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En els tres primers 
lliuraments d’aques-
ta sèrie d’articles, hi 
hem definit, primer, 
el marc de la Mo-
narquia Hispànica. 
Després, les ambici-
oses intencions de 
certs intel·lectuals de 
la cort de Castella. I 
la setmana passada, 
allò que estava en 
joc: el sistema jurídic 
i polític propi dels 
catalans. Entrarem 
ara en acció.

El 1621 mor el rei 
Felip III de Castella 
(1). Deixa enrere una 
obra de govern més 
que decebedora. 
El 1599 havia jurat 
les constitucions 
catalanes i, en unes 
sorolloses sessions 
de Corts a Barcelona, 
tot havien estat reve-
rències i raspallades. 

Però s’havien acon-
seguit arreglar 
moltes lleis i molts 
greuges i, per això, 
Felip III va rebre una 
donació molt més 
generosa que cap 
altre dels seus ante-
cessors. 

El problema va venir 
quan, al cap de ben 
poc, es van publicar 
a Madrid les lleis 
pactades, i els cata-
lans es van trobar 
que n’hi havia unes 
quantes que, des 
de Castella, s’havien 
«retocat» sense el 
permís de Catalunya. 
Aquesta no va ser 
l’única tupinada del 
seu regnat. 
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Dels segadors als vigatans (4). Alfils que es vigilen

Aquest treball versa sobre la 
Guerra de Successió. Les conse-
qüències d’aquesta guerra van 
ser determinants per a l’evolu-
ció de Catalunya, incloent-hi, és 
clar, el Camp de Tarragona i la 
Selva del Camp.

El desenvolupament del fil 
argumental del llibre gira entorn 
de tres eixos territorials: país, 
comarca i comunitat local. D’en-
trada, exposem els fets històrics 
en l’àmbit nacional, a remolc 
dels quals podem entendre què 
va ocórrer a la comarca.

Contrastem els fets de la 
Selva amb altres poblacions de 
l’entorn i de la mateixa àrea 
d’influència, com ara Alcover, 
Reus, Riudoms, Tarragona o 
Valls. Això és fonamental per 
entendre les preses de decisió 
i els posicionaments polítics: 
la Selva del Camp no estava 
aïllada de la resta del país. 

Amb la derrota catalana del 
1714, a banda del canvi dinàs-
tic, el nou règim borbònic va 
implantar les bases per absorbir 
els recursos dels Estats de la 
Corona d’Aragó, fins aleshores 
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fora del seu absolut control, 
i en va castellanitzar les lleis, 
l’estructura governativa i la 
llengua. 

Les institucions pròpies 
de Catalunya van ser supri-
mides, la Reial Audiència 
va passar a ser presidida 
per capitans generals, que 
reemplaçaven els virreis i els 
superaven en funcions: van 
convertir-se en la suprema 
autoritat política, governativa, 
judicial i militar, tot alhora. 

Els consells municipals, de 
vocació populista (el de la la 
Selva compost per tres jurats 
i seixanta consellers), van dei-
xar pas als ajuntaments amb 
poc més de mitja dotzena 
de regidors, nomenats pels 
castellans a dit. 

Van desaparèixer les 
vegueries. A partir de l’ocu-
pació castellana l’organització 
territorial catalana va ser 
el corregiment, igual que a 
Castella; i el corregidor va 
desplaçar els veguers. 

La Comuna del Camp 
(una institució assembleària 
que feia segles que existia i 
que aplegava les poblacions 
sota jurisdicció senyorial de 
l’arquebisbe de Tarragona) 
també va ser suprimida sense 
contemplacions. 

En l’àmbit fiscal, ens van 
implantar el cadastre: pensat 
per recaptar el que es pot 
considerar una veritable 
indemnització de guerra, 
després va resultar molt útil 
per mantenir les tropes d’ocu-
pació i, finalment, va esdevir 
imprescindible per vampiritzar 
els recursos financers dels ca-
talans de manera sostinguda. 

Del govern català pactista 
es va passar a un govern cas-
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Més que la típica 
figura del lladre de 
camí ral, en origen, 
els bandolers eren 
soldats mercenaris 
que participaven en 
les lluites privades (i 
legals, d’acord amb les 
lleis catalanes) entre 
nobles: famílies sovint 
emparentades amb 
llinatges aragonesos o 
llenguadocians, cosa 
que els donava un 
abast prou més ampli 
que el del Principat 
estricte.

Si Felip III, ja gairebé 
arruïnat, havia signat 
la pau amb els adver-
saris, el comte-duc 
farà un gir absolut i 
se la jugarà a tot o 
res: per damunt de 
tot, vol recuperar l’an-
tic prestigi castellà. 

Poc temps abans 
havia començat una 
guerra al centre 
d’Europa, a prop de 
la Borgonya hispànica 
i el Sacre Imperi Ger-
mànic. És el conflicte 
que coneixem com 
a guerra dels Trenta 
Anys i en què Madrid 
participarà al costat 
dels seus parents aus-
tríacs. Avancem que, 
d’aquesta guerra, se’n 
derivarà la guerra dels 
Segadors.

Tornem a la guerra 
dels Trenta Anys. 
D’entrada el conflicte 
va tenir un pretext 
religiós: protestants 
contra catòlics. Però 
aviat França (gover-
nada per un altre 
d’aquests alfils que 
anomenem «favorits»: 
el famós cardenal 
Richelieu)— va pres-
cindir dels prejudicis 
(el rei francès era 
catòlic) i va donar 
suport als protestants. 
Volia segar l’herba 
sota els peus als 
Habsburg de Castella 
i Àustria per més que 
també fossin catòlics. 

Unes quantes dè-
cades abans, els 
famosos «tercios» 
castellans (2) haurien 
enllestit l’assumpte 
amb celeritat i eficà-
cia, però a la segona 
dècada del segle XVII 
tot eren figues d’un 
altre paner. 

Amb massa fronts 
oberts, la incerta re-

tres vies d’unifica-
ció proposades al 
Gran Memorial que 
vam veure al capítol 
anterior (publicat el 
17 d’octubre). 

El comte-duc 
Olivares pretenia 
constituir, de grat o 
per força, un gran 
exèrcit conjunt de 
tots els regnes de la 
Monarquia Hispà-
nica. Però potser 
aquest pla preparat 
amb mala fe no li 
sortiria tan bé com 
esperava...

NOTES

(1) Pensem que el 
Felip III i el Felip IV de 
Castella es corresponen 
al Felip II i el Felip III 
de Catalunya, València, 
Mallorca i Aragó (d’altra 
banda, recordem que 
a Catalunya ni l’un ni 
l’altre no eren reis, sinó 
comtes).

(2) Tropes d’infanteria 
especials i molt ben 
preparades de l’Exèrcit 
castellà.

Historiador

Historiador

tellà absolutista. A més, com 
correspon a un poble vençut 
per les armes, per controlar 
la població i la maquinària 
civil que assegurava el flux 
de sostracció continuada de 
recursos, Castella va recórrer 
a la repressió política i cultu-
ral, que, molt dura en els pri-
mers anys de la postguerra, 
es va perpetuar fins gairebé 
als nostres dies.

L’esforç tributari i humà 
que durant el conflicte va 
esmerçar la Selva del Camp 
(igual que van fer la resta 
de poblacions del Principat) 
va ser enorme. Va pagar les 
despeses per mantenir els 
exèrcits estrangers i allot-
jar-ne les tropes, i també 
va pagar la mobilització de 
l’Exèrcit català. 

Els habitants de la Selva 
(sobretot pagesos i menes-
trals) els triaven amb un rodo-
lí (1) per formar part d’ex-
pedicions de reforç militar al 
front. Alguns hi morien, altres 
desertaven i qui s’ho podia 
permetre pagava un substitut 
per lliurar-se’n. 

A banda d’aquestes contri-
bucions a la guerra, la guerra 
afectava la producció agrícola 
(per la manca de braços, per 
la requisa de collites i bestiar, 
per la tala d’arbres, etc.) i 
paralitzava el comerç (per la 
inseguretat dels camins i la 
dificultat de circular-hi). 

Envoltat per cortesans 
castellans (alguns 
provinents d’Andalusia) 
interessats i corruptes, i 
ocupat en caceres i lu-
xoses festes de palau, 
el rei «piadoso» va 
segellar la da-
vallada de la 
Monarquia 
Hispànica. 

Pel que fa 
al Principat, 
s’hi va arri-
bar al punt 
màxim de 
desgovern, amb 
autèntics exèrcits 
de bandolers cam-
pant lliurament  
amunt  
i avall. 

gularitat d’arribada 
de la plata america-
na i l’esgotament 
de Castella, el 
comte-duc es 
veurà obligat a 
iniciar l’ofensiva 
castellanitza-
dora i anti-
constitucional 
reclamada 
des de feia 
temps pels 
intel·lectuals 
castellans; 
és a dir, a 
regirar-se 
contra els 

altres Estats aliats 
que formaven part 
d’aquella monar-
quia per extor-
quir-los. 

Olivares, per sor-
tir-se amb la seva, 
recorrerà a l’ano-
menada «Unión de 
Armas»: una mal-
destra disfressa que 
es vol vendre com 
el gran projecte per 
al bé comú.

Era, en definitiva, la 
posada en pràctica 
de la primera de les 
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Ajuntament  
de la Selva del Camp

Hem posat una especial 
atenció en aquest aspecte 
i hem baixat fins al detall, 
sempre que la documentació 
ens ho ha permès. Hem ana-
litzat la producció agrícola 
i ramadera de la Selva, els 
béns immobles dels selva-
tans i els actius del seu comú 
(avui, per imposició caste-
llana, parlem d’ajuntament), 
l’evolució dels oficis, els 
canvis socials, tot contrastant 
el que hi havia abans i el que 
hi hagué després d’aquella 
desgraciada guerra.

Tot plegat va fer que s’ac-
centuessin les dificultats i pe-
núries, amb una crisi política 
i militar que comportava a la 
vegada crisi de subsistència i, 
també, crisi demogràfica. Les 
xifres de defuncions en alça 
i de naixements estancats 
poden semblar fredes, però 
són capaces de definir millor 
que qualsevol altra dada la 
magnitud d’una tragèdia que 
va afectar tota la nostra nació.

Nota
(1) En el sistema 

d’elecció del bací o en el 
d’insaculació, boleta de cera 
engomada, dins la qual es 
posava un paperet o llenca 
de pergamí on constava el 
nom d’un candidat i que, po-
sada en un bací amb aigua o 
en un sac o bossa respecti-
vament, era extreta a sort el 
dia de les eleccions.
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Amb el temps, els 
bandolers van gosar 
assaltar els transports 
reials i practicar tota 
mena de violència 
contra la població civil 
dels bàndols rivals. La 
gent, atemorida, a poc a 
poc va anar perdent el 
respecte i la reverència 
a la figura reial, mentre 
que els mateixos virreis 
cada cop estaven més 
exasperats, perquè des 
de Madrid ni els ajuda-
ven ni els comprenien.

En aquesta situació a 
Catalunya, puja al tron 

Felip IV, que per des-
gràcia no presentarà 
un quadre gaire millor 
que el del seu pare 
(recordem que tots 
dos eren de la famí-
lia dels Habsburg; 

una altra branca 
d’aquesta família 

governava a 
Àustria). 

Com son 
pare, Felip 
IV va 
dipositar 
el govern 
efectiu 
en mans 
d’un  

«valido».  

El «valido» era un mi-
nistre que tenia poder 
absolut per simple 
«favor» del monarca, 
més enllà de mèrits o 
credencials. 

El favorit de Felip IV 
va ser el comte-duc 
Olivares. D’aquest 
«valido» en vam parlar 
quan vam presentar els 
teòrics de castellanit-
zar tots els Estats que 
depenien del monarca 
hispànic: els arbitris-
tes (vegeu el capítol 2 
d’aquesta sèrie, publicat 
el passat 10 d’octubre).


