen després 
d’una greu sequera i d’una 
terrible plaga de llagosta). 
Per tant, la tardor i l’hivern 
van ser tranquils, sobre-
tot perquè ningú no va 
reclamar més contribucions 
extraordinàries.

Al desembre va arribar un 
nou virrei: el novè duc de 
Villahermosa, comte de 
Ficalho i comte de Luna, 
Carlos de Aragón de Gurrea 
y Borja, militar amb pocs 
escrúpols. El duc va revisar 
l’estat de les fortaleses i les 
tropes i, en els documents, 
hi veiem que va quedar 
força esparverat pel desori. 

Al març del 1689 va convo-
car la noblesa catalana i van 
pactar d’obtenir contribu-
cions extraordinàries, però 
aquesta vegada voluntàries, 
que recaptarien els mateixos 
aristòcrates. A l’abril, França 
ja feia una declaració de 
guerra oficial.

Però els camperols estaven 
ben decidits a no deixar-se 
esquilar. Defugint les 
temptacions dels agents 
francesos de l’intendent 
Ramon Trobat (6), Sebastià 
Enric Torres va intentar con-
vèncer el virrei que acceptés 
constituir una força armada 
de camperols, si la corona 
castellana es comprometia a 
pagar-ne les despeses. 

Aquella, hauria estat una 
manera d’evitar l’arribada 
de soldats estrangers i de 
tenir un cert control del curs 
de la guerra. Però el duc va 
menysprear la proposta.

I aquí comença el tercer 
i darrer moviment de la 
nostra simfonia tràgica. Me-
nystinguts, els barretines van 
iniciar una seriosa campa-
nya contra el tribut anticons-
titucional que demanaven 
els nobles. 

Van repartir pasquins que es 
van escampar pels pobles 
i que demanaven que no 
es pagués cap contribució 
il·legal decidida fora de les 
Corts. I va funcionar. Prova 
d’això és que a Madrid el 
Consell d’Estat fins i tot es va 
arribar a plantejar de convo-
car Corts (7).

Al calorós estiu del 1689, la 
correspondència de l’inten-
dent Ramon Trobat amb Pa-
rís ens indica que avançaven 
les gestions amb la pagesia. 
Ara bé, les classes dirigents 
no tenien cap intenció d’ali-
ar-se amb França per evitar 
que entressin a Catalunya 
soldats de Castella i estalviar 
les contribucions als page-
sos catalans.

Però, gràcies als espies, els 
castellans també disposa-
ven d’aquesta informació. I 
a l’octubre va començar la 
repressió. Un dels primers 
a caure va ser el «Roig de 
Centelles», cap d’un piquet 
de barretines contra els 
impostos. 

El van torturar fins que va 
delatar altres líders del 
moviment i després el van 
esquarterar. Molts dels 
dirigents delatats van ser 
capturats i penjats o enviats 
a galeres.

Davant la violència d’Estat, 
els barretines van convocar 
l’Assemblea de la Terra. 
Segurs de la seva força, van 
convocar a les armes tots 
els catalans de 14 anys en 
amunt per formar l’Exèrcit 
de la Terra i van fer una 

nova reclamació: que tot 
l’Exèrcit castellà se n’anés de 
Catalunya. 

Era la mateixa petició que 
havien fet els representants 
catalans just abans de la 
guerra dels Segadors. Diguem 
de passada que, com que 
Mataró ni tan sols no s’havia 
excusat d’enviar-hi represen-
tants, una petita expedició 
armada la va visitar.

Antoni Soler i Sebastià 
Enric Torres van planejar un 
moviment estratègic curiós: 
fer escamots camperols que 
caçaven els soldats i guàrdies 
pels camins, els desarmaven 
i els enviaven, en petites co-
lles, de retorn cap a Castella. 

Aquesta iniciativa tan estranya 
va ser molt efectiva i el movi-
ment va créixer ben ràpid (es 
va estendre com la pólvora 
des de Vilafranca del Penedès 
fins a Vic). Per això, van 
començar a arribar per mar 
les tropes que tantes vegades 
havia demanat el virrei. 

Per la seva banda, davant la 
continuada desaparició de 
soldats, Villahermosa ja havia 
ordenat un replegament tàctic 
cap a Barcelona, sobretot de 
la cavalleria.

El barretines van interpre-
tar el moviment com una 
retirada i el 24 de novembre 
del 1689 van organitzar un 
nou bloqueig de Barcelona, 
amb uns 10.000 homes, tot 
i la defecció de Mataró i els 
sometents del Maresme. 

Davant la ciutat, Soler, Torres 
i els altres dirigents es van 
entretenir dubtant. Sembla 
que esperaven notícies de 
certs cavallers de Barcelona, 
amb qui estarien conxor-
xats. En les seves cartes, 
l’intendent Ramon Trobat els 
animava furiosament a assal-
tar la ciutat i els advertia del 
perill de tants miraments. 

Els de l’altra banda, sí que 
no en tenien: el Consell de 
Cent i la Generalitat es van 
posar a disposició del virrei 
i li van oferir molts diners. 
Fins i tot un dels consellers 
nobles del Govern català, 
el comte de Plasència (un 
noble plenament català d’un 
llinatge originari del Regne 
d’Aragó) es va oferir per sortir 
al capdavant dels cavallers 
per esbandir els barretines. 

Al final es van contenir i van 
redactar un manifest conjunt 
entre el Consell de Cent, la 
Generalitat, la Reial Audièn-

cia i el virrei: donaven suport 
al comte de Barcelona i rei 
de Castella i amenaçaven els 
barretines. 

Mentrestant l’expedició de 
càstig dels barretines arribava 
a Mataró. Van trobar la ciutat 
tancada i barrada, protegida 
per una guarnició de l’Exèrcit 
castellà. Després d’amenaces 
i un breu assalt, les tropes 
castellanes van fer una vio-
lenta sortida i van trinxar els 
pagesos. Finalitzava la fase 
«pacífica» del moviment.

Però aquest cop ni tan sols 
els van deixar reaccionar. 
L’Exèrcit castellà es va abrao-
nar fora de Barcelona i va es-
combrar el pla barceloní amb 
una sèrie d’atacs sagnants: va 
arrasar viles i punts de defen-
sa dels barretines (Sant Feliu 
de Llobregat, la Roca del 
Vallès, la vila de Sarrià...). 

Les autoritats van fer as-
sassinar a traïció el dirigent 
Antoni Soler (sembla que 
l’assassí va ser el seu propi 
fill adoptiu) i en van penjar 
el cap en una garjola a les 
portes del Palau de la Gene-
ralitat (8).

La desfeta era total. Una 
repressió terrible es va abatre 

sobre els barretines ben bé fins 
al 1691, barrejada amb la guerra 
dels Nou Anys. Però això ja for-
ma part d’una altre capítol.

En conclusió, podem dir que el 
front de classe dels privilegiats 
va ser definitiu per desbaratar 
l’intent més clar i decidit de 
defensar les lleis catalanes, des-
prés de la guerra dels Segadors. 
Aquella resposta va néixer i va 
morir fora de les institucions 
catalanes. 

Enmig de persecucions i 
matances, totes les ciutats 
i tots els bisbats es van 
apressar a enviar missatges 
de submissió a Carles II, 
rei de Castella i comte de 
Barcelona.

Tan sols hi va haver una ex-
cepció honrosa: el bisbe de 
Vic, Antoni Pasqual i Lleu, 
que, per intentar buscar 
una mediació, va acabar 
sent denunciat pel virrei.

Dels segadors als vigatans (20/28). De barretines i caragirats (1688-1690)


