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Com a conseqüència 
del decret de Nova 
Planta, Catalunya va 
quedar sotmesa a la 
monarquia hispànica 
sota la vella aspiració 
del principi «un rei, una 
llei, un regne», tot i que 
amb certes matisacions 
pel que fa al dret privat, 
que restaria petrificat, ja 
que les Corts catalanes 
van ser suprimides. 

El decret de Nova Planta 
és un producte del seu 
temps. Suposa la culmi-
nació dels esforços de 
la monarquia hispànica 
per afermar la seva 
sobirania davant dels 
obstacles i els impedi-
ments jurídics d’origen 
medieval que entorpien 
la seva acció de govern. 
No és l’únic cas a Eu-
ropa: en altres monar-
quies s’hi van promul-
gar normes de caire i 
contingut similars.

Les institucions cata-
lanes, nascudes a la 
baixa edat mitjana, es 
mantenien com un fre 
a l’absolutisme castellà. 
I no pas perquè fossin, 
dit en termes actuals, 
democràtiques, que no 
ho eren (eren una re-
presentació oligàrquica 
d’una minoria).

En qualsevol cas, les 
institucions catalanes, 
sorgides per limitar el 
poder del monarca, 
no tindran la capacitat 
institucional ni la força 
política per imposar-se 
davant d’una institució 
(la monarquia) que 
volia assumir tot el 
poder de l’Estat, tot el 
poder del Govern, en 
definitiva, tot el govern 
del poder.

Per a aquella visió 
absolutista, doncs, la 
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El 1652 Barcelona va fer 
tractes amb el bastard 
reial Don Joan Josep 
d’Àustria, va capitular (1) i 
va tornar al bàndol del rei 
de Castella. Com era habi-
tual en la pràctica política 
d’aleshores la van seguir 
un munt de ciutats més. 

D’una altra banda, molts 
oficials francesos esta-
ven desertant per anar 
a lluitar a la guerra civil 
del seu país, coneguda 
com la Fronda. El noble 
Josep Galceran de Pinós, 
a les portes de Girona, va 
arribar a detenir tot un 
general de cavalleria: el 
marquès de Saint-André.

A la ciutat de l’Onyar, el 
brau Francesc de Moste-
rós (2), durant un duel 
d’esgrima, havia ferit 
greument un tal Marsilly, 
que era un dels aristòcra-
tes de l’Estat Major del 
virrei francès. L’havia retat 
arriscant la vida i una bri-
llant carrera militar. Com 
veiem, en els darrers anys 
d’aliança entre Catalunya 
i França, l’ambient era 
espès i de poc agerma-
nament.

Com a ironia del destí, 
l’endemà mateix de la 
capitulació de Barcelona, 
el jove Lluís XIV entrava 
triomfant a París amb el 
cardenal Mazzarino. El rei 
donava un cop mortal a 
la rebel·lió francesa i, en 
poc menys d’un any, el 
comte de Barcelona i rei 
de França derrotava els 
rebels de la Fronda. Però 
ja seria massa tard per 
recuperar Catalunya (com 
a mínim tota).

Així, doncs, el gruix dels 
catalans tornaven al 
bàndol hispànic de la 
guerra entre Castella 
i França, que encara 
cuejava, i reconeixien de 
nou Felip IV de Castella 
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Dels segadors als vigatans (14/27). La darrera cuetada (1652-1659)

com a comte de Barcelona. 
Però n’hi havia per 7 anys 
més, i això fa dubtar de la 
sinceritat d’aquest canvi 
entre el gruix del poble i 
encara alguns membres de 
les elits, tot i que s’anessin 
fent reclutes i s’aixequessin 
terços catalans a favor del 
rei de Castella. 

Als dos adversaris (França i 
Castella) els faltava població 
i sobretot pressupost. I van 
convertir aquesta fase de 
la guerra en una mena de 
duel entre dos gegants agò-
nics: tots dos esperant que 
l’altre s’enfonsés primer... 

Per desgràcia, la guerra 
entre francesos i castellans 
devastava la terra catalana. 
A més, cada cop més uns i 

altres es nodrien amb com-
batents del país, i Catalunya 
s’anava dessagnant per 
culpa dels uns i dels altres. 

Aquests homes d’armes 
solien ser miquelets (3). 
Als dietaris de pagès o a 
les cançons de l’època, hi 
veiem néixer les expressi-
ons «miquelets d’Espanya» 
o «miquelets de França 
(o de la Terra)». Aquests 
textos narren uns combats 
que, a poc a poc, s’aniran 
convertint, per als catalans, 
en guerra civil.

La capitulació de Barcelona 
va ser molt diferent a la de 
l’11 de setembre de 62 anys 
després. Però en aquesta 
bugada també hi vam per-
dre uns quants llençols. 

La capitulació del cap i 
casal (4) —imitada des-
prés per altres ciutats 
catalanes— proclamava la 
innocència dels catalans 
de qualsevol càrrec de tra-
ïdoria. S’hi explicitava que 
Calunya s’havia defensat 
dels abusos dels subordi-
nats al comte de Barcelona 
i rei de Castella. 

També s’hi intentava 
conservar la independència 
política. Però ja veurem 
que, al final, això no va ser 
tan senzill. A la capitulació, 
el rei de Castella, pel seu 
compte, hi va fer grans 
modificacions que compor-
tarien un conflicte constant 
entre Castella i Catalunya 
fins a la mateixa guerra de 
Successió. 

De Barcelona estant, el nou 
virrei castellà, el victoriós 
Don Joan Josep d’Àustria, 
va convocar una nova Junta 
General de Braços, el 1653, 
com la que havia fet Pau 
Claris a l’inici de la guerra. 
Volia fer amics (5) i, a més, 
pactar els ajuts del país en 
la guerra contra França. 

Tot i que pugui semblar un 
acte més o menys gene-
rós, hem de tenir present 
que Castella havia obligat 
a aplicar tota mena de 
filtres a l’hora d’elegir els 
representants catalans, a fi 
de poder controlar els que 
s’escollien. A més, cap a 
Perpinyà hi havia fugit la 
plana major de dirigents 
catalans més comprome-
sos amb França. 

Però tot i això, per la com-
pleta sorpresa de Don Joan 
Josep d’Àustria, els nous 
diputats catalans (sovint 
antics companys seus 
d’armes) van seguir defen-
sant per damunt de tot les 
constitucions catalanes (6). 

Encara més: decididament 
entossudits, van condici-
onar el donatiu de diners 
per a Castella, a tenir el 
control de les tropes quan 
aquestes no estiguessin 
en campanya. I van tibar 
tant la corda que al final la 
Junta General de Braços va 
acabar sense cap acord. 

Don Joan Josep d’Àustria 
es va arribar a exasperar. 
Ultratjat, veia que els cata-
lans «amics» no li feien el 

cas esperat. A més, Madrid 
no tenia gaire pressa a 
proporcionar-li prou mate-
rial i tropes per recuperar 
el nord del Principat i els 
comtats del Rosselló i la 
Cerdanya.

D’aquest període, en des-
taquen algunes atrocitats 
vergonyoses. Expliquem el 
cas de Solsona. Després 
d’haver-se sotmès al rei 
de Castella la ciutat va 
decidir obrir les portes als 
francesos en un moment 
que semblava que aquests 
guanyarien la guerra. 

Quan la va reconquerir, el 
bastard reial castellà, Don 
Joan Josep d’Àustria, la va 
castigar: li va fer ensorrar 
les muralles i va organitzar 
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NOTES

1. A diferència de la rendició, 
la capitulació és un tractat 
(normalment escrit) que impo-
sa una sèrie de drets i deures 
al vencedor i al vençut.

2. Francesc de Mosterós era 
conegut com «el Brau» i el po-
dem considerar com l’autèntic 
D’Artagnan català.

3. Segurament els miquelets 
eren els combatents catalans 
més coneguts. Es van formar 
al principi de la guerra dels 
Segadors, amb el nom d’al-
mogàvers, sota les ordres del 
capità Francesc Cabanyes. 

Eren tropes lleugeres, amb 
bons tiradors, acostumades 
a fer operacions de guerrilla, 
cruels i efectives. Expertes 
a moure’s per la muntanya, 
estaven formades per gent 
bregada i amb poques falòr-
nies al cap sobre autoritats i 
guerra reglada. 

Durant la guerra de Successió 
tant el bàndol borbònic com 
l’austriacista en van mobilitzar 
unitats, amb el nom de Fuse-
llers de Muntanya. Després 
del conflicte, van perdurar a 
l’Exèrcit francès i a l’Exèrcit 
espanyol, i fins i tot a l’Exèrcit 
imperial austríac.

4. Al capdavall era fill del 
rei de Castella i l’hereu legal 
havia mort 6 anys abans.

5. Parlem de «capitulacions», 
però no es van signar, tot i 
que se’n va complir alguna. 
Els catalans les van redactar i 
el bastard del rei castellà les 
va acceptar de paraula i va 
prometre que faria tot el que 
podria perquè el seu pare les 
acceptés. 

Al final, Felip IV de Castella va 
complir i modificar totes les 
capitulacions que li van inte-
ressar; això sí: sempre amb la 
por que la part «recuperada» 
de Catalunya s’alcés a favor 
de Lluís XIV. 

En aquesta època, ja hi havia 
el projecte de bastir una ciuta-
della per lligar Barcelona per 
sempre més al poder castellà. 
No es va construir perquè els 
castellans no tenien prou di-
ners per fer-la i perquè tenien 
por que els catalans tornessin 
a aliar-se amb França.

6. Les constitucions catalanes 
eren les lleis bàsiques i més 
importants de Catalunya.

En vermell, tots els Estats de la  
Monarquia Hispànica revoltats contra 
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Diputació del General de 
Catalunya (el Govern ca-
talà), les Corts, el Consell 
de Cent o els consells 
municipals no servien 
per jerarquitzar el poder 
ni per ordenar el territori. 

Per això, el decret de 
Nova Planta aixeca 
l’acta de defunció de les 
institucions catalanes 
i imposa un nou siste-
ma de creació de dret i 
d’organització política, 
administrativa i institu-
cional (que ja imperava, 
d’altra banda, a la major 
part d’Europa). 

Reivindicar avui la Cata-
lunya d’abans del 1714, 
a més de desconèixer la 
significació jurídica de les 
normes i la seva aplica-
ció, és un anacronisme 

històric i jurídic sense 
sentit. No es tracta, 
doncs, de criticar el de-
cret de Nova Planta des 
d’un punt de vista polític, 
sinó d’entendre’l en un 
context històric determi-
nat per l’expansió de la 
sobirania reial castellana.

No obstant això, que 
després de 300 anys, a 
la pràctica totalitat de 
les ciutats i els pobles 
de Catalunya s’hagin 
recordat els fets del 
1714 indica, si més no, 
que, malgrat el temps 
transcorregut, alguna 
cosa hi ha que uneix 
totes les aspiracions i els 
sentiments d’un poble 
que neix abans del 1714 
i que, òbviament, no 
fineix després del 1714.

una violació sistemàti-
ca de totes les dones. 
Aquest fet terrible va 
fer trontollar perillosa-
ment allò que, quan el 
cap i casal va capitular, 
semblava una possible 
reconciliació sincera 
entre els catalans i el rei 
de Castella. 

Llegim també els escrits 
d’un jutge reial que no 
entenia per què els ca-
talans de les muntanyes 
s’afegien de manera tan 
entusiata a les incursions 
dels francesos. Per deixar 
clara la seva incom-
prensió, relatava sense 
embuts la cruel repressió 
castellana: «els arbres 
van plens dels seus ger-
mans d’armes».

De la part francesa, cal 
destacar-ne una entrada 
de tropes franceses i mi-
quelets de la Terra pel Va-
llespir. Quan van passar 
per Olot, van massacrar 
un destacament de 150 
mercenaris irlandesos.

També hi van linxar 
el doctor Josep Reart: 
jutge de la depurada 
Reial Audiència i destacat 
repressor procastellà, pa-
rent d’alguns dels jutges 
i funcionaris que havien 
estat morts a Barcelona 
pel Corpus de Sang, 13 
anys abans. 

Des d’un punt de vista 
potser més esperpèntic, 
cal esmentar la darrera 
batalla important. En un 
dels assalts francesos al 
setge de Camprodon, 
el 1658, el sometent de 
Prats de Molló va fugir 
cames ajudeu-me, i va 
deixar el virrei francès 
amb un pam de nas i 
abocat a la derrota.

Aquella guerra de regnes 
orgullosos i tossuts 
(França i Castella) ja no 
convencia ningú. Catalu-
nya n’estava tipa. França 
i Castella arruïnades. Al 
final, aquests dos regnes 
es van veure obligats a 
tancar d’una vegada les 
negociacions. Però tot en 
perjudici de Catalunya.


