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TRICENTENARI HISTÒRIA

Dels segadors als vigatans (16/28). El paradís dels derrotats (1659-1700). La política
la història
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Font

HISTORIADOR

Al darrer capítol, hi vam
deixar ben clara la falsedat d’aquella suposada
concòrdia entre els catalans i el rei de Castella.
És l’anomenat «paradís
foral» (1), un paradís
que haurien viscut els
catalans un cop acabada
la guerra dels Segadors
i abans que arribés Felip
V de Castella. Un cop
revisats pels historiadors,
els 41 anys de «concòrdia» van ser més aviat de
«pugna» i «resistència».
Durant aquests anys, hi
va haver una pràctica
política imposada per
la força castellana i les
necessitats del moment
que conduïa a arraconar
el sistema polític català,
asfixiat ben intencionadament per la monarquia. Però, en contra
del que es pot llegir als
antics llibres d’història,
els grups dominants
catalans van reaccionar i
van adoptar estratègies
per esquivar el jou castellà i recuperar la situació
anterior al 1640.
Fins i tot podem dir,
clarament, que van
projectar de millorar la
independència política
catalana i apuntalar-la
contra el poder dels
monarques absoluts. Ja
vam explicar que seria
això el que posaria, al
final, Catalunya en
mans de l’Arxiduc Carles
d’Àustria durant la guerra
de Successió, una guerra
que si s’hagués guanyat
és bastant segur que
aquella independència
s’hauria consolidat (2).
Però anem a pams. Arran
de les capitulacions del
1652, Felip IV de Castella
restableix les institucions
catalanes (cosa que no
va fer després el seu suc-

cessor, Felip V, el 1716).
Aparentment, doncs, no
hi hauria hagut d’haver
cap problema.
Però la cosa és que
Felip IV va fer per manera de tenir controlat
tot l’edifici institucional
català. El lector es pot
preguntar per què calia
complicar-se tant la vida
i no suprimir-lo del tot.
Que tingui per segur
que no va ser per respecte, simpatia o generositat. Per entendre-ho,
caldrà aclarir la situació
bèl·lica i econòmica del
moment.
La guerra amb França no s’havia acabat.
Declarades o d’una
manera sorda i dissimulada, les agressions de
Lluís XIV de França eren
constants. Això feia molt
inestable la dominació
castellana sobre Catalunya, perquè sovint els
francesos comptaven
amb la col·laboració
de poblacions o grups
socials al Principat, i a
més retenien l’antiga
elit política catalana,
refugiada a la Catalunya
Nord i fidel servidora del
monarca francès.
Davant d’això, els castellans no tenien prou
pressupost ni homes
per poder mantenir un
domini militar gaire rígid
i, per tant, no es veien
amb cor de fer el pas
de sotmetre del tot el
Principat.
Un exemple molt clar és
la Ciutadella de Barcelona. La idea d’una
fortalesa militar per
sotmetre una ciutat (no
per defensar-la) ja havia
estat formulada durant
la guerra dels Segadors.
Ho havien proposat
sobretot els militars castellans i els Grandes de
España més relacionats
amb Catalunya.
Si el 1652 no la van
construir va ser pels
motius exposats: manca
de diners i por a un nou
alçament dels catalans.

Ni tan sols els mateixos catalans que van
combatre al costat dels
castellans no haurien
admès una humiliació
semblant. Així, doncs,
els castellans primer
van ajornar el projecte
i després el van deixar
córrer.

dels Angelets de la Terra,
una revolta nord-catalana
contra els nous impostos
francesos (5).
El ressentiment per haver
partit el país i el factor
econòmic van fer que
als Comtats s’hi alcés
una guerra de guerrilles
contra els francesos,
amb una gran empenta
al principi. Doncs bé,
encapçalant un exèrcit francès en aquesta
revolta dels Angelets de
la Terra (6), al caragirat
Josep d’Ardena el va matar la fuselleria catalana,
en la famosa batalla del
Pas del Llop.

En canvi, el control
polític sí que el van
anar fent cada cop més
agressiu. La clau de
volta va ser que el rei de
Castella es va reservar
el dret d’escollir les
persones que entrarien
al sorteig per als càrrecs
del Govern català (la Diputació del General de
Catalunya) i del Govern
de Barcelona (el Consell
de Cent).

Per desgràcia, la majoria
de dirigents nouvinguts
als Comtats van optar
més aviat per fer el que
havia fet d’Ardena i van
afavorir la influència
francesa al Rosselló i
l’Alta Cerdanya. Entre
ells, el més detestable va
ser l’antic membre del
Govern català Francesc
de Segarra, que es va enriquir extorquint els seus
compatriotes, tot fent
veure que servia el seu
amo i senyor Lluís XIV.

En la tradició catalana,
per evitar conflictes, els
càrrecs s’escollien per
sorteig. Per això, era
molt important qui tenia
el poder de triar la gent
que estaria entre els
«elegibles» i que entraria a la bossa del sorteig
(3). Per tradició, es formaven comissions que
triaven els candidats o
bé els escollien els mateixos càrrecs sortints.
Solien inscriure’s en un
llibre que tenia un nom
preciós: el Llibre de les
Ànimes.
Retenint aquesta
facultat, el rei castellà
i els seus consellers
esperaven poder censurar o recompensar
els candidats i captar
fidelitats. Encara més: el
rei castellà podia treure
de la bossa qualsevol
persona mentre exercia
el càrrec i això comportava que qualsevol
podia ser destituït abans
d’acabar el seu mandat.
En un capítol proper, hi
veurem que això passarà als anys vuitanta.
Però l’invent va demostrar tenir un doble tall,
perquè va ser un motiu
constant de desgast de
les relacions, de discussió i rancúnia entre els
governants catalans i
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el poder de Castella. A
Madrid, s’hi van enviar
moltes ambaixades i es
van fer molts intents de
negociar amb el rei castellà perquè renunciés a
aquesta capacitat que ell
mateix s’havia atorgat.
Això no s’aconseguirà
fins a les Corts del 1705,
amb el nostre Carles III,
l’Arxiduc.
Pel que fa a la part
dominada pels francesos
(el Rosselló i l’Alta Cerdanya), aquests 41 anys
potser van ser pitjors. La
major part de les classes
dominants rosselloneses havien combatut al

bàndol del rei castellà,
de manera que quan es
va consolidar el domini
francès es van haver de
refugiar al Principat. Hi
van esdevenir capitans
dels terços que, sota el
control castellà, Catalunya aixecava per defensar-se de França (4).
Per contra, els llocs
de privilegi que havia ocupat la noblesa
nord-catalana ara seran
ocupats pels catalans
del sud que fugen de la
repressió castellana.
Per vergonya de tots,
aquesta nova elit

(sobretot barcelonina)
passarà per damunt de
rossellonesos i cerdans
i serà clau a l’hora de
francesitzar l’aristocràcia,
l’exèrcit i l’administració
dels Comtats.
En l’àmbit cultural i
religiós, els jesuïtes
van intentar manetenir
el català i les senyes
d’identitat. Però ben
aviat Lluís XIV de França
els va enviar germans de
París que van escombrar
aquells esforços.
Una situació semblant
es produirà al Principat,
tant en els àmbits diri-

gents com en els àmbits
de la cultura i la religió.
Però en aquest cas, és
clar, es tractarà de castellanitzar els catalans.
Tornem als Comtats.
Per veure les actituds
d’aquests dirigents nouvinguts al nord, parlarem
de dos dels principals
militars catalans de la
guerra dels Segadors: Josep de Margarit i Biure, i
Josep d’Ardena.
Del primer ja en vam explicar que va ser governador general de Catalunya:
màxima autoritat després
del virrei (és a dir, el

català amb més poder).
Des dels Comtats, Josep
de Margarit va fer servir
tota la seva influència i
capacitat per protestar
contra la francesització del territori català i
oposar-s’hi (els francesos
hi van imposar legislació,
llengua, costums, etc.).
Només el prestigi de
Josep de Margarit i els
infinits serveis prestats al
rei francès li van evitar la
repressió i el càstig. Va
morir en pau a la seva
baronia de Brens, al Llenguadoc, després d’haver
capitanejat un munt d’incursions francocatalanes

al Principat per fer-ne
fora els castellans.
Josep d’Ardena, en canvi,
el seu gran rival i cap
de la cavalleria catalana
durant la guerra dels
Segadors, també va rebre
certes recompenses i
càrrecs un cop arribat als
Comtats.
Però va fer ulls clucs a la
dominació francesa. Va
preferir el benefici propi
i el prestigi de servir
el rei, encara que fos
contra els catalans dels
Comtats. Per això, va
comandar tropes franceses durant la revolta

De les dues revoltes dels
angelets (1667-1668 i
1670-1674), la primera
va acabar amb un pacte.
Però la segona va ser
més violenta i va acabar amb una duríssima
repressió, amb molts
refugiats al Principat que
van passar a engruixir els
terços catalans.
Havia estat tan decidia la
determinació catalana en
aquella segona revolta
que fins i tot va aconseguir fer que el rei francès
es plantegés de bescanviar la seva part dels Comtats per algun territori
controlat pels castellans
al centre d’Europa.
Però per a Madrid els
Comtats eren terra
estrangera i no s’hi van
avenir. La gran visió estratègica de sempre. Al cap
de poques dècades els
castellans serien esborrats d’Europa.

NOTES
(1) «Furs» és com
s’anomenaven les
lleis medievals de
certs territoris que,
a diferència de les
constitucions catalanes, eren concedits
com a present o regal
del poder sobirà.
A Catalunya les
nostres constitucions
s’havien aconseguit a
canvi d’innombrables
actuacions a favor del
comte de Barcelona
(posteriorment també
rei d’Aragó i finalment també rei de
Castella), en les seves
guerres o operacions
estratègiques.
Un cop aclarit això,
els historiadors
parlaven de «foral»
confonent les constitucions catalanes
amb simples furs, i
per «paradís foral»
entenien una situació
en què hi havia una
opinió i una praxi política favorables a les
lleis pròpies de cada
territori i als seus
sintemes polítics.
(2) En una carta de
Felip V de Castella als
seus ambaixadors a
Anglaterra, durant la
negociació de la pau
de La Haia del 1713,
el borbó hi prohibeix terminantment
qualsevol negociació
respecte al cas dels
catalans.
També hi diu que
aquests, després de
les Corts de 1705
amb el nostre Carles
III, havíem quedat
«más repúblicos que
los ingleses», en
clara referència al
grau de llibertat que
s’havia aconseguit
i la potència de les
institucions pròpies
(dins els estàndards
de l’època). Gens sospitós de favoritismes,
el monarca ve a dir
que Catalunya es pot
comparar de manera
clara amb Anglaterra i
Holanda.
(3) Els noms escollits s’escrivien en
petits pergamins.

Després s’enrotllaven
i d’aquests rotlles se’n
deien rodolins. Els
rodolins es posaven
dins d’una boleta de
cera, perquè no es
poguessin obrir fins
que no en fossin extrets, i d’aquí cap a un
sac. Per això, sovint
es parla d’insacular o
desinsacular, a l’hora
de posar o treure
alguna persona del
sac del sorteig, o de la
llista del Llibre de les
Ànimes.
(4) En un altre
capítol, hi veurem
que aquests terços
s’identificaran cada
cop més amb la causa
de la Terra i seran
claus perquè puguem
tenir sobretot oficials
catalans competents
i ben formats en la
guerra moderna.
A partir de la dècada
dels setanta del segle
XVII, els terços castellans i els napolitans
cada cop són més
incompetents i estan
més mal equipats, i
sovint abandonen la
lluita o són víctimes
de vergonyoses derrotes.
Això va fer ressorgir
els sistemes defensius
ancestrals: sometents,
sagramentals... (en
vam parlar als primers
capítols). Aquestes organitzacions pròpies
i els foguejats terços
catalans faran un bon
paper a l’entrada del
segle XVIII, durant la
guerra de Successió,
i a la part final de
resistència solitària,
coneguda com la
guerra de Catalunya.
Els historiadors
marxistes dels anys
setanta i vuitanta van
atribuir exclusivament
el mèrit de les victòries catalanes al poble
català. Ara ja és hora
de dir clarament que,
sense uns militars catalans experimentats i
hàbils, no hauria estat
possible ni l’epopeia
de l’11 de setembre
del 1714 ni el suport
que Barcelona va
rebre de l’interior del
país durant els 414

dies de setge. Caldrà
repartir, doncs, aquell
mèrit.
(5) Des del segle XIII,
els catalans no havíem de pagar impostos
sobre la sal, a diferència de la major part
dels europeus d’aleshores. Aquesta era
una de les constitucions de què parlàvem
al capítol 3, publicat
el 17-10-2014.
Lluís XIV va imposar
aquest impost a la
part dels Comtats
que dominava. Això
era molt greu per a
la gent del Vallespir,
sobretot ramaders, ja
que el bestiar necessita molta sal, perquè
a certes alçades l’aigua és massa pura.
A més a més, els
francesos van obligar
els catalans del nord
a comprar la sal del
Llenguadoc i els van
prohibir de comprar
la de Cardona, que
era la que sempre havien consumit i a més
era més barata.
(6) Segons es diu
popularment, el nom
d’angelets de la terra
els venia del seu coneixement del terreny
i la seva capacitat
geoestratègica d’aparèixer davant l’enemic
o de fer-se fonedissos
quan anaven maldades. Apareixien o
desapareixien, doncs,
com si fossin àngels
del cel (cal tenir
present la profunda
religiositat dels catalans de l’època.)

NOTA DEL
COORDINADOR
El lector s’haurà
adonat que aquesta
setmana el capítol d’aquesta sèrie
(«Dels segadors als
vigatans») es numera 16/28, en lloc
de 16/27. L’autor ha
considerat que havia
d’escriure un capítol
més i passar dels 27
que havia previst a
l’inici als 28 que
li calen per tancar
la sèrie.

