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La «Unión de Armas», 
¿en què consistia? 
Era una proposta del 
comte-duc Olivares 
que pretenia imposar  
un exèrcit comú  
per a tots els Estats 
de la Monarquia 
Hispànica. 

Aquest exèrcit havia 
de ser capaç d’actuar 
en qualsevol part de 
l’Imperi i amb una 
certa rapidesa. Això 
donava més tropa a 
aquella monarquia i a 
més li sortia de franc, 
perquè cada Estat 
pagava els homes que 
hi aportava. 

A més a més, la 
«Unión de Armas» 
havia de servir perquè 
els súbdits dels dife-
rents Estats de la Mo-
narquia es relaciones-
sin més. Pensem que 
els ciutadans d’un 
Estat eren estrangers 
en un altre Estat, per 
més que tots dos 
Estats tinguessin el 
mateix monarca.

Com a exemple d’una 
situació semblant i 
actual, podríem pen-
sar en els anglesos, 
els australians i els 
canadencs: tots tenen 
la mateixa reina,  
però són estrangers  
entre ells.

D’altra banda, el fet 
que s’hagués de 
presentar la «Unión 
de Armas» a les Corts 
catalanes significava 
que, finalment, el 
comte de Barcelona 
vindria a jurar les 
constitucions cata-
lanes. Felip IV de 

la història
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Dels segadors als vigatans (5). Del no combregar amb rodes de molí

Dolors Garcia i Cornellà 
(Girona, 1956), ben cone-
guda i guardonada en el 
món de la Literatura Infantil 
i Juvenil (LIJ), també ha 
volgut participar del boom 
de llibres infantils dedicats 
al tricentenari de la guer-
ra dels Catalans, que va 
comportar la pèrdua de la 
nostra independència.

Ho ha fet amb una narració 
breu en què, a través d’una 
anècdota, ens parla de la 
vida quotidiana dels nens 
de la Barcelona de comen-
çament del segle XVIII. 

L’anècdota és que la prota-
gonista (la Joana), després 
de discutir amb el seu 
germà Maurici, escampa 
sense voler les filigranes 
que la mare li ha encarregat 
de portar a un client. 

El disgust de la nena i la 
seva cara de preocupació 
(en bona part causada per 
la por del càstig matern) 
criden l’atenció d’un vailet 
del barri, que fa camí cap 
a l’escola. Aquest vailet 
se’n compadeix i l’ajuda a 
recollir-ho tot. 

A partir d’aquí naixerà una 
amistat que es reforçarà 
aquella mateixa nit: la nit 
de Sant Joan, en què tots 
dos es retrobaran en anar 
a veure els focs de la plaça 
del Born. 

Dolors Garcia, amb la col-
laboració impagable dels 
dibuixos d’en Pep Brocal, 
ens passeja pels carrers del 
barri de la Ribera i ens en 
mostra la vitalitat i la bullí-
cia de pescadors, artesans, 
traginers... que l’omplen 
de vida. 

Però sobretot ens hi parla 
de la vida dels nens, i enca-
ra més de les nenes. Aques-
tes estan condemnades a 
ajudar la mare en tot, com 
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ha de fer la Joana, tot i que 
només té 7 anys: ocupar-se 
dels germans petits, endre-
çar la casa, anar a comprar... 
(pàgina 4).

I també estan condemna-
des, és clar, i a diferència 
d’alguns nens, a no poder 
anar a escola; a poder anar, 
a tot estirar, a costura, a 
aprendre una mica de lletra 
i sobretot a cosir. 

Els dibuixos d’en Pep Brocal, 
que són de base realista i 
molt ben documentats, ocu-
pen les pàgines senars i ens 
permeten d’aproximar-nos 
als estrets carrers del barri 
de la Ribera, als vestits de 
l’època, a alguns dels oficis 
del moment... Són d’allò més 
expressius, plens de vida i 
assequibles al lector infantil. 

Només hi hem trobat un 
petit error: la imatge noc-

turna de la pàgina 21 no es 
correspon de cap manera al 
temps real de l’acció, ja que 
queda ben clar que la Joana 
i en Miquel (el nen del carrer 
de Cavarroques que l’ajuda) 
es coneixen el matí del dia 
abans de Sant Joan. 

I parlant d’errors, tampoc no 
ens podem estar de comen-
tar-ne un del text: s’hi usa 
el mot «rajoles» (pàgina 18) 
per referir-se als «llambor-
dins», fet que l’il·lustrador en 
bona part corregeix, ja que 
hi dibuixa uns carrers ben 
empedrats, i amb pedres 
ben irregulars, com podem 
veure-ho, per exemple, a la 
pàgina 17.

Sigui com sigui, tot plegat 
es tracta de petits errors 
que no desllueixen un llibre 
que us pot agradar molt de 
veure i de llegir. I de regalar. 
¡Bona lectura!

Castella encara no ho 
havia fet i això provocava 
que els catalans n’es-
tiguessin molt dolguts: 
aquell retard de cinc 
anys era considerat un 
menyspreu a la tradició  
política del país. 

La jurisprudència cata-
lana considerava que el 
comte de Barcelona tenia 
un contracte amb els 
catalans i aquest contrac-
te no era vàlid fins que el 
comte no jurava les cons-
titucions del Principat. 

A més, quan el comte de 
Barcelona moria, es pro-
duïa una situació conflic-
tiva: el seu representant 
(el virrei) perdia tots els 
poders. Aquests poders 
passaven a un governa-
dor que havia de ser per 
força un cavaller català i 
que cobrava de la Gene-
ralitat. D’aquesta situació, 
se’n deia la governació 
vicerègia. 

Sovint el nou comte la 
volia infringir i nomenava 
un virrei sense haver jurat 
encara les constitucions. 
Així ho havia fet Felip IV, 
i no un cop, sinó dos. 
Aleshores les institucions 
catalanes van protestar 
enèrgicament, fins al punt 
que, quan el bisbe Sentís 
se’l va nomenar virrei, no 
van assistir a la cerimònia 
de nomenament, i això 
va ofendre moltíssim la 
cort castellana.

Fem un parèntesi. Veiem 
que és una constant del 
poder castellà tractar amb 
superioritat els Estats no 
conquerits per les armes. 
Això fa que la Cort caste-
llana s’enfadi molt, si els 
catalans no se sotmeten 
al que vol, encara que ho 
facin perquè defensen 
les seves lleis. La Cort, 
en canvi, acostuma a 
tirar pel dret, al marge 
dels cristalls que pugui 
esmicolar. Tanquem el 
parèntesi.

(impostos que sempre re-
captava el Govern català). 

5. Les mercès. Satisfetes 
les dues parts, el comte 
de Barcelona repartia 
càrrecs i honors (sovint 
als qui havia comprat per 
a la seva causa durant  
les Corts).

Les Corts en què per pri-
mera vegada va participar 
Felip IV de Castella van 
ser molt diferents de les 
Corts en què havia parti-
cipat el seu pare, Felip III 
de Castella. La demanda 

de la «Unión de Armas» 
contravenia les consti-
tucions catalanes sobre 
ordre públic i defensa 
de la terra.

En efecte, les constituci-
ons sobre ordre públic 
i defensa del Principat 
establien que no es 
podia exigir a cap soldat 
català que anés a lluitar 
a fora de Catalunya 
(això, ja ho vam apuntar 
en el lliurament 42/52, 
publicat el 17 d’octubre 
del 2014). 

A més a més, el cost 
d’aquesta «Unión de 
Armas» era terrible: cos-
tava gairebé el triple de 
diners que s’havien ofert 
30 anys abans a Felip III 
de Castella. Si no n’hi 
havia prou, el 1626 el 
Principat vivia una època 
de sequera, fam i molts 
problemes agraris. 

La demanda que es feia 
des de Castella es basa-
va en càlculs totalment 
equivocats sobre la 
població i les capacitats 
del país. Per acabar-ho 
d’adobar, no hi havia 
torna: el monarca tenia 
ben poc a oferir en càr-
recs o terres.
 
D’altra banda, els 
catalans reclamaven a 
Felip IV de Castella que 
renunciés a l’impost 
dels quints, a Barcelona 
i altres municipis on 
aquest impost no 
estava especificat 
en les lleis locals. 
Aquest impost 
comportava, per 
a les ciutats que 
per llei el tenien 
de pagar, haver 
de donar el 20% 
dels seus ingres-
sos al comte de 
Barcelona. 

Però els catalans, 
a Felip IV, encara li 
reclamaven més qües-
tions. No acceptaven 

que se’ls prohibís de 
portar armes, perquè 
aquesta prohibició era 
anticonstitucional. El 
monopoli que tenien 
els castellans a l’hora 
d’ocupar els alts càrrecs 
de l’església catalana 
era inacceptable. I 
encara hi havia molts 
més greuges que no 
detallarem per no  
allargar-nos. 

Per tant, davant del fet 
d’haver de pagar una 
quantitat de diners 
desproporcionada per 
una cosa que no se’n 
treuria res a canvi, els 
braços catalans es van 
negar a acceptar la 
«Unión de Armas , posi-
ció que els historiadors 
de sempre veureu que 
qualifiquen de «manca 
de solidaritat dels cata-
lans» (¿us sona?).

El rei castellà i i els seus 
cortesans castellans bu-
llien d’indignació, fins 
al punt que, tot i que 
no se’n van sortir, van 
arribar a amenaçar, per 
separat i personalment, 
alguns dels parlamen-
taris catalans. 

Finalment els castellans 
van escampar sense 
tancar les Corts, cosa 
que fins aleshores cap 
comte de Barcelona no 
havia gosat de fer mai. 
Hi ha historiadors que 
diuen que, per això,  
van ser unes corts  
fracassades. 

Però també hi ha histo-
riadors que considerem 
que precisament aque-
lles Corts, que arbitràri-
ament van abandonar 
els castellans, van 
representar, de fet, una 
victòria conjunta dels 
parlamentaris catalans: 
s’havien oposat a la 
prepotència castellana, 
al seu teatre de barra-
ca, i s’hi havien resistit 
fermament.

Així, doncs, Felip IV de 
Castella i el comte-duc 
Olivares van agafar els 
tres paus i, amb una 
caravana de cortesans, 
soldats i prostitutes van 
anar al llevant peninsular. 

A les seves respectives 
corts, el Regne d’Aragó i 
el Regne de València van 
presentar reticències a la 
«Unión de Armas» i van 
oferir molt menys d’allò 
que se’ls demanava (so-
bretot diners, més que 
no pas soldats). 

El 1626 la comitiva 
reial castellana entrava a 
Barcelona. Però breu-
ment expliquem, abans 
de continuar el nostre 
relat, què eren les Corts 
catalanes. 

Les Corts reunien el com-
te de Barcelona (que era 
rei a Castella i en altres 
Estats) i els representants 

dels grups més impor-
tants del Principat, dits 
«estaments» o «braços». 

N’eren tres: el braç militar 
(aplegava els nobles), el 
braç eclesiàstic (reunia 
els religiosos) i el braç 
reial o popular (ajuntava 
els representants de les 
ciutats lliures o reials). 

I ¿com funcionaven  
les Corts catalanes?  
En fem un resum en  
5 punts:

1. La presentació. El 
comte de Barcelona feia 
un discurs per afalagar 
els catalans i presentava 
els greus problemes que 
l’«afligien».

2. Les propostes. Es 
proposaven les lleis que 
calia millorar o que calia 
fer de nou. Es discutien 
en comissions mixtes for-
mades per membres dels 
braços i per advocats que 
defensaven els interessos 
del comte.

3. Els greuges. Es presen-
taven els problemes del 

país 
o dels particu-
lars, que, si s’accepta-
ven, també es tracta-
ven en comissió.

4. Els donatius. Un cop 
solucionades les parts 
2 i 3, Catalunya feia un 
«donatiu» monetari al 
comte de Barcelona. 
Aquest donatiu sempre 
era «graciós»: és a dir, 
era voluntari i se solia 
repartir en els 
impostos 
de diver-
sos anys 


