
65TRICENTENARI 1714-2014El Vallenc 
Divendres, 5 de juny del 201564 TRICENTENARI 1714-2014 El Vallenc 

Divendres, 5 de juny del 2015

El més genuí dels 
combatents catalans 
a l’època moderna 
va ser, sens dub-

te, el fuseller de 
muntanya, conegut 
popularment per mi-
quelet. Els miquelets 
eren poc inclinats a 
les jerarquies, indis-
ciplinats de mena, 
de caràcter rebec, 
pinxos a sou i a 
temps parcial, díscols 
a temps complet. 

Havien nascut el 
1640 per fer front a 
l’exèrcit que Felip IV 
de Castella va enviar 
a arrassar Catalunya a 
sang i a foc durant la 
guerra dels Segadors 
(diumenge [7 de juny 
del 2015] se’n com-
pleixen exactament 
375 anys). 

Els miquelets van ser 
l’única opció mili-
tar efectiva que es 
va interposar entre 
els ferotges militars 
professionals caste-
llans i les desolades 
milícies catalanes. Es 
van convertir en un 
híbrid entre milicià 
i bandit, perquè per 
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Els temibles miquelets

La historiografia ac-
tual recull, amb gran 
exactitud, tots els fets 
polítics documentats en 
les obres historicistes 
i positivistes del segle 
XIX i reconeix els textos 
«clàssics» en la biblio-
grafia consultada. 

Malgrat tot, en l’àmbit 
peninsular, d’ençà que 
Pierre Vilar va presen-
tar la Catalunya dins 
l’Espanya moderna a la 
dècada dels seixanta del 
segle XX, es fa necessà-
ria una elemental dis-
tinció que ens portarà 
a dir que el segle XVI 
no va ser tan bo, que 
el segle XVII tampoc no 
va ser tan dolent, i això 
explicaria els avenços 
del XVIII. 

Però és que, a més, en 
tot cas, tampoc no po-
dem estendre la penú-
ria del segle XVII a tota 
la península. Aquesta 
penúria és vàlida per 
a Castella (i encara hi 
hauríem de fer una tria 
entre la Castella interior 
i la Castella perifèrica). 

En canvi, aquesta penúria 
l’hem de matisar molt al 
Principat de Catalunya, 
almenys en el darrer 
quart del segle XVII. I 
és que aquest darrer 
quart de segle XVII 
encaixa amb la idea de 
la recuperació catalana, 
que ja havia generat una 
burgesia mercantil, amb 
reivindicacions polítiques.

Des del 1680, al Prin-
cipat de Catalunya s’hi 
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Avui farem soroll, però 
del que no fa mal a 
l’oïda si ets a una dis-
tància prudent. Parlem 
de campanes, d’una 
campana que es va dir 
i es diu Honorata. 

La campana Honorata 
va ser el primer rellot-
ge públic de Barcelona. 
Es va construir al segle 
XIV, es va pagar mitjan-
çant una recaptació po-
pular i, per decisió del 
Govern de la ciutat, es 
va col·locar al campa-
nar de la Catedral. 

Des d’allà, l’Honorata 
va tocar les hores de 
dia i de nit des de les 
6 del vespre del 18 de 
novembre del 1393 
fins a la mitjanit del 16 
de març del 1714. 

Aquell dia de setge, 
una bomba borbònica 
va esclatar damunt de 
la torre del rellotge i va 
malmetre prou l’Ho-
norata per emmudir-la 
i obligar-la a passar el 
testimoni horari a la 
Tomasa, la campana 
situada a l’altra torre. 

Fins aleshores, durant 
el setge, havia repicat 
repetides vegades tot 
alertant els defensors 
de la ciutat i s’havia 
convertit en un símbol 
de la resistència davant 
dels invasors. 

El 1717, acabada la 
guerra i amb el desig 
de recobrar la norma-
litat de mica en mica, 
la Barcelona sotmesa 
va demanar permís 
per restaurar la seva 
campana. 

L’Honorata
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Però el Consejo Real, 
assabentat que l’Ho-
norata havia servit per 
cridar els catalans a 
defensar la ciutat tot 
tocant a sometent, el 
va denegar perquè 
va considerar que, 
«habiendo sido esta 
campana la que tocó 
los movimientos de 
las sediciones, y por 
otros motivos que Su 
Majestad ha tenido 
presentes», havia de 
ser destruïda. 

Per tant, atès allò que 
des del segle XVI s’ano-
menava dret de cam-
pana i que permetia 
fondre les campanes 
enemigues per fer-ne 
canons, l’Honorata va 
ser trossejada al mateix 
campanar davant la 
indignació popular el 
16 de març del 1718. 

De la seva fosa se’n 
van fer peces d’artille-
ria que es van posar a 
la Ciutadella tot apun-
tant cap a la capital 
catalana. Mala llet, ¿no? 
Doncs encara n’hi va 
haver més. 

Felip V va imposar un 
tribut a les campanes 
de les esglésies de Bar-
celona per haver tocat 
en contra seu. Aquest 
tribut estava en propor-
ció a cada parròquia i 
al pes de cada una de 
les campanes. 

I, per fer empipar més 
el personal, Felip V va 
disposar que cada dia 
a les dues de la tarda, 
per recordar als cata-
lans l’hora de la seva 
rendició, la campana 
de la Catedral toqués 
«Oració del rei». 

Però la saga de l’Ho-
norata no es va acabar 
amb aquests actes 
repressius, que, com 

a mínim, es poden 
qualificar d’estúpids o 
de manicomials. 

Quan a la dècada dels 
seixanta del segle XVIII 
es va fondre una cam-
pana nova, els mestres 
que la van fabricar van 
executar una revenja 
subtil i alhora un acte 
de resistència: li van 
posar el batall de l’anti-
ga Honorata. 

La tercera Honorata, 
l’actual, data del 1865 
i pesa 750 quilos i, 
tot i que continua a la 
part més elevada de la 
Catedral, des d’aquell 
any toca els quarts, ja 
que la campana de les 
hores va passar a ser 
l’Eulàlia, creada també 
el 1865. 

Resignem-nos: aquests 
metalls venerables ja 
ni ens desperten ni 
ens criden a la revol-
ta, quan la injustícia 
pretén engrapar-nos, 
però cal dir que han 
deixat uns hereus ben 
singulars. 

Avui, la majoria silenci-
osa cínicament invo-
cada per aquells que 
alhora la menyspreen 
es mobilitza mercès als 
missatges sms i el cor-
reu electrònic, mitjans 
menys estrepitosos 
que les campanes però 
igual d’efectius.

Aquest article forma 
part dels 35 guions 
que Jordi Mata va 
redactar per al pro-
grama de ràdio: Érem, 
som, serem, del 1714 
a avui. Emesos amb 
la veu de l’autor per 
La Xarxa (del 23 d’oc-
tubre del 2013 a l’11 
de juliol del 2014), 
els podeu recuperar 
a: http://programes.
laxarxa.com/progra-
ma/1714.

NOTA

sustentar-se pillaven i 
saquejaven, cosa que 
també feien els invasors.

Precursors de la 
guerra guerrejada (o 
guerrilla), els mique-
lets constituïen la 
infanteria lleugera 
auxiliar ideal en ac-
cions de descoberta, 
avançada, marxes 
ràpides, emboscades, 
paranys, cops de mà, 
fustigació, etc. Era una 
força d’elit, veloç, fàcil 
de desplegar a l’avant-
guarda i a la rereguar-
da i amb una aprecia-
ble potència de foc. 

Audaços, intrèpids, 
avesats al sofriment, 
els miquelets eren 
«àgils i rapidíssims, 
bons tiradors (força 
més que la infanteria 
regular i molt més que 
les milícies), cami-
nadors infatigables, 
auxiliars indispensa-
bles en la guerra de 
muntanya».

Les partides de 
miquelets —que en 
temps de conflicte ar-
mat brollaven espon-
tàniament com bolets, 
ací i allà— aplegaven 
els desheretats i els 
fills de l’infortuni de la 
guerra. Era gent dura, 
ruda, mig salvatge, 
curtida en les dificul-
tats del medi natural, 
feréstega, esculpida a 

cop del mall immise-
ricorde del genet 

apocal·líptic de 
la guerra. 

Havien tastat 
el pitjor 
d’unes situa-

cions que van 
forjar gegants. 

No se’ls va voler 
reconèixer l’estatus de 
militar, raó per la qual 
els oficials castellans 

se’n van fer tips, de 
penjar miquelets preso-
ners, sense judici ni res 
que se li assemblés. 

Com a contrapartida, 
els miquelets tampoc 
no solien fer preso-
ners: si un enemic 
queia a les seves 
mans, no s’estaven de 
torturar-lo amb cruel-
tat inusitada.

De la guerra dels Sega-
dors (1640-1659) a la 
guerra de Successió 
(1705-1714) van fer 
un llarg recorregut 
i pel camí van anar 
deixant el caràcter de 
tropa irregular. Van ac-
ceptar comandaments, 
van rebre un salari i 
van ser uniformats. 

Duien tricorni, casaca 
de blau fosc de tipus 
gambeto, jupa ver-
mella, calces amples, 
polaines i espardenyes. 
Es penjaven a les es-
patlles una xarpa per al 
sabre i les pistoles, una 
carabassa per dur la 
pólvora, bossa i sarró. 

La seva arma per 
excel·lència era l’es-
copeta catalana amb 
pany miquelet (la ver-
sió catalana del fusell 
amb clau de sílex): 
més lleugera que el 
fusell convencional, 
força precisa, amb un 
accionament més fàcil 
i un tret més ràpid. 

L’equipació la comple-
tava el corn o caragol 
marí: un instrument ha-
bitual per comunicar-se 
d’una muntanya a una 
altra, d’ús reglamentari, 
que ja havien usat els 
ibers i els almogàvers i 
que es configura com 
un estri dels més ca-
racterístics de la cultura 
militar catalana.

La seva contribució a 
la guerra guerrejada 
va ser inestimable i 
força efectiva, i d’això 
en poden parlar des 
de l’Infern les 17.500 
baixes infligides als 
borbònics durant  
la guerra. 

Les incursions con-
tra les columnes de 
provisionament ene-
migues es van saldar 
amb la captura de 
2.168 cavalls i més 
de 8.500 atzembles 
(bèsties de càrrega). 

Caps miquelets van 
aplegar veritables 
fortunes, amb el 
botí arrabassat als 
de Felip V. Tenim 
l’exemple de Joan 
Falcó. Falcó era un 
humil teixidor de 
lli de Benissanet i 
els borbònics li van 
cremar tota la hisen-
da. Llavors Falcó va 
entomar l’escopeta i 
va arribar a ser coro-
nel d’una de les més 
actives partides de 
miquelets. 

El 1714 Felip V va 
haver de consentir 
d’acabar la guerra 
amb dos grans exèr-
cits sobre el terri-
tori català: l’un per 
assetjar Barcelona i 
l’altre, a l’interior, per 
contenir les contínues 
escomeses dels im-
penitents miquelets. 

Acabada la guerra, el 
Borbó va dissoldre 
l’exèrcit regular cata-
là, però va mantenir 
assoldades algunes 
partides de mique-
lets perquè lluitessin 
a Itàlia i al Principat 
en tasques de con-
traguerrilla i també 
policials (els mossos 
d’esquadra).

nota un ambient de 
recuperació, de redreç, 
d’ebullició. Hi augmen-
ta el tràfic marítim i el 
Principat comença a 
navegar per l’Atlàntic. Hi 
creix el consum interior 
i hi augmenta, alhora, 
l’aparell burocràtic. 

A més, el Principat de 
Catalunya mantenia al 
segle XVII les institu-
cions i les estructures 
polítiques pròpies, 
sense variacions, tot 
i que havien sofert 
atacs («desnaciona-
lització pacífica») i les 
Corts feia gairebé un 
segle que el comte 
de Barcelona no les 
convocava.

Aquest darrer fet va 
desgastar i petrificacar 
les estructures políti-
ques catalanes. I això 
va comportar algunes 
conseqüències fatals 
que no podem obviar.

La principal va ser 
que a la Diputació del 
General del Principat 
de Catalunya, durant 
els segles XVI i XVII, 
s’hi van produir clares 
mostres de corrupció, 
manca de morali-
tat, abús de poder i 
bogeria financera (75 
anys sense revisar els 
comptes fa compren-
sible que s’arribés a 
acumular un deute 
d’un milió i mig de 
lliures, i que els moro-
sos n’haguessin arriba-
des a deure 816.580).

Pel que fa a Castella, 
el «tradicional» pano-
rama del segle XVII era 
el que explicarem. De 
l’aparell institucional de 
govern de què disposa-
va només en funciona-
va bé un: el Consell de 
la Inquisició. 

A més Castella tenia 
els impostos arrendats 
a segons o tercers, i 
una estimable presèn-
cia senyorial: d’un total 
de 700 ciutats castella-
nes, només 200 eren 
de jurisdicció reial. 

D’altra banda, el poder 
reial castellà estava 
enfrontat a l’aristo-
cràcia castellana, i 
l’Església castellana 
feia de moderadora. El 
comerç estava immers 
en una davallada 
accelerada, monopo-
litzat per estrangers, 
la majoria dels quals 
embargats.

També agreujava la 
situació castellana 
l’escassa circulació 
monetària (per Cas-
tella només hi circu-
laven els «reales de 
vellón»). L’agricultura 
estava ancorada en el 
passat, sense canvis i 
amb la pesada càrrega 
de l’Honrado Consejo 
de la Mesta, que ja no 
era ni de bon tros «el 
principal sustento de 
estos reinos».

La industrialització 
castellana era digna 
de plany, de la qual ni 
tan sols se salvava la 
tradicional artesania 
tèxtil. A més, el nepo-
tisme (és a dir, l’abús 
de poder comès a fa-
vor d’amics i parents) 
era ben present a les 
cancelleries i audiènci-
es castellanes. 

I finalment diguem 
que Castella dis-
posava, per acabar 
d’arrodonir la penúria 
castellana, d’un exèrcit 
de buròcrates poc adi-
ents i de funcionaris 
incompetents i sobrers 
(els «garnachos»).
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