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En els darrers capítols 
hi hem vist els intents 
de la cort de Madrid per 
lligar curt les institu-
cions de govern cata-
lanes. Aquests intents 
els afavoria l’estat de 
guerra permanent que 
França mantenia contra 
Castella, i això feia que 
al Principat hi hagués 
constantment soldats, 
sobretot forasters. 

Avui aprofundirem en-
cara més en les mesu-
res polítiques i veurem 
algunes de les vies més 
importants que alesho-
res tenien els catalans 
per prosperar dins la 
societat. Tot plegat per 
entendre, en els propers 
capítols d’aquesta sèrie, 
per què els catalans 
vam decidir lluitar con-
tra Felip V.

El 1652, quan es va 
rendir Barcelona, el rei 
de Castella i, de nou, 
comte de Barcelona va 
decretar que el siste-
ma polític català podia 
continuar, però el va 
modificar. En destaca 
el fet que el rei castellà 
controlaria les matrícu-
les (llistes) de candidats 
per entrar a les bosses 
de sorteig dels càrrecs 
públics. 

D’aquestes bosses, 
se n’extreien tant els 
càrrecs de govern com 
els oficis (avui en diem 
«funcionaris públics»). 
N’hi havia per al Govern 
català i per a la majoria 
de municipis (aleshores 
se’n deien «comuns»), 
sobretot per al Consell 
de Cent de Barcelona.

Amb els nous canvis, 
cada institució havia de 
fer dues llistes alter-
natives de persones 
considerades aptes per 

la història
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Dels segadors als vigatans (18/28). Un foc que no s’apaga (1659-1700)
entrar al sorteig (1) 
i lliurar-les al virrei. 
Aquestes llistes arriba-
ven al Consell d’Aragó, 
que era l’òrgan que el 
rei consultava abans 
d’actuar en qualsevol 
dels Estats de l’antiga 
Corona. (2) 

Els consellers del 
Consell d’Aragó ac-
ceptaven o refusaven 
els candidats, i sovint 
n’acabaven proposant 
un de propi. Al prin-
cipi encara tenien la 
decència d’al·legar mo-
tius polítics clars, però 
de mica en mica van 
anar posant excuses 
d’allò més absurdes 
o indecents. Al final 
ja no s’amagaven de 
canviar els candidats 
per candidats del seu 
amo, el rei castellà.

Per si no n’hi ha-
via prou, el mateix 
sistema va crear una 
«porta del darrere». 
Si algú no era escollit 
per les comissions 
de matrícules o bé 
sempre era refusat pel 
Consell d’Aragó, podia 
enviar una petició 
al monarca, que, en 
acceptar, incloïa el 
peticionari entre els 
seus candidats.

Com pot entendre el 
lector, això no era res 
més que una martin-
gala del rei castellà 
per comprar fidelitats 
entre els catalans. Al 
mateix temps, aquest 
joc de mans degra-
dava el poder dels 
dirigents catalans, ja 
que les persones que 
havien estat excloses 
per ells també podien 
accedir a les matrícu-
les per una altra via 
i deixar els dirigents 
catalans amb un pam 
de nas. L’efecte no era 
gens casual.

Una altra mesura de 
gran impacte era la 
capacitat del rei de 
treure de la bossa  
algú que ja estava 

exercint el càrrec. 
Aquesta persona era 
destituïda i no podia 
ser sortejada fins que 
fos considerada apta 
per tornar a entrar a 
les llistes. Al proper 
capítol, ja veurem la 
transcendència que tot 
plegat podia tenir.

Un cop mort Felip 
IV, el 1665, va pujar 
al tron el seu fill de 
quatre anys: Carles II. 
I es va inaugurar una 
època encara més 
denigrant a la Cort 
castellana. 

La figura indefensa 
d’un home malaltís 
(3) tutelat per dos 
personatges que no 
es podien veure ni en 
pintura: la seva mare i 
el seu germà Don Joan 
Josep d’Aústria (4), és 
un quadre prou fidel 
a la situació de l’antic 
imperi castellà, cada 
cop més arraulit i as-
fixiat per l’agressivitat 
del Regne de França.

Era un bon moment 
per reconciliar-se amb 
els catalans, aprofitar 
totes les energies que, 
des dels anys seixanta, 
tornaven a renéixer 
(també als regnes de 
València i Aragó). 

Però no va ser així. 
Ni tan sols quan Don 
Joan Josep va acon-
seguir arribar al poder 
amb un cop d’Estat, 
gràcies als aragonesos, 
però també a una 
important ajuda cata-
lana. Poc després el 
rei Carles II va anar a 
Aragó a jurar els furs (i 
també a donar permís 
als aragonesos per 
anar a Amèrica, per 
cert). Però a Catalunya 
ni tan sols hi va posar 
els peus (5).
 
Tot i aquest panorama 
ombrívol i uns resultats 
prou exitosos de la po-
lítica de pal i pastana-
ga (amb les insaculaci-
ons), els castellans no 

van poder convèncer 
els dirigents del Prin-
cipat (6), per més que 
sovint els fessin passar 
per la pedra. 

Aquests dirigents mai 
no van acceptar de 
grat les modificacions 
a les lleis catalanes 
imposades i sempre 
van intentar recuperar 
(o fins i tot millorar) 
el que s’havia perdut 
arran de la guerra dels 
Segadors (7).

El professor Antoni 
Simon ha deduït tres 
causes de per què la 
política del rei castellà 
va acabar fracassant al 
Principat. La primera 
causa va ser que la 
monarquia castellana 
s’havia afeblit des d’un 
punt de vista econò-
mic i militar, i això la 
feia cada cop menys 
atraient i aterridora. La 
segona causa va ser 
que la cultura políti-
ca i jurídica catalana 
(en què se seguien 
educant els nostres di-
rigents) es va mantenir. 

I la tercera causa va 
ser que el grup de 
dirigents catalans es 
va mantenir prou unit, 
sobretot gràcies a 
lligams familiars (entre 
llinatges catalans ven-
cedors i llinatges cata-
lans vençuts) i també 
en part gràcies a les 
possibilitats d’ascens 
social del Principat de 
l’època, i això sempre 
aportava noves energi-
es a aquestes elits.

Un joc obert on 
tothom pot participar 
enllepoleix molt més 
que llepar el final de 
l’esquena d’un altre i 
només per obtenir-ne 
escorrialles. Atu-
rem-nos, doncs, en 
aquestes possibilitats 
de prosperar, que no 
eren gaire habituals en 
aquells temps. Veu-
rem, en primer lloc, un 
grup social propi de la 
societat catalana: els 

NOTES

(1) Aquestes persones 
eren escollides per una 
comissió que en valorava 
els mèrits.

(2) Per recordar què era 
exactament el Consell 
d’Aragó, podeu consultar 
la nota 4 del capítol 10, 
publicat el 12-12-2014.

(3) N’hi han hagut que han 
volgut representar també 
Carles II com a curt de 
gambals, però això s’està 
revisant i sembla que 
era una estratègia dels 
historiadors favorables 
als Borbons, que volien 
presentar Felip V com una 
alternativa brillant al seu 
antecessor. 

En realitat, Felip de Borbó 
(com el seu oncle Carles) 
tenia greus problemes 
de salut, perquè també 
era descendent de massa 
matrimonis fets dins les 
mateixes famílies. Però, en 
el seu cas, els problemes 
de salut eren més mentals 
que físics. Sembla que 
patia una certa obsessió 
pel sexe i per la guerra. A 
més, tenia trastorns mani-
acodepressius.

(4) Es tracta del seu germà 
bastard reconegut. El vam 
conèixer als capítols 13 
i 14 com a vencedor de 
Barcelona el 1652, i com a 
primer virrei a Catalunya 
després que el Principat 
(abandonat per França) 
es veiés obligat a tornar 
al bàndol controlat pels 
castellans.

(5) Venir al Principat a 
jurar les constitucions 
hauria estat de ben segur 
un afer espinós, ja que, en 
les Corts pertinents, Carles 
II segurament hi hauria 
hagut de renegociar les 
modificacions fetes per 
son pare.

(6) Segons el Consejo de 
Estado, a Madrid, l’espera-
da docilitat dels catalans 
no arribava: «Porque en 
sus exteriores demos-
traçiones y en el de sus 
mismos escritos se está 
reconoçiendo que aunque 
mezclan algunas palabras 
de sumisión y desconsue-
lo, pero siempre en otras 

y en el modo conservan la 
superior y propia estima-
ción de sí mismos, que 
ha sido en el dictamen 
del Consejo el origen de 
tantas desdichas.»

(7) Entre el Govern català i 
el Consell de Cent es regis-
tren fins a vuit ambaixades 
cap a la cort de Madrid, 
amb tota la pompa i enre-
nou, per demanar el retorn 
de les insaculacions. Es 
van dur a terme els anys 
1653, 1654, 1657, 1660, 
1675, 1678, 1686 i 1698. 
Aquest estira-i-arronsa va 
provocar encara més ran-
cúnies i malentesos entre 
castellans i catalans.

(8) En vam parlar al capítol 
4, publicat el 24-10-2014.

(9) Com vam veure al 
capítol 5 (publicat el 31-
10-2014), les Corts eren 
la reunió del comte de 
Barcelona amb els grups 
socials dirigents del país. 
S’hi decidien o modifica-
ven les lleis i s’hi negocia-
va per esmenar els errors 
de govern. 

Noteu que en aquell 
temps «militar» significava 
simplement «aristòcrata», 
no volia dir (per força) 
que es dediqués a fer la 
guerra, tot i que fos la 
sortida professional més 
habitual d’aquest sector 
de la societat.

(10) En vam parlar al 
capítol 6, publicat el 14-
11-2014.

(11) Acabada la guerra 
de Successió, cap al 1715, 
l’intendent borbònic José 
Patiño escriu que el Braç 
Militar «de algunos años 
á esta parte, por descui-
do ó tolerancia de los 
ministros, se había hecho 
formidable y se entrome-
tía en todas las materias 
de estado, publicándose 
celadores de la observan-
cia de sus fueros». 

Uns anys abans el botifler 
Josep Alós deia que el 
Braç Militar començava a 
«interesarse en las depen-
dencias, que recaen sobre 
rompimiento de las leyes, 
fueros, inmunidades y 
libertades de Cathalunya, 
de la cuales se constituye 
el brazo militar zelador».

ciutadans honrats, i tot 
seguit una important 
institució que hi esta-
va molt lligada: el Braç 
Militar (fora Corts).

Al segle XVI, a mesura 
que la situació al camp 
es va anar empude-
gant (8) per les crisis, 
la fam i els bandolers, 
molts petits nobles 
se’n van anar cap a la 
ciutat. Aquests nous 
«ciutadans» es van 
anar vinculant a poc 
a poc amb les classes 
que controlaven les 
ciutats que els acollien.

I aquesta classe domi-
nant eren els ciuta-
dans honrats: l’elit que 
governava les ciutats. 
Hi havia impostos que 
no havien de pagar i 
tenien tota una colla 
de privilegis. Ocupaven 
els llocs més impor-
tants dins dels governs 
municipals (que reu-
nien representants de 
tots els grups socials). 

A més era un grup 
tancat: només s’am-
pliava amb familiars o 
amb persones desta-
cades que els governs 
municipals decidien 
premiar. Per formar-ne 
part, calia sobretot no 
fer cap ofici manual i 
tenir rendes. A més de 
Barcelona, n’hi havia a 
altres ciutats (a Girona, 
Mataró i Perpinyà, per 
exemple).

A l’antiga edat mitjana 
aquest grup sempre 
apartava la noblesa 
del govern municipal. 
Però, quan de cop 
arriben a les ciutats 
tants cavallers i nobles 
de categoria menor, 
després de les prime-
res tensions, troben 
necessitats comunes, 
i de mica en mica es 

van apropant els uns 
als altres. 

Un d’aquests punts 
d’encontre serà 
precisament l’anome-
nat Braç Militar (fora 
Corts). Diem explíci-
tament «fora Corts», 
perquè el mateix nom 
de «Braç Militar» es 
feia servir per a un 
dels grups convocats 
a aquesta reunió amb 
el comte de Barcelona, 
sobirà dels catalans. És 
important no confon-
dre’ls (9). 

El Braç Militar (fora 
Corts) (10) era una 
institució permanent i 
no li calia cap permís 
per reunir-se. Els seus 
membres discutien els 
problemes comuns 
i empenyien accions 
necessàries per als 
seus interessos i per al 
govern del país. 

Havia nascut al segle 
XIV i després de molts 
alts i baixos es va orga-
nitzar definitivament el 
1602, quan va aprovar 
el seu propi reglament 
intern, que establia 
elegir un líder que 
representés la noblesa 
catalana: el protector 
del Braç Militar.

A partir d’aleshores, 
aquesta institució 
tindrà cada vegada un 
paper més important 
i es reforçarà pel fet 
que, a part de nobles i 
cavallers, finalment s’hi 
admetran els ciuta-
dans honrats de què 
parlàvem, que aporta-
ran sang nova. 

El Braç Militar, doncs, 
serà una de les esclet-
xes més importants 
per superar els murs 
de la jerarquia social. 
Els antics nobles van 
entrant de sotamà en 
el comerç i el món 
dels negocis (que 
tenien prohibit) i els 
ciutadans honrats van 
emparentant-se cada 
cop més amb els no-

bles o acaben sent-ho 
directament.

Això és important, si 
pensem que un home 
competent i prou 
espavilat podia arribar 
a ciutadà honrat. Quan 
ja era ciutadà honrat, 
podia emparentar-se 
amb la noblesa i així 
els seus fills ja naixien 
dins l’aristocràcia. Tris-
tament aquest serà un 
dels mecanismes que 
esborraran els decrets 
de Nova Planta, que 
alguns malintencionats 
qualifiquen de «moder-
nitzadors».

Per acabar, cal saber 
que en els darrers anys 
s’ha anat posant de 
relleu el paper del Braç 
Militar (fora Corts), que 
en els seus primers 
anys d’existència era 
més aviat gris. Però, 
en un moment com el 
que estem explicant 
en què la Generalitat 
i el Consell de Cent 
estaven cada cop més 
pressionats, el Braç 
Militar (fora Corts) es 
va fer càrrec de defen-
sar, en tot allò que no 
interferís en els seus 
interessos, les lleis ca-
talanes i els drets que 
se’n derivaven. 

A aquesta institució no 
l’afectaven les amena-
ces de desinsaculació 
de què parlàvem al 
principi. Per això, de 
mica en mica, el Braç 
Militar (fora Corts) 
acabarà en el primer 
pla de la lluita contra 
l’absolutisme i la intru-
sió castellans (11).

Com destaca l’historia-
dor Eduard Martí: «No 
podem oblidar que l’11 
de setembre de 1714, 
quan Rafael Casanovas 
caigué ferit i hagué 
de deixar el pendó de 
Santa Eulàlia, la bande-
ra va ser recollida per 
Joan de Lanuza i Oms, 
comte de Plasència i 
protector del Braç Mili-
tar. No era casualitat.»
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