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Anant una mica més 
enllà del que hau·
reu llegit enguany 
sobre el Tricentenari, 
iniciem avui una sèrie 
d’articles basats en el 
cicle de xerrades que 
vaig titular: «Dels se·
gadors als vigatants». 

Veurem que l’11 de 
setembre del 1714 es 
va tancar molt més 
que un simple con·
flicte bèl·lic. De fet, es 
va segellar la destruc·
ció de tota l’herència 
política i cultural d’un 
poble amb segles 
d’història: el nostre.

Estem acostumats 
a parlar de l’himne 
nacional i de la diada, 
però sempre se’ns ha 
ensenyat molt poc 
què signifiquen, i poc 
o gens allò que els re·
laciona. Fins i tot n’hi 
ha que pensen que 
són la mateixa cosa.

En l’imaginari col·
lectiu, d’una colla de 
segadors emprenyats 
esvalotant Barcelona 
passem, de cop i vol·
ta, a uns barcelonins 
sacrificats i heroics 
que resisteixen contra 
la darrera envestida 
dels exèrcits francès 
i castellà. Però ¿què 
va passar entremig? 
I sobretot: ¿existia la 
resta de Catalunya? 
Això, intentarem 
aclarir.
 
Per dir·ho plane·
rament: l’11 de 
setembre del 1714 
és només el final 

La ciència demo·
gràfica (es fa càrrec 
d’analitzar la població 
resident) pot asse·
nyalar una etapa de 
crisi en una determi·
nada comunitat. Si 
analitzem la població 
vallenca entre el 1701 
i el 1720, a través 
dels censos, els fogat·
ges (les cases habi·
tades), els baptismes 
i els òbits (les de·
funcions), arribarem 
a unes conclusions 
força rellevants. 

La població de Valls 
el primer lustre del 
segle XVIII (1701·
1705) la podem es·
timar en poc més de 
2.900 habitants. I la 
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Dels segadors als vigatans: una monarquia feta de pedaços

de la pel·lícula. I el 
principi, el Corpus del 
1640, quan esclata la 
guerra dels Segadors. 
Allò que lliga un fet 
amb l’altre és la lluita 
incansable que vam 
mantenir per defen·
sar el nostre sistema 
polític. 

I aquesta lluita va ser 
una resistència activa 
i desafiadora que ens 
allunya del dibuix que 
ens en van fer els his·

població vallenca del 
darrer lustre del vicen·
ni (1715·1720), en uns 
3.030 habitants (3.131 
en el cens castellà del 
1718). 

Veiem, doncs, que es 
produeix un sensible 
augment dels habi·
tants abans i després 
del conflicte. Però som 
lluny de l’augment que 
hauria hagut d’experi·
mentar una vila de les 
dimensions de Valls en 
condicions normals. 

I és que la progressió 
normal en el nom·
bre d’habitants es va 
veure frenada per una 
pujada de les morts 
(6 de cada 10 defun·
cions són en temps de 
guerra). Aquest fet no 
deixa gaire marge al 
creixement vegetatiu 
(que és l’evolució de 
la població i es calcula 
restant els naixements 
de les defuncions). 

toriadors romàntics als 
segles XIX i XX, que par·
laven de «decadència». 

Però anem a pams. Allò 
que provoca la guerra 
dels Segadors, més que 
un defecte de forma o 
un desgast, són dues 
concepcions totalment 
oposades de la política. 

La batalla entre aques·
tes dues maneres de 
fer política enfonsarà 
tot l’edifici polític alçat 

El creixement vegetatiu 
del vicenni 1700·1720 
va ser de +188, però el 
creixement vegetatiu 
del període de guerra 
(1705·1714) va ser 
de ·223. És un marcat 
contrast que demostra 
que durant la guerra es 
van produir més morts 
que naixements. 

El pitjor any va ser el 
1706 (·114) i l’any que 
hi va haver un major 
nombre de defuncions 
va ser el següent, el 
1707, amb 303 morts. 
De fet, del 1706 al 
1709 tenim els anys 
més durs (a l’hivern 
del 1709, una intensa 
onada de fred va fer 
malbé els cultius cata·
lans i fins i tot va gla·
çar el riu Ebre). Aquells 
anys hi va haver una 
mitjana de 263 defun·
cions i un creixement 
vegetatiu que no va 
baixar del ·52.

a final del segle XV, un 
edifici que anomenem 
convencionalment Monar·
quia Hispànica. 

L’edifici es va bastir 
gràcies a la visió de futur 
d’aquell rei de tanta mala 
fama anomenat Ferran 
II d’Aragó (potser millor: 
Ferrando), un rei injus·
tament segrestat pels 
historiadors mesetaris. 

El 1469, el que seria el 
Rei Catòlic es va casar 

Quan es va acabar la 
guerra, el 1714, Castella 
va començar a espoliar 
econòmicament el país 
i va imposar un règim 
contributiu (a través del 
Cadastre i de les Noves 
Plantes) que li permetés 
recuperar les despeses 
militars que havia hagut 
d’esmerçar per sotmetre 
els catalans. 

També aquesta realitat 
es reflecteix en la demo·
grafia. És molt significatiu 
que els primers anys de 
la postguerra (el 1715 i el 
1716) les defuncions de 
Valls registrin un nom·
bre altíssim de criatures 
mortes (albats): gairebé 
doblen les defuncions 
dels adults. 

Les mesures repressives 
es feien notar i actuaven 
directament sobre la po·
blació més desprotegida: 
la infantil i la juvenil. La 
repressió castellana ataca·

amb la seva cosina 
Isabel, de la branca 
principal dels Trastà·
mara. Així els reis de 
la Corona de Castella 
i de la Corona d’Aragó 
(aquest nom també 
és una convenció) van 
quedar vinculats per 
matrimoni. 

Amb el convencio·
nal nom de Corona 
d’Aragó, hi apleguem: 
Catalunya (que com·
prenia el Principat, el 

va un país convulsionat 
per deu anys de conflic·
te armat, amb el trànsit 
de tropes, de bagatges 
de tropes, d’allotja·
ments de tropes, de 
lleves, de contribucions 
fiscals, etc. 

El desgavell social 
també forma part dels 
símptomes d’una crisi 
visibles a través de la 
demografia. La dinà·
mica militar imposa 
períodes de separació 
conjugal i a Valls hi 
sojornen o hi transiten 
soldats: joves sense 
obligacions i amb mol·
tes llicències. 

Dels 44 naixements de 
fills de pares incògnits 
(il·legítims), 25 (el 
57%) són batejats en 
període de guerra. No·
més entre el 1712 i el 
1716 (final de la guerra 
i principi de la post·
guerra) ¡en són 22!

A l’esquerra, Ferrando II d’Aragó i el príncip Joan. Títol: La Verge dels Reis Catòlics. Any: c. 1491-1493.  
Autor: Mestre de la Verge dels Reis Catòlics. Museu: Museo del Prado.

Títol: Vista de Valls des de la carretera de Picamoixons anterior a la construcció del campanar de Sant Joan. Any: c. 1894. Autor: desconegut. 
 Col·lecció: Gabriel Secall. Arxiu: Arxiu Municipal de Valls.
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Comtat del Rosselló 
i el Comtat de la 
Cerdanya), el Regne 
d’Aragó, el Regne de 
Mallorques, el Regne 
de València, el Regne 
de Sardenya, el 
Regne de Sicília i el 
Regne de Nàpols.

Tornant a aquell 
casament, ens agradi 
o no, va ser una 
manera d’evitar un 
conflicte armat entre 
dues corones, o mi·
llor dit d’evitar una 
guerra de conquesta 
que el Principat no 
hauria resistit gaire 
bé, perquè estava 
devastat per la guerra 
Civil Catalana (1462·
1472).

Més enllà, el mateix 
Ferrando i els seus 
assessors (aragone·
sos i catalans) van 
dissenyar un sistema 
de govern, amb con·
sells. Aquest sistema 
permetria mantenir, a 
cadascun dels Estats 
d’aquella nova mo·
narquia, la personali·
tat política, jurídica i 
cultural, i sobretot la 
sobirania fiscal. 

El 1475 Ferrando i 
Isabel van signar el 
pacte Concòrdia de 
Segòvia. Hi acorda·
ven que els Estats 
de què eren reis 
(o comtes) s’unien 
o s’aliaven «aeque 
principaliter» (és a 
dir: «en igual impor·
tància»).

Això significava que 
cap Estat era superior 
a cap altre i, el més 
important, que l’únic 
que compartien 
aquests Estats era la 
persona del rei. Res 
més.

Amb aquest sistema, 
es van anar afegint 

diferents herències a la 
dels dits Reis Catòlics: 
el Ducat de Borgonya 
(comprenia una sèrie 
d’Estats al bell mig 
d’Europa, entre el Reg·
ne de França i l’Imperi 
Germànic) i l’herència 
austríaca, que dècades 
després se separaria 
en una branca a part. 

A més s’hi van incor·
porar encara més terri·
toris itàlics amb Carles 
I (el Ducat de Milà) i 
amb Felip II (el Ducat 
de Màntua, els Presidis 
Toscans i la Corona de 
Portugal).

A banda dels territoris 
americans i en certa 
manera els italians, 
la resta d’aquests 
Estats es van regir 
pel principi d’igualtat 
que hem apuntat més 
amunt. Per tant, quan 
us diguin «el Flandes 
español» o bé «la 
Holanda española», us 
estaran prenent el pèl, 
perquè aquests territo·
ris mai no van ser d’Es·
panya (de fet hauríem 
de dir de Castella).

Només eren territoris 
dels quals els monar·
ques hispànics n’eren 
sobirans en la mesu·
ra que eren ducs de 
Borgonya. Com també 
eren sobirans de Ca·
talunya en la mesura 
que eren comtes de 
Barcelona. Però prou.

Aquest és, doncs, el 
nostre punt de sortida. 
En el proper article 
veurem com la teoria 
de Ferran II d’Aragó i 
els seus assessors es 
va anar degradant. I, 
sobretot, descobrirem 
les ànsies i els inte·
ressos d’aquells que 
hi van anar en contra, 
que (i no ens hauria 
pas d’estranyar) mai 
no van ser els catalans.
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