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«... todos los derechos de Cataluña han pade-
cido naufragio en el golfo de la malicia».

F. Martí, Noticia Universal de Cataluña 
(1641)

«Los mayores enemigos de Cataluña son los 
mismos catalanes».

alejandro de ros, Cataluña desengañada 
(1646)

«Verdaderamente... los catalanes han menester 
ver más mundo que Cataluña».

olivares al CoMte de santa ColoMa,
29 febrer 1640
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A Jaume Vicens i Vives,
home universal i amic
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13PREFACI A LA SEGONA EDICIÓ

PREFACI A LA SEGONA EDICIÓ*

Aquest volum és una reedició, amb petites correccions i revisions, de la 
traducció al català (1966) del meu estudi sobre els orígens de la Revolta 
catalana de 1640, la Guerra dels Segadors. La traducció ha romàs força 
temps exhaurida, i és gratificant que el llibre torni a ser accessible en la 
llengua pròpia d’aquells de qui es descriu la història.

Han passat vint-i-cinc anys des de la primera edició anglesa del llibre, 
uns vint-i-cinc anys que han vist molts progressos en el nostre coneixe-
ment i comprensió de diversos aspectes de la història d’Espanya durant 
la primera meitat del segle xvii. Gràcies a la tasca personal de Don An-
tonio Domínguez Ortiz i del malaguanyat José Antonio Maravall, i a un 
important nombre de monografies escrites tant per espanyols com per no 
espanyols, el context general hispànic en què es produí la revolta de 1640 
resta ara molt més clarificat del que ho estava en els anys cinquanta, quan 
vaig iniciar les meves recerques d’arxiu. Al mateix temps, jo conec ara 
millor que abans les orientacions polítiques i les intencions de la princi-
pal figura no catalana de la història de la revolta, el Comte-Duc d’Oli-
vares. A The Count-Duke of Olivares1 he procurat de proporcionar una 
descripció detallada de la seva carrera política; a Memoriales y cartas del 
Conde Duque de Olivares (edició preparada en col·laboració amb José 
Francisco de la Peña2), he mirat de posar a disposició dels especialistes i 
dels lectors en general alguns dels documents més importants escrits per 
Olivares, per tal que poguessin apreciar directament les idees reformistes 
d’aquest home de complexa personalitat.

Malgrat la publicació d’una o dues monografies valuoses, aquests vint-
i-cinc anys no han suposat, malauradament, un progrés comparable en el 
nostre coneixement de la societat catalana, que vaig tractar de descriure 
basant-me en els materials, publicats o inèdits, que tenia a l’abast. La més 
completa descripció de la societat catalana del segle xvii és encara la de 
Pierre Vilar, que publicà la seva La Catalogne dans l’Espagne moderne 
el 1962, poc abans que l’edició anglesa del meu llibre anés a impremta; 
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tanmateix, com ja vaig explicar en el pròleg de la primera edició, vaig 
tenir la fortuna de poder-hi utilitzar les importants troballes del professor 
Vilar, perquè ell, molt generosament, em deixà consultar el manuscrit del 
seu llibre. Com el lector podrà apreciar, també vaig usar extensament el 
dietari manuscrit de l’advocat del segle xvii Jeroni Pujades; em satisfà 
molt que aquest document hagi vist la llum del dia, mercès als esforços de 
Josep Maria Casas Homs.³ D’altra banda, estem ara millor informats pel 
que fa a certs aspectes de la vida rural catalana del període gràcies a la 
tasca d’Eva Serra4 i d’altres, mentre que James S. Amelang ens ha obert 
noves finestres al món dels ciutadans honrats de Barcelona.5 Finalment, a 
El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova 
Planta,6 Víctor Ferro ha aportat el tipus de visió sistemàtica de les lleis i 
les institucions de l’antic règim a Catalunya que calia, l’absència de la 
qual va fer de la meva tasca d’escriure aquest llibre quelcom més difícil 
que no hauria estat altrament.

En introduir de nou La Revolta catalana entre els lectors catalans, pot 
ser d’utilitat afegir alguns mots al pròleg original pel que fa als propòsits 
que informaren la redacció del llibre i a la manera com han estat duts 
a terme. En iniciar la tasca de dedicar un llibre extens als orígens de la 
revolta de 1640, em va semblar que tractava amb la manifestació local 
d’un fenomen general del segle xvii. Em refereixo a la temptativa, per part 
dels monarques i dels governants europeus d’aleshores, d’augmentar el 
poder de l’organització estatal per tal d’aconseguir uns determinats ob-
jectius —en particular, per assolir una superior eficiència militar i eco-
nòmica en un món altament competitiu d’estats enfrontats en una guerra 
gairebé permanent— i a la resposta de les poblacions locals i regionals 
a aquestes temptatives d’intrusió dels estats centrals per tal de mobilitzar 
i d’explotar els seus recursos humans i econòmics. Creia llavors, com ho 
crec ara, que un estudi detallat d’aquest fenomen té molt a dir-nos sobre 
el curs de la història europea moderna, ja que una bona part d’aquesta 
història va consistir en la continuada tensió entre les aspiracions esgri-
mides en nom de la necessitat pública i les esgrimides en nom dels drets 
individuals i corporatius.

En altres paraules, la Catalunya del segle xvii constitueix un cas re-
presentatiu per a l’historiador de l’Europa d’aquest segle, un cas particu-

3 Dietari de Jeroni Pujades, 4 vols. (Barcelona, 1975-76).
4 Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII. Baronia de Sentmenat, 1590-1729 

(Crítica, Barcelona, 1988).
5 Honored Citizens of Barcelona (Princeton, 1986); traducció castellana: La formación 

de una clase dirigente: Barcelona, 1490-1714 (Ariel, Barcelona, 1986).
6 (Vic, 1987).
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larment gràfic, ja que les pressions que el govern central exercí sobre el 
Principat culminaren en una revolta oberta, i una revolta posa en evidència 
moltes de les trames internes i moltes de les assumpcions d’una societat 
que d’altra manera podrien romandre amagades a l’ull de l’historiador. 
És natural que els lectors catalans interpretin la història dels orígens de la 
revolta principalment com un episodi de la seva pròpia història nacional, 
i que hi responguin en conseqüència. Però, en explicar aquella història, 
les meves preocupacions com a autor no es limitaven exclusivament a la 
seva dimensió catalana o, fins i tot, hispànica en general, per gran que fos 
l’interès que hi sentia. M’interessava també il·lustrar el procés més gene-
ral en virtut del qual els governants del segle xvii es trobaren enfrontats 
a províncies, regions i comunitats que, nominalment, els devien obedièn-
cia, però que, per alguna raó, es considerava que no eren prou subjectes 
al control reial. Una d’aquestes comunitats de l’Europa de l’època era la 
Catalunya de Felip IV. Però n’era una entre d’altres. Vint anys abans que 
Felip IV enviés un exèrcit contra el Principat de Catalunya, Lluís XIII de 
França havia dirigit les seves forces cap al semiautònom Principat de 
Béarn. Durant aquests mateixos vint anys, l’emperador Ferran II reprimí 
les llibertats del seu regne de Bohèmia, Lluís XIII va descarregar tot el 
pes del poder sobre la província rebel del Llenguadoc, i Carles I d’Angla-
terra feia la guerra, sense èxit, als seus súbdits d’Escòcia. En cada una 
d’aquestes societats, els conflictes assoliren formes distintes i obtingueren 
resultats diferents, per raons explicades històricament. Però, per dessota 
de cada un d’aquests conflictes, trobem sempre la mateixa qüestió de fons: 
l’enfrontament entre les aspiracions dels governs centrals i els drets i les 
llibertats històriques i col·lectives, que tradicionalment havien imposat res-
triccions importants a l’exercici del poder reial. El que succeí a Catalunya, 
per tant, tenia una dimensió europea, i la resolució d’aquesta història, tant 
a Catalunya com arreu, ens ha d’explicar el posterior desenvolupament de 
l’organització de l’estat a l’Europa dels segles xviii, xix i xx.

En relatar aquests fets, la meva intenció no era pas jutjar-los sinó ex-
plicar-los. Em sembla important fer entenedor als lectors el punt de vista 
dels dos bàndols en conflicte, per tal de fer-los comprensible el conflicte 
mateix. Volia aclarir per què Olivares s’adonà que les constitucions de 
Catalunya eren un significatiu obstacle per a la realització del seu pro-
grama polític, tant com volia aclarir per què per a Pau Claris i els seus 
companys la defensa d’aquelles mateixes constitucions era una causa sa-
grada. La comprensió d’ambdós punts de vista en el context del segle xvii 
requereix un esforç d’imaginació històrica. Encara que nosaltres som, ara, 
a les acaballes del segle xx, hi ha una sostinguda temptació d’interpretar 
les accions d’aquells homes a través de l’òptica del món del segle xix, amb 
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la seva predisposició, d’una banda, a veure l’estat modern centralitzat 
com la culminació de la història moderna europea i, de l’altra, a imagi-
nar comunitats nacionals ideals, dotant-les amb certes característiques i 
prioritats inalterables en el decurs del temps.

En descriure i analitzar les causes de la revolta de 1640 a Catalunya 
desitjava trencar amb les interpretacions estereotipades del segle xix, i 
examinar els punts de vista en conflicte pel que fa a l’estudi de la primera 
meitat del segle xvii. Per al Comte-Duc, les constitucions catalanes eren 
un impediment arcaic i irritant en la creació d’una monarquia espanyo-
la més racional i més eficient. Per a Pau Claris hi havia lleis i llibertats, 
basades en un contracte sagrat entre el príncep i el seu poble, que ga-
rantien la supervivència d’una comunitat històrica, i Olivares era un tirà 
perillós. Ambdues lectures de la situació derivaren naturalment del dife-
rent univers mental en el qual operaven, i —des del punt de vista de tots 
dos participants— ambdues eren essencialment vàlides. Va ser arran del 
conflicte entre aquestes posicions irreconciliables, cada una vàlida en els 
seus propis termes, que va néixer la revolta. I aquest fet va ser, tal com 
jo ho vaig veure, allò que va donar als esdeveniments la seva dramàtica 
ironia, i fou aquesta dramàtica ironia allò que vaig mirar de transmetre 
als meus lectors.

Totes dues lectures, contemplades des del punt de vista actual, tenien 
deficiències òbvies. Les llibertats de les quals Pau Claris estava tan or-
gullós no eren necessàriament sinònimes de llibertat, si bé, com les expe-
riències del segle xvii anglès i de la República d’Holanda mostrarien, la 
defensa de les llibertats resultaria la salvació de la llibertat a llarg termi-
ni. El programa de reforma patrocinat per Olivares tampoc no el col·loca 
automàticament al cantó del progrés i de la modernitat, si bé alguns dels 
elements d’aquell programa contenien un cert nombre de característiques 
«modernes», jutjades des del punt de vista de generacions posteriors. Però 
el mateix concepte de «modernitat» és ambigu i enganyador; la modernitat 
d’avui pot molt bé ser l’anacronisme de demà. I a la inversa, el que avui 
sembla arcaic, pot molt bé estar demà a l’avantguarda del progrés.

No hi ha millor il·lustració d’aquesta ambigüitat que la revolta dels 
Països Baixos contra Felip II, a la segona meitat del segle xvi. La Repú-
blica d’Holanda, que emergí del conflicte, era, si la jutgem per les seves 
institucions, la quinta essència d’una comunitat medieval, amb una multi-
plicitat de drets i privilegis locals i corporatius, els quals l’haurien d’haver 
feta radicalment inapropiada per a les lluites de la vida moderna. Malgrat 
això, i totes les seves baralles i divisions internes, no tan sols sobrevisqué 
sinó que prosperà; i, en prosperar, adquirí un nivell d’eficàcia econòmica 
i d’avenç científic i tecnològic que els estadistes «modernitzadors» de les 
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monarquies del segle xvii varen ser incapaços d’aconseguir en les seves 
societats més centralitzades. Per aquest motiu, tot i alenar nova vida a 
les velles institucions, els holandesos assoliren una irrupció pionera en la 
«modernitat».

Els rebels catalans de 1640 no aconseguiren de repetir l’èxit dels ho-
landesos. Hi ha tota una sèrie de raons que ens expliquen aquest fracàs. 
Tant per la situació internacional de mitjan segle xvii, com per la relació 
entre la posició geogràfica i les oportunitats econòmiques de Catalunya 
en aquell moment, les cartes estaven molt desfavorablement repartides pel 
que feia a la possibilitat de mantenir la independència, molt més desfa-
vorablement que no ho estaven per als portuguesos. Però ens hauríem de 
preguntar, també, si els homes de 1640 eren del mateix calibre i tenien la 
mateixa visió d’aquells que havien fundat la República d’Holanda, i si en 
el conjunt de la societat hi havia els elements dinàmics, capaços de domi-
nar les velles institucions i de fer-les aptes per a nous objectius, que exis-
tien als Països Baixos a finals del segle xvi. Aquesta qüestió ens retorna 
un altre cop al món social i mental del qual emergiren: la Catalunya de 
començaments del segle xvii, el caràcter general de la qual he tractat de 
descriure a les pàgines que vénen a continuació. Ningú no és més consci-
ent que jo mateix de fins a quin punt aquestes pàgines eren, i són, només 
un esbós. Vint-i-cinc anys després de la publicació del meu llibre, aquest 
esbós roman encara per a corporeïtzar. Cal esperar, doncs, que aquesta 
reedició serveixi d’estímul a la nova generació d’historiadors catalans per 
a reconstruir en un nivell més profund la història de la Catalunya dels 
segles xvi i xvii, de la qual resta encara tant per descobrir.

J. H. E.
The Institute for Advanced Study
Princeton, New Jersey
23 de juny de 1988
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PRÒLEG

Aquest llibre fou concebut inicialment com un estudi de la carrera po-
lítica del privat de Felip IV d’Espanya, el Comte-Duc d’Olivares. Ara bé, 
la pèrdua o destrucció de gran part dels seus papers¹ va obligar-me a can-
viar els meus propòsits. Vaig adonar-me que el millor, i fins potser l’únic, 
enfocament de la política del Comte-Duc era l’anàlisi d’un episodi d’ex-
trema importància per a la història espanyola del segle xvii: la revolució 
de Catalunya l’any 1640.

La part de responsabilitat que va tenir Olivares en l’esclat de la Re-
volta catalana fou motiu de controvèrsia fins i tot entre els seus mateixos 
contemporanis. Es deia que estava delerós per destruir les llibertats de 
Catalunya, i que una insurrecció al Principat li proporcionaria una bona 
excusa. Els historiadors catalans vuitcentistes, com Víctor Balaguer, esta-
ven convençuts que aquesta era l’explicació de la revolta. «... todo induce 
a creer», escrivia, «que la intención de éste (ie. Olivares) era provocar la 
revolución en Cataluña para tener el derecho de caer sobre ella y acabar 
de una vez con sus libertades».² Aquesta interpretació, que s’ajustava als 
prejudicis nacionalistes catalans, trobà àmplia acceptació. Quaranta anys 
després un altre historiador català escriví: «Clarament apareix, doncs, que 
els motins i la revolta de l’any 1640 foren cercats i provocats per la cort i 
les autoritats reials a Catalunya».³

Aquesta explicació, fins i tot en el cas de ser correcta —i no sembla-
va provada suficientment— plantejava alguns problemes. Sobretot deixa-
va sense resposta una pregunta evident: ¿per què havia de provocar una 
revolució el primer ministre d’Espanya en una província fronterera en 
un moment en què la guerra amb França arribava al seu punt culminant? 
Aquesta pregunta demanava certa atenció. Suggeria en darrera instància 
la necessitat d’aprofundir en les circumstàncies que podien haver obligat 
Olivares a prendre una decisió tan dràstica. Això implicava analitzar les 
relacions entre la Cort espanyola i el Principat de Catalunya en els anys 
que van precedir la revolta, cosa que no resultava factible si no es tenien 

1 Vegeu Apèndix V (Fonts). 
2 Historia de Cataluña (2a ed., Madrid, 1886), v. VII, p. 358.
3 A. Rovira i Virgili, Pau Claris (Barcelona, 1922), p. 21.
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uns certs coneixements de les condicions socials, polítiques i econòmiques 
a Catalunya durant el govern dels Habsburg.

Per a iniciar aquesta investigació no posseïa estudis anteriors que po-
guessin ser-me d’utilitat. Pel que fa referència a la revolta pròpiament dita, 
els historiadors catalans repetien una versió comuna, clarament nacionalista 
en inspiració i fonamentada en un limitat nombre de documents; d’altra ban-
da, els historiadors estrangers els seguien a distància. La Revolta catalana 
és una de les «sis revoltes contemporànies» de què parla R. B. Merriman, 
però les poques pàgines que hi dedica són de segona mà i esmorteïdes.4  
La història social, econòmica i administrativa de Catalunya en els anys que 
precediren la revolució era fins i tot pitjor tractada. Els segles xvi i xvii 
eren considerats tradicionalment un període de «decadència» en la història 
catalana, i no havien aconseguit d’interessar els historiadors natius. Així 
doncs, vaig trobar-me de sobte iniciant el camí sense gairebé cap fita en 
el trajecte, però vaig tenir la sort que un petit grup de joves historiadors 
de Barcelona, sota el mestratge del Doctor Vicens Vives, dediqués la seva 
atenció, en aquells moments, a problemes similars d’aquests i d’altres pe-
ríodes de la història de Catalunya. Vaig beneficiar-me molt del seu estímul 
i la seva cooperació.

Els arxius, tant centrals com locals, van resultar extraordinàriament rics, 
i gràcies a això ha estat possible presentar una imatge molt més completa 
de la Catalunya del segle xvii del que anys enrera s’havia pogut fer. Però, 
inevitablement, aquesta imatge encara és incompleta. Els nostres coneixe-
ments, en especial, de la història econòmica de Catalunya, es troben en 
els seus inicis, i ni tan sols no sabem quina classe i quantitat de material 
podem aconseguir per aclarir-ho. Les pàgines que aquest llibre dedica a 
les qüestions socials han de ser considerades, doncs, de provatura, i estan 
destinades a plantejar cert nombre de problemes que, espero, moguin a 
d’altres a seguir-ne l’estudi.

Un català del segle xvii digué, referint-se a una altra revolució, «(siendo) 
necesario, para sacar las causas de la alteración o conmoción de un común, 
tomando la narración de muy atrás, pues, a semejantes actos, la experiencia 
nos muestra no se llega sin preceder muchos premisos que conmueven los 
ánimos para tumultuar los pueblos».5

En estudiar la Revolta catalana vaig adonar-me que això era cert; i 
aquest és el motiu que el llibre sigui més extens del que es planejà en 

4 Six Contemporaneous Revolutions (Oxford, 1938), pp. 1-10, 115-119 i 135-138.
5 Francesc de Gilabert en la seva «Respuesta hecha al Tratado... que Antonio de Herrera 

hace de los sucesos de Aragón...», recollida en l’obra del Conde de Luna, Comentarios a los 
Sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592 (ed. Duque de Villahermosa, Madrid, 1888), 
p. 481.
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principi. Les úniques circumstàncies atenuants que puc esgrimir són que 
1’«Espanya en decadència», malgrat que fos objecte de moltes discussi-
ons, ha estat poc estudiada, i que l’estudi d’una sola regió de la Península 
durant la primera meitat del segle xvii pot coadjuvar en la tasca d’explicar 
per què la més gran potència mundial del segle xvi no va saber mantenir 
semblant posició en el xvii. I encara més, al marge de les implicacions 
que tingué per a la carrera d’Olivares i per a la declinant estrella de la 
Monarquia espanyola, la Revolta catalana posseeix una pertinència molt 
més gran, ja que constitueix un cas típic de la gran lluita entre les aspi-
racions centralistes dels monarques i els tradicionals drets i llibertats de 
llurs súbdits, que commogué l’Europa dels segles xvi i xvii, i de la qual 
sorgí l’Estat modern.

No puc acabar sense abans expressar el meu agraïment més sincer per 
tota l’ajuda que he rebut dels meus molts amics, tant a Espanya com a 
Anglaterra, durant els anys que he estat preparant aquest llibre. Un seguit 
de dificultats específiques esperen a qualsevol historiador suficientment 
temerari com per a explorar el passat d’un país que no és el seu, i si he 
aconseguit de superar-ne algunes ha estat gràcies a l’amabilitat i la pacièn-
cia de gran nombre de catalans que han fet tot el possible per tal que em 
sentís com a casa. Si algunes de les meves conclusions donen la impres-
sió de ser un pobre pagament a la seva generositat, confio que em cone-
guin suficientment com per adonar-se que no he arribat a elles sense haver 
examinat abans amb tota cura les dades disponibles. Res no em produiria 
més complaença que se sentissin empesos per les meves afirmacions més 
discutibles a descolgar noves dades que les refutessin.

El meu agraïment més profund, pel que fa a Espanya, és per al mala-
guanyat Doctor Vicens Vives. La seva mort, el 1960, amb només cinquanta 
anys, constituí una calamitat per a la investigació històrica moderna. Proce-
dí, en solitari, a una nova valoració dels dogmes tradicionals de la història 
espanyola i catalana, i la seva talla, ja gran en vida, continuarà augmentant. 
Entre els seus deixebles més propers, desitjo anomenar especialment el Dr. 
Joan Reglà, a l’actualitat Professor d’Història Moderna a la Universitat de 
València, i els Drs. Jordi Nadal i Emili Giralt, els quals han tingut amb mi 
innombrables atencions, tant en l’ordre privat com en el professional. Els 
seus estudis sobre els problemes econòmics i socials de Catalunya prome-
ten canviar la nostra visió del Principat durant els segles xvi i xvii. Em 
sento així mateix reconegut al Dr. Ferran Soldevila, degà dels historiadors 
catalans, pel seu inesgotable interès i per les seves crítiques sempre pro-
fitoses; a Mossèn Josep Sanabre, fidel company en les meves incursions 
a la Catalunya del segle xvii, i al Dr. Gonçal Lloveras, qui, més que cap 
altre, va ajudar-me a conèixer la del xx.
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Els arxivers que m’han prestat la seva ajuda i m’han animat a continuar 
en els meus esforços són massa nombrosos perquè els anomeni individu-
alment, tot i que haig de fer excepció en el cas d’En Ricardo Magdaleno, 
Director dels Arxius de Simancas; d’En Martínez Ferrando, Director de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó; del Sr. Serra Rosselló, dels arxius de la 
Ciutat de Barcelona; de Mossèn Junyent de Vic, i del malaguanyat Mossèn 
Pere Pujol de la Seu d’Urgell.

Estic també molt agraït al Sr. Pierre Vilar, de París, qui posà els seus 
grans coneixements d’història catalana a la meva completa disposició, i 
que va permetre’m de llegir part del manuscrit de la seva obra Catalunya 
dins l’Espanya Moderna poc abans de la seva publicació.

Pel que fa a Anglaterra, sóc deutor dels meus col·legues del Trinity Co-
llege, Cambridge, els quals m’escoltaren pacientment mentre perorava de 
temes catalans, donant-me ànim i aconsellant-me; així mateix seria injust 
no esmentar que alguns dels meus alumnes al Trinity m’han obligat, amb 
les seves preguntes i comentaris sobre una gran varietat de tòpics histò-
rics, a examinar de nou les meves conclusions a la llum de l’evolució ge-
neral d’Europa i Anglaterra. El meu deute amb el Director i becaris del 
Trinity per haver-me admès entre ells, amb motiu de la meva dissertació 
original, i per permetre’m de passar dos anys investigant a Espanya és 
molt gran. Desitjo també donar les gràcies al Jurat del premi Prince Con-
sort per haver guardonat una primera redacció d’aquest llibre amb el dit 
premi i amb la Medalla Seeley del 1956, i per permetre’m de publicar-lo 
en forma extensa.

El Dr. Batista i Roca de l’Emmanuel College, Cambridge, Sir Geor-
ge Clark, el Sr. H. O. Evennett del Trinity College, Cambridge, el ma-
laguanyat Professor González-Llubera, el Sr. David Joslin del Pembroke 
College, Cambridge, el Professor H. Koenigsberger de la Universitat de 
Nottingham, la Sra. Jean Lindsay, anys enrera del Girton College, i el 
Dr. R. Robson del Trinity College han llegit part o bé tot el manuscrit 
en un o altre moment de la seva gestació, i han estat molt generosos en 
les seves crítiques i els seus consells. El professor Koenigsberger i el Dr. 
Batista i Roca, en especial, han dedicat molt de temps a la lectura del 
manuscrit definitiu, i m’han fet suggeriments molt valuosos que he pro-
curat de seguir. Malgrat tot, el meu deute més gran és amb el Professor 
H. Butterfield, qui va guiar les meves primeres petjades en la investiga-
ció històrica, i la perceptivitat i l’estímul del qual han estat d’una gran 
vàlua per a mi en el córrer dels anys.

El Dr. Robson s’oferí generosament a llegir les proves, i ha tingut cura 
de lliurar-me d’errors estilístics, i d’inexactitud en l’expressió.
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Per concloure he de dir que la meva esposa m’ha estat de gran ajuda 
durant la redacció del llibre, i s’ha dedicat amb paciència i bon humor a 
la desagradable tasca de preparar l’índex.

J. H. E.
Trinity College, Cambridge 
23 de juny de 1962

Amb motiu de la present publicació en català de la meva obra, em plau 
felicitar efusivament el Sr. Josep Vallverdú per la seva excel·lent traducció, 
reflex fidel de l’original anglès.

   J. H. E.
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1. CASTELLA I ARAGÓ

Un espanyol del segle xv hauria pogut ben bé citar amb orgull les pa-
raules del Salmista: «En toda la tierra se oyó su sonido, y hasta los con-
fines del mundo se oyó su voz».1 Els seus compatriotes havien descobert 
i colonitzat un Nou Món, i havien portat l’Evangeli fins als confins més 
allunyats de la terra. S’havien bastit un imperi més gran que qualsevol altre 
conegut. Havien merescut un lloc eminentíssim en els annals de la humani-
tat per la força de llurs armes, l’habilitat de llurs diplomàtics, la brillantor 
de llur civilització i la incomparable riquesa (ara potser un xic rovellada) 
de llur rei. ¿Qui dubtaria que havien merescut un especial favor als ulls del 
Senyor, i estaven destinats a dur endavant els Seus designis?

El caràcter miraculós de l’ascensió d’Espanya a la grandesa fou confir-
mat per l’extraordinària velocitat amb què s’havia aconseguit. Poc més de 
cent anys enrera, a penes si hom podia dir que Espanya existia. «Hispània» 
era el nom dels cartògrafs per a la retallada punta d’Europa que penetrava 
fins a un oceà inexplorat; era el nom que els historiadors donaven a una 
famosa província la unitat de la qual no havia sobreviscut de gaire a la 
caiguda de l’Imperi Romà; era l’ombra del que un jorn fou, i que un dia 
tornaria a ser, però encara no era sinó una ombra. Al llarg de l’Edat Mitjana, 
la Hispània dels cartògrafs donà una certa unitat fictícia a un complex de 
Corones i Reialmes —Castella i Lleó, Navarra, Aragó i Portugal, i el regne 
moro de Granada. Cadascun tenia la seva pròpia història, les seves pròpies 
institucions i les seves maneres peculiars, i si és que els reialmes cristians 
conservaven un semblant de la unitat dels temps romans, era només en el 
sentiment que tots eren germans en la croada contra l’Islam.

La història d’aquesta fragmentada península canvià decisivament el 
1469 amb el casament de Ferran d’Aragó i Isabel de Castella, que uní les 
dinasties de dues de les tres corones de l’Espanya cristiana. Ara els blocs 
central i oriental de la península compartien una casa governant comuna, 
i només l’aïllament del tercer reialme, Portugal, i la continuada presència 

1 Citat pel Dr. Carlos García (1617). Veg. M. Herrero García, Ideas de los españoles del 
siglo xvii (Madrid, 1928), p. 14.
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dels moros a Granada, s’interposava entre la Casa de Trastàmara i la reu-
nió dels territoris d’Espanya sota un sol monarca. En el decurs de només 
cent anys llur somni d’unitat havia de realitzar-se; el regne de Granada 
fou destruït el 1492; Navarra fóra incorporada a la Corona de Castella el 
1515;2 i Portugal havia d’unir-se a les corones de Castella i Aragó el 1580. 
Però, fins i tot abans de la conquesta de Granada i l’annexió de Portugal, 
semblava als contemporanis que Espanya havia reviscut. El casament de 
Ferran i Isabel el 1469 i llur governació conjunta sobre Castella i Aragó a 
partir de 1479 marcava per a tot el món l’aparició d’una nova nació euro-
pea, el naixement d’Espanya.

La unió de les corones de Castella i Aragó a finals del segle xv era, 
doncs, el primer en aquella cadena d’esdeveniments quasi miraculosos que 
durien el nom i la reputació d’Espanya als més apartats racons de la terra. 
Sense aquella unió, els triomfs del segle xvi haurien estat impensables. La 
vigoria i resistència dels castellans, ells sols, féu possible el descobriment 
i la conquesta d’un vast imperi d’ultramar, però foren les tècniques de go-
vern i administració heretades dels aragonesos les que asseguraren la seva 
organització i supervivència. En aquell sentit, l’imperi espanyol del segle 
xvi era el resultat de la unió de dues corones, i prova de la indispensabilitat 
de l’una respecte a l’altra. Però el desenvolupament peculiar de l’imperi 
espanyol fou afaiçonat no solament pel fet d’aquesta unió, sinó també per 
les seves peculiars característiques. Els seus trets principals eren, primer, 
que no era una unió de socis iguals, i segon que, com a unió, no passava 
de ser dinàstica.

Quan Ferran i Isabel reuniren els dos territoris de Castella i Aragó, 
aquests es trobaven en diferents estadis de desenvolupament. Castella, du-
rant segles, havia viscut en un món propi, separada de la resta d’Europa, 
amb la mirada girada endins d’ella mateixa, i les seves energies aplicades 
al recobrament de les seves terres de l’infidel. La societat castellana era 
una societat organitzada de cara a la guerra, i en particular de cara a una 
guerra de croada. Els seus herois i els seus ideals eren marcials i religiosos. 
Cap al segle xv, amb tot, les coses estaven començant a canviar. L’eter-
na croada contra els moros de Granada semblava per fi acostar-se a una 
conclusió victoriosa. El seu acabament representaria l’alliberament d’ener-
gies prèviament absorbides en la lluita amb l’Islam; i calia esperar que el 
guerrer de la croada el que faria fóra mirar entorn d’ell en cerca de nous 
móns per conquerir, més que no pas acontentar-se amb penjar les armes a 
la panòplia. Al mateix temps el comerç de llana de Castella amb l’Europa 

2 Tot i estar incorporada a la Corona de Castella, Navarra conservava les seves Corts i 
altres institucions.
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septentrional s’expandia de pressa, i a Cantàbria havia aparegut una robusta 
societat urbana, que vivia en l’opulència, i que es familiaritzava amb les 
idees que afluïen al país des de Flandes i el Nord.

Per tant, el darrer quart del segle xv trobà Castella preparada per a una 
nova empresa i unes noves oportunitats. La prosperitat del comerç de la 
llana li havia aportat vastes riqueses. El final de la Reconquesta l’havia 
alliberada de guerres internes. La descoberta del Nou Món i les guerres 
europees empreses per Ferran en defensa dels interessos aragonesos, pro-
porcionarien una oportunitat ideal per a canalitzar les energies colossals 
d’una nació orgullosa i triomfant, que es trobava per primera vegada amb 
l’ocasió, els recursos i l’incentiu suficients per a tombar-se enfora, envers 
Europa i un món més ample.

Malauradament, aquesta desclosa magnífica de vitalitat nacional a la 
Castella de finals del segle xv, no anava aparellada amb una desclosa com-
parable a la Corona d’Aragó, a la qual es trobava ara unida. La història 
medieval de la Corona d’Aragó era totalment al revés de la de Castella. En 
dividir per una barrera muntanyosa els reialmes orientals de la península 
espanyola de l’altiplà central castellà, la geografia havia produït un ritme 
diferent de progrés històric. Mentre els castellans estaven encara emboli-
cats en lluites dinàstiques, i llur croada contra els moros no s’havia ni de 
molt completat, els habitants de les zones orientals havien ja expulsat els 
àrabs i estaven posant els fonaments d’un dels estats més imponents de 
l’Europa medieval. La porció ibèrica que havien creat, la Corona d’Aragó, 
consistia en tres territoris, cadascun amb institucions pròpies, però gover-
nat per una única dinastia; els reialmes d’Aragó i València i el Principat 
de Catalunya.3 En aquesta gran federació Catalano-Aragonesa, amb la rica 
marina i l’àrid rerapaís aragonès, els catalans eren els capdavanters. Llur 
iniciativa i energia féu de Barcelona un dels grans ports del Mediterrani oc-
cidental; llur caràcter emprenedor creà per a la federació un imperi marítim 
que s’estenia de Mallorca a Atenes; i llur remarcable capacitat organitza-
dora el forní d’institucions que materialitzaven llur creença que la relació 
correcta entre un rei i els seus subjectes era contractual, amb obligacions 
mútues de servir i obeir.

Els segles xiii i xiv foren l’edat d’or de l’imperi catalano-aragonès. 
El segle xv fou, per a Catalunya, el soci predominant de la federació, un 
segle de crisi comercial, social i política. Els orígens d’aquesta crisi són 

3 Per evitar confusió, «Aragó» és emprat en aquest llibre (excepte en el títol d’aquest 
capítol) només referit al regne d’Aragó; i «La Corona d’Aragó» o «Els estats de la Corona, 
d’Aragó» és emprat per descriure els territoris llevantins com a unitat. No hi ha altre mot 
que designi els naturals de tots els territoris de la Corona i alhora els habitants del reialme 
d’Aragó sol, però el context aclarirà el sentit que, en cada cas, té la paraula.
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tradicionalment adscrits al canvi de dinastia després que en el 1410 va ex-
tingir-se la línia nativa de reis catalans, que fou substituïda al tron per la 
casa castellana de Trastàmara. Les investigacions recents, però, indiquen 
que la crisi era molt més complexa que una simple reestructuració causada 
per la introducció d’una dinastia forana que es trobà sense cap inclinació 
a les aspiracions i forma de pensar catalanes.4 Catalunya estava afectada 
per la depressió econòmica general al món mediterrani durant les últimes 
dècades del segle xiv. El seu comerç de teixits amb Itàlia, Sicília i el Me-
diterrani oriental estava desllorigat per la guerra, la pirateria i la compe-
tència estrangera. La seva organització agrària tradicional rebé un cop de 
mort amb la Pesta Negra i les seves seqüeles. Al camp, el pagès comença-
va a exigir dels terratinents una consideració legal en consonància amb la 
seva condició econòmica millorada. A les ciutats, els artesans lluitaven per 
rompre l’exclusivisme oligàrquic sobre el govern municipal. L’estructura 
política de l’Estat Català, que durant tant de temps havia fet del Principat 
un model d’ordre i de bon regiment, demostrà que era una barrera fràgil 
contra la marea creixent de subversió. L’oligarquia mercantil, aferrant-se 
a aquesta estructura tradicional i a les relacions contractuals entre rei i 
subjectes, provà de posar límits a l’autoritat reial; les classes inferiors ur-
banes, en llur odi per l’oligarquia, feien costat al rei; els nobles, assetjats 
pels seus camperols, es passaren al bàndol de l’oligarquia, una oligarquia 
els interessos i finalitats de la qual compartien cada cop més.

El compromís conjunt de rei, pagesia i artesans contra una oligarquia 
mercantil i la noblesa, que controlaven les institucions tradicionals del Prin-
cipat, llançà a la guerra civil un país que ja havia estat debilitat per crisis 
econòmiques i per l’esforç enorme de l’expansió comercial i militar dels se-
gles precedents. De 1462 a 1481 les hostilitats continuaren, interrompudes 
només intermitentment per treves de curta durada. La Catalunya que emergí 
d’aquestes lluites era un país trossejat i exhaust, que havia perdut la seva 
empenta espiritual i econòmica. Fins on podria recuperar el seu antic nervi 
i energia dependria en molta mesura de la forma en què seria pacificada i 
reorganitzada. Aquesta seria l’obra de Ferran, que arribava al tron a la mort 
del seu pare, Joan II, el 1479. El seu concepte dels seus deures es mantenia 
dins línies conservadores. Tot i acceptant l’existència de les noves reali-
tats socials, d’una classe pagesa pròspera i d’una classe urbana amb dret a 

4 Per a aquesta i les remarques que segueixen, veg. J. Vicens Vives, Evolución de la 
Economía catalana durante la primera mitad del siglo xv (Palma de Mallorca, 1955), una 
exposició admirablement clara de l’estat actual dels coneixements, llegida al IV Congrés 
d’Història de la Corona d’Aragó. Veg. també la brillant anàlisi de Pierre Vilar, «Le déclin 
catalan du Bas Moyen Age. Hypothèses sur sa chronologie», Estudios de Historia Moderna, 
vol. VI (Barcelona, 1956-9), pp. 1-68.
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participar en l’administració de les ciutats, provà d’incorporar-les a una es-
tructura institucional que conservaria tot allò que hi havia de més valuós en 
les conquestes del passat.5 En lloc de posar a Catalunya els fonaments d’un 
poder reial absolut, tal com els monarques de Castella començaven a tenir, 
es prengué la molèstia de ressuscitar i revigoritzar l’antic Estat contractual, 
i aquelles institucions que protegien el subjecte contra l’abús de poder reial. 
Rebutjant l’oportunitat que proporcionava la guerra civil catalana de confor-
mar el Principat amb el model polític autocràtic de Castella, ell el va restaurar 
de conformitat amb els estats associats d’Aragó i València, que havien pogut 
defugir la lluita civil tan desastrosa a Catalunya. D’aquesta manera confiava 
preparar les condicions necessàries per a1 recobrament econòmic del Prin-
cipat i reviure així les antigues esplendors de la corona d’Aragó.

El gradual reviscolament de la vida econòmica catalana als primers anys 
del segle xvi mantingué l’esperança que la política de Ferran es veuria co-
ronada amb un possible èxit. Però aquest recobrament català parcial, tot i 
estar combinat amb l’acrescuda prosperitat de València, no podia reeixir a 
fer de la Corona d’Aragó un associat igual en força i recursos a la Corona 
de Castella. Al temps que Castella entrava en un període d’expansió eco-
nòmica i militar, la Corona d’Aragó, després de segles d’expansió seguits 
d’un període de decadència, entrava en una nova era que, en el millor dels 
casos, no fóra sinó de recuperació lenta i consolidació.

Si ara Castella sobrepassava els Estats de la Corona d’Aragó en vigoria 
i energia, també els sobrepassava en nombre d’habitants. Amb una super-
fície tres vegades més gran, tenia un poblament que, al començament del 
segle xvi, havia segurament assolit els 6 milions i mig; la població de la 
Corona d’Aragó, segons la xifra que tenim per més segura, tot just si arri-
bava un xic més amunt del milió. Una desproporció similar pot trobar-se 
en les xifres de la densitat relativa de població:6

 Extensió Densitat
Castella 378.000 km² 22 per km²
Corona d’Aragó 100.000 km² 13,6 per km²

Avui pot cridar l’atenció el fet que Castella, amb les seves grans exten-
sions desèrtiques, pogués arribar a tenir més poblament que els territoris 
de la Corona d’Aragó tots plegats, però l’existència d’aquesta sorprenent 

5 La nova interpretació de l’obra de Ferran, la dóna J. Vicens Vives, Política del Rey Ca-
tólico en Cataluña (Barcelona, 1940).

6 Javier Ruiz Almansa, «La población española en el siglo xvi», a Revista Internacio-
nal de Sociología, vol. III, núm. 4 (1943), p. 120. Les xifres de Castella són per al 1594, les 
d’Aragó i València per al 1609, i les de Catalunya per al 1553.
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disparitat és una de les explicacions del predomini castellà en la nova Es-
panya de Ferran i d’Isabel.

La unió de les dues corones fou, doncs, la unió d’uns socis molt desi-
guals. Fou també la unió de dos socis molts diferents. La federació cata-
lano-aragonesa, orientada cap al Mediterrani, d’esperit comercial, cosmo-
polita en visió, tenia poc en comú amb una Castella l’organització social 
de la qual estava encarrilada a les necessitats de la guerra de croada i els 
horitzons mentals de la qual s’havien vist limitats per segles d’aïllament 
polític i cultural. L’abisme entre tots dos va obrir-se encara més a causa de 
les tradicions polítiques i les institucions tan diferents en cada cas. Cadas-
cun posseïa certament institucions parlamentàries, o Corts, però les Corts 
de Castella, que mai no havien assolit poder legislatiu, sortiren de l’Edat 
Mitjana isolades i febles, i amb poques perspectives de poder ablanir un 
monarca enèrgic. Les de València, Catalunya i Aragó, en canvi, compar-
tien amb la Corona el poder legislatiu i estaven ben cuirassades amb lleis 
i institucions que derivaven d’una llarga tradició de llibertat política. Els 
poders del rei als estats de la Corona d’Aragó quant a l’administració de 
justícia, l’exacció de tributs o la lleva d’exèrcits estaven encerclats de res-
triccions legals. A cada moment, un governant es trobava limitat pels fueros, 
les lleis i les llibertats que havia jurat d’observar, i cada un dels territoris 
posseïa un organisme actiu, com la Diputació catalana, la funció específica 
del qual era defensar les llibertats nacionals contra el poder arbitrari de la 
Corona. Aquesta preocupació tradicional per la llibertat política diferenci-
ava els catalans i els aragonesos, almenys segons llur punt de vista, molt 
marcadament, dels habitants de Castella. «Reina, reina, el nostre poble és 
franc, e no és així subjugat com és lo poble de Castella; car ells tenen a 
Nós com a senyor, e Nós a ells com bons vassalls e companyons», havia 
dit el rei aragonès Alfons IV a la seva muller, castellana.7

Diferint com diferien en llurs història i tradició, Castella i la Corona 
d’Aragó estaven ara unides per una unió que era purament dinàstica. Ultra 
el contracte matrimonial de Ferran i Isabel, no hi havia cap document for-
mal d’unió, ni al moment del casament hi hagué cap temptativa d’acostar 
més els dos territoris l’un a l’altre. A part de compartir sobirans comuns, ni 
Castella ni Aragó no sofriren cap alteració institucional radical que pogués 
iniciar el lent procés de mesclar-los en un estat únic. Cadascun retingué 
inalterables les lleis i institucions pròpies; cadascun la moneda pròpia; i 
les barreres duaneres es continuaren dreçant entre ells dos com un recor-
datori perpetu que la unió de les dues cases reials estava ben lluny de ser 
una unió dels pobles que elles regien. 

7 Crònica del Rei d’Aragó en Pere IV lo Ceremoniós (Barcelona, 1885), p. 46.
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La naturalesa d’aquesta unió, tant com la força desigual dels dos socis, 
jugà el seu paper a l’hora de determinar el curs que l’Imperi espanyol pren-
dria durant el segle xvi. Fou aquella naturalesa que marcà la pauta per a 
l’adquisició de nous territoris pels reis d’Espanya. Cada nou territori adqui-
rit per matrimoni o herència, com la gran herència dels Habsburg de 1504, 
hi era afegit com hi fou afegida la Corona d’Aragó, amb conservació de 
les pròpies lleis i privilegis; i les noves conquestes quedaven en poder del 
conqueridor, i no esdevenien propietat comuna de tots. Amèrica anà a parar 
no pas a Espanya, sinó a Castella sola. Com que el Nou món era conquesta, 
i per tant propietat, de la Corona de Castella, els subjectes aragonesos del 
rei no prendrien part important en la seva colonització i desenvolupament. 
Això era perfectament lògic, en el pressupòsit que cada un dels territoris 
del rei era una unitat en si. Però fou una tragèdia per al descabdellament 
futur de l’imperi espanyol. En reservar Amèrica a Castella, Ferran i Isabel 
no solament inclinaren la balança encara més accentuadament a favor de 
Castella, sinó que es deixaren escapar una oportunitat única de mesclar 
llurs diferents pobles en una aventura imperial comuna.8

Un imperi de territoris reunits sota un únic senyor com a resultat d’ar-
ranjaments i accidents dinàstics, i que retenien llurs institucions i formes de 
govern exactament igual com si aquells arranjaments no s’haguessin pro-
duït, mancava, naturalment, de caràcter homogeni. Les diverses províncies 
estaven únicament lligades pel fet fortuït de compartir un únic monarca, 
els poders i funcions del qual variaven enormement de l’una a l’altra, car 
«los reinos se han de regir, y gobernar, como si el rey que los tiene juntos, 
lo fuera solamente de cada uno de ellos».9 Mentre a Castella era gairebé 
un monarca absolut, a València o als Països Baixos era un governant amb 
poders molt limitats. Allò que podia fer oficialment a Mèxic, que estava 
governat per les lleis de Castella, ja no podia fer-ho semblantment a Aragó 
o Sicília. El cap de l’Imperi Espanyol, el monarca més poderós del món, 
era en primeríssim terme i per damunt de tot rei de Castella i rei d’Aragó, 
comte de Flandes, senyor de Biscaia, i duc de Milà. Per a cada un d’aquests 
territoris la possessió dels altres per part de llur sobirà era incidental causa 
d’orgull, això sí, però tanmateix cap objecte de sol·licitud. El seu imperi 
era i fou, al llarg del segle xvi, una aglomeració d’Estats solts, amb a penes 
un rastre d’unitat imperial o de mística imperial comuna a tots.

8 L’estatut legal exacte dels aragonesos a Amèrica, i el grau en què era practicada en con-
tra d’ells la discriminació, romanen força obscurs. Veg. Richard Konetzke, «La legislación 
sobre inmigración de extranjeros en América...», a Charles-Quint et son temps (Colloques 
internationaux du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, París, 1959), pp. 96-7.

9 Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana (Madrid, 1647, reimprès Madrid, 1930), 
llibre IV, cap. XIX, paràgraf 37.



32 J.H. ELLIOTT

El model constitucional de l’Imperi espanyol, com a grup d’Estats indivi-
duals retent fidelitat a un governant comú, suscitava problemes de govern i 
organització que, fins a cert punt almenys, es resolien pel desenvolupament 
del famós sistema de consells. Altre cop aquí la unió de la Corona d’Aragó 
amb Castella aplanava el camí per a tots els ulteriors desenvolupaments 
administratius dins l’imperi. El rei potser era tant rei d’Aragó i València 
com rei de Castella, però li resultava físicament impossible trobar-se alho-
ra en més d’un dels seus reialmes. Això volia dir que la majoria dels seus 
territoris sofririen segurament llargs períodes d’absentisme reial, i l’absèn-
cia del rei era un afer seriós en un món on l’administració de justícia i el 
conferiment d’honors i recompenses depenien d’una relació personal molt 
íntima entre el rei i els seus súbdits.

Hom trobà una resposta institucional en el desenvolupament de les vi-
ceregències, i d’un Consell d’Aragó sorgit del que un dia havia estat el 
reial Consell dels reis d’Aragó. Establert formalment el 1494 per Ferran, 
el Consell d’Aragó atenia la persona d’un monarca que durant llargs perí-
odes havia d’estar absent dels seus territoris aragonesos. Consistia en un 
Tresorer General, un Vicecanceller i cinc Regents.10 Tots ells, excepte el 
Tresorer General, eren natius i extrets de la classe dels letrados —la gran 
classe dels advocats en els quals Ferran i Isabel es recolzaven per a l’or-
ganització administrativa de llurs dominis. Com que l’administració quoti-
diana de les diverses províncies de la Corona d’Aragó estava en mans dels 
virreis, el Consell d’Aragó controlava llurs activitats estretament i actuava 
de vincle entre el virrei i el rei. Rebia els informes dels virreis, aconsellava 
el rei en assumptes de política en general i despatxava les ordres del rei a 
les diverses províncies que tenia sota jurisdicció. Mitjançant aquest mèto-
de de tenir un consell de natius vora seu, i un virrei a cada reialme, el rei 
aconseguia de no perdre de vista territoris que no li era possible de visitar 
i mantenir una mica de contacte amb llurs habitants.

A mesura que els reis d’Espanya al segle xvi anaven augmentant 
llurs territoris, prenien com a model el sistema aragonès, i imitant el 
Consell d’Aragó foren establerts altres consells. El principi que infor-
mava aquests consells fou clarament reconegut per Olivares en un me-
moràndum sobre el govern de la monarquia espanyola que preparà per 
a Felip IV. «Como concurren diversas representaciones de Rey por serlo 
de diversos reinos que se han incorporado en esta corona tan principal 
y separadamente como se están antes, es fuerza tener en su corte con-
sejo de cada uno, y con eso se considera estar V.M. en cada reino y 

10 Hi ha referència, curta, de la composició i deures del Consell d’Aragó a Carlos Riba y 
García, El Consejo Supremo de Aragón en el Reinado de Felipe II (València, 1914).
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así los hay de todos.»11 De fet, els consells d’Aragó i de Flandes, Itàlia 
i Portugal eren un sistema adequat de mantenir la ficció sobre la qual 
descansava el govern de l’Imperi espanyol: la ficció que el rei de tots 
era exclusivament el rei de cadascun dels territoris. Però la ficció, tot i 
ésser útil, no podia dur-se als extrems. Si el rei era el rei de cadascun, 
també era el rei de tots. Com a reconeixença d’això, hi havia diversos 
consells que tractaven de qüestions d’interès comú a tots els súbdits del 
rei. Hi havia el Consell de la Inquisició, per a les matèries de fe; el 
Consell de Guerra, i el Consejo de Estado.12 Els poders d’aquest darrer 
consell variaven molt segons les èpoques. Sota Felip II, que treballava 
personalment, eren reduïts. Sota Felip III eren ja força més grans. Però 
idealment el Consell d’Estat era la cúspide del sistema. Un amotina-
ment a València o a Palerm, tot i que fóra discutit als consells d’Aragó 
i d’Itàlia, respectivament, també cauria dintre la jurisdicció del Consell 
d’Estat, car els amotinaments eren assumptes d’interès general, que afec-
taven el benestar de la monarquia espanyola com un tot.

Era per mitjà d’aquesta doble estructura de consells individuals i gene-
rals que la dualitat natural de l’imperi espanyol era reconeguda; un imperi 
d’Estats independents però que retien obediència a un sol monarca. Els 
avantatges del sistema eren evidents, però tenia també els seus inconveni-
ents. Per bé que el reconeixement institucional de la identitat independent 
dels diversos territoris feia que el regiment d’un monarca absent fos tingut 
almenys com a tolerable, ja que no grat, pels seus habitants, no contribuïa 
gens a promoure una associació més íntima entre les diverses parts de l’im-
peri. Un natiu de Flandes no sentia, amb això, que tingués res en comú amb 
un natural de València —com de fet era, a part d’un rei comú—, ni que es 
movia amb el valencià devers una única meta. No es féu cap esforç seriós 
per establir sistemes uniformes de govern, per reforçar els lligams comer-
cials entre les diverses províncies, ni per introduir cap forma de reciprocitat 
econòmica. Els interessos individuals de cada província passaven al davant 
de tota mesura que, a canvi de sacrificis immediats, pogués algun dia redun-
dar en benefici de tots. Pot ser que en les circumstàncies del segle xvi tota 
forma d’associació real entre les províncies estigués fora de l’abast, però si 
això era cert dels flamencs i dels valencians, era lleugerament menys cert 
dels castellans i dels aragonesos, i la gravetat de l’acusació contra aquest 
sistema de govern seria que no féu res per promoure la cooperació mútua 
ni per rompre les barreres existents entre els diferents pobles.

11 BM: EgMSS 347, memoràndum sobre el govern (1625), f. 270.
12 Per a un ràpid però útil resum dels Consells, veg. el pròleg de J. M. Batista i Roca a H. 

G. Koenigsberger, The Government of Sicily under Philip II (London, 1951).
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Aquest fracàs de la unió original per evidenciar-se quelcom més que 
una mera unió dinàstica esdevingué cada cop més seriós a mesura que el 
segle xvi avançava. Per sota una fórmula constitucional establerta, que 
glaçava les relacions entre les províncies de la monarquia en una forma 
aparentment permanent, llur relació real canviava constantment per raó de 
noves circumstàncies polítiques i econòmiques. En teoria, les corones de 
Castella i Aragó estaven unides en termes iguals; els naturals de cada una 
tenien el mateix dret a l’atenció del rei. En la pràctica, la igualtat no so-
brevisqué gaire la mort de Ferran el Catòlic. El tret més característic en el 
desenvolupament de la monarquia espanyola del segle xvi és l’abisme que 
s’anà obrint entre Castella i tots els altres territoris, incloent-hi els Estats de 
la Corona d’Aragó. Tot conspirava per donar a Castella una predominança 
suprema i creixent. Castella havia començat amb més reserves de poder que 
no la Corona d’Aragó. Havia augmentat el seu guiatge amb l’adquisició i 
la possessió exclusiva de tota la riquesa i recursos d’Amèrica. L’imperi de 
Carles V era universal, més que no espanyol, però, a mesura que els recur-
sos de Flandes i Itàlia s’anaven fent cada cop més inadequats per a satisfer 
les despeses imperials, l’emperador es veié forçat a recórrer als recursos de 
Castella i de les possessions ultramarines de Castella. Les Corts de Castella 
eren més febles que les de la Corona d’Aragó, i per tant amb més facili-
tat podien ser induïdes a votar els impostos i subsidis que els monarques 
Habsburg necessitaven per a llurs perilloses aventures imperials. Castella 
aportava més soldats que els altres reialmes. El seu monopoli de comerç 
amb Amèrica assegurava un flux constant de plata per a la Tresoreria Reial. 
Cap a 1550 i tants, totes aquestes consideracions havien conferit a Castella 
una posició única entre els dominis dels Habsburg espanyols.

La sortida de Felip II de Flandes el 1559 i la seva decisió de situar la 
capital del seu imperi al cor mateix de Castella13 constituïen un reconei-
xement tàcit de la indispensabilitat de Castella per a la corona i de la seva 
primacia dins de l’imperi espanyol. Aquest reconeixement estava abocat 
a tenir repercussions, tant en el caràcter del govern imperial com en l’ac-
titud de les altres províncies envers aquest. Una administració situada a 
Madrid, al centre de la pelada altiplanícia de Castella, no podia deixar de 
sucumbir a la influència del seu ambient estridentment castellà. Castella 
era arreu, la resta de la monarquia —fins i tot la Corona d’Aragó— molt 
lluny; Barcelona era a quatre dies de distància per posta, i diverses setma-
nes per als mitjans de viatge més gansoners d’un rei o d’un ambaixador. 

13 Per a la partida de Felip de Flandes i el seu significat, veg. Fernand Braudel, La Mé-
diterranée et le Monde Méditerranéen à l’époque de Philippe II (París, 1949), especialment 
p. 523 i pp. 772-7.
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Era inevitable que el rei i els seus ministres anessin pensant cada cop en 
termes específicament castellans. Castella havia esdevingut llur món.

L’aspecte cada cop més castellà del govern de Madrid no va passar 
inadvertit per als altres reialmes de la monarquia. El 1555 els catalans i 
aragonesos se sentiren profundament molestos, quan el govern d’Itàlia, 
possessió tradicional de la Corona d’Aragó, fou arrabassat de les mans del 
Consell d’Aragó i s’establí un nou i especial Consell d’Itàlia. La finalitat 
del canvi era possiblement conveniència administrativa, però als aragone-
sos va semblar-los una conspiració deliberada per defraudar-los de llurs 
pròpies possessions. Els castellans ja gaudien de tots els càrrecs lucratius 
en el regiment del Nou Món; ara semblava que al Món Antic planegessin 
arrencar de la Corona d’Aragó la terra que li pertanyia per dret de con-
questa. Gradualment els aragonesos forjaren llur versió, ressentida, de la 
història de l’Imperi espanyol.

Por continuarse la asistencia del emperador Don Carlos más en Cas-
tilla que en Aragón por las precisas necesidades, o por otras razones 
no difíciles de atinar, se adelantaron más las familias de Castilla, 
participando de la luz del sol, que tenían cerca, el cual dio calor a 
la nobleza castellana para servirle y seguirle. El Rey Don Felipe el 
Prudente asentó más esto, pues eligió por asunto de su grandeza, 
y saber gobernar el mundo desde una silla, con que las familias de 
Castilla se acabaron de engrandecer, y el Reino y sus naturales se 
aficionaron a salir, con que se ha ido dando de mano a los demás, 
los cuales, por no tener quien se la diese, se han retirado, o no han 
salido como antes, y esto nace de no tener Rey de su nación, sino 
quien los conoce por relación; y en tanto es de mayor estimación el 
servicio en cuanto se hace a la vista de quien le ha de premiar.14

La queixa certament era exagerada. El divorci entre el rei d’Espanya i 
els seus súbdits de la Corona d’Aragó era lluny d’ésser complet quan els 
catalans lluitaren a Lepant i ajudaren a esclafar la revolta dels moriscos de 
Granada el 1570.15 Sense posseir una llista de tenidors de càrrecs a l’imperi 
espanyol, i de llur província d’origen, és impossible de determinar fins a 
quin punt els no-castellans estaven justificats en llur queixa que Castella 
s’estava bastint un monopoli de càrrecs i honors. Ara, tant com que el seu 
greuge fos fonamentat o no, era important que els catalans, els aragonesos 
i els valencians tinguessin aquesta impressió; que se sentissin gradualment 
i irrevocablement empesos fora de l’abast dels molts càrrecs lucratius de 

14 BM: Add.MS 13.997, f. 17-19, Discurso de quán poco útil sea, en la forma que se 
pretende, la unión de Castilla y Aragón (1626).

15 Joan Reglà, Felip II i Catalunya (Barcelona, 1956), p. 61.
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la monarquia, a la Cort i a la casa reial. Aquesta creença inevitablement 
contribuí a augmentar el ressentiment que sentien envers els castellans que, 
com declaraven «Volen ser tan absoluts, i tenen les coses pròpies en tan, i 
les estranyes en tan poc que sembla que són ells sols vinguts del cel i que 
la resta dels homes és lo que es eixit de la terra».16

Només els freqüents viatges del rei als seus diversos dominis els con-
vencerien que ell, el rei, tenia cura de llurs interessos tant com dels de la 
dominant Castella. Però els viatges reials eren molt costosos i no podien 
emprendre’s a la lleugera. Per als habitants de la Corona d’Aragó una vi-
sita reial era simplement una ocasió en què ells podrien demostrar llur 
tradicional lleialtat al rei i rebre l’escalf dels raigs del seu favor. El ma-
teix rei no era imaginable que veiés les coses de la mateixa manera. Tot 
i que estigués desitjós de mostrar-se als seus lleials súbdits aragonesos, 
encara estava més desitjós que ells li oferissin la bossa. Això només podia 
fer-se en Corts, que no es podien celebrar a menys que el monarca hi fos 
personalment present. Però les Corts dels Estats de la Corona d’Aragó, a 
diferència de les de Castella, eren difícils i personalistes. Els subsidis no-
més podien votar-se després de l’adreçament dels greuges, i, com que la 
llista dels greuges era sempre llarga, l’obtenció d’un subsidi de les Corts 
podia ser extremament costosa en termes de concessions polítiques i ad-
ministratives. Així, doncs, no era estrany que Felip II i els seus successors 
visitessin la Corona d’Aragó a intervals molt poc acostats. Haver viatjat 
cap aquestes terres més sovint hauria simplement augmentat les dificultats 
i les despeses de la vida del rei sense aportar avantatges compensatoris, ja 
fossin financers o polítics.

L’oblit consegüent dels territoris de la península fora dels de Castella, 
naturalment tentinejava al magí de catalans i aragonesos. A penes si veien 
mai llur rei, i se sentien desproveïts de tots els avantatges que podia com-
portar la presència reial. Aquest fou un dels motius que s’amagaren rera la 
revolta dels aragonesos el 1591-92. «Pues Reino como éste», es queixaven 
els aragonesos, «cabeza de otros muchos, y nación que ha gozado de más 
de 700 años a esta parte de la presencia, gobierno y regalo de sus propios 
Reyes y Príncipes, y los criaban entre ellos, y de los mejores cargos y ofi-
cios de ellos y de su Casa Real, que ahora que carecemos de todos estos 
bienes y favores (en recompensa de ellos se trata por Ministros de V.M. 
de poner Virrey extranjero).»

16 Cristòfol Despuig, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, ed. Fidel Fita 
(Barcelona, 1877), p. 46. Aquests diàlegs imaginaris, primerament publicats el 1557, són 
extraordinàriament interessants per la llum que llancen tant sobre la mentalitat catalana del 
període com sobre l’actitud general envers Castella.



37CASTELLA I ARAGÓ

Encara que aquest oblit de la Corona d’Aragó pugui explicar-se, proba-
blement, en termes de dificultats financeres i administratives, no deixa de 
ser natural que els súbdits aragonesos del rei ho miressin sota una llum més 
sinistra. Es venia a interpretar com a part d’un gran designi per part dels 
castellans de dominar i controlar l’imperi espanyol. Castella havia conquis-
tat la persona del rei, i d’aquesta forma havia privat els altres dominis dels 
beneficis que es derivaven de la seva presència. ¿No podia ser això també 
planejat per subvertir els diversos reialmes d’Espanya i reduir-los a meres 
províncies de Castella? El comportament dels castellans del segle xvi féu 
molt per fomentar aquesta sospita. Aquell orgull, aquella ferma consciència 
d’ésser els escollits de Déu, no va pas assuaujar llurs relacions amb els ca-
talans ni amb els aragonesos, que eren particularment suspicaços al contrast 
entre l’estat actual de la seva Corona i la seva glòria pretèrita. El castellà 
de forma natural pressuposava la superioritat de tota cosa castellana i ten-
dia a fer de Castella el model al qual havien d’adequar-se totes les altres 
províncies. El castellà tenia el costum irritant d’identificar Castella amb la 
península tota: «Quasi tots els historiògrafs castellans estan en lo mateix 
de voler nomenar a Castella per tota Espanya», es queixava un català del 
segle xvi.18 El resultat lògic d’aquesta pressuposició que Castella represen-
tava ella sola la veritable Espanya, era el desig instintiu d’hispanitzar, que 
en realitat significava castellanitzar, les altres províncies de la península 
i l’imperi, i això volia dir ni més ni menys que abolir les lleis i llibertats 
individuals, abolir també el marc contractual de llur govern, i la reducció 
consegüent d’aquelles províncies a l’estatut legal de Castella. 

Fins a quin punt això era simplement una actitud mental, i fins a quin 
punt podia ser una política coherent passada de generació en generació, és 
impossible de dir. No hi ha dubte que el temperament del castellà del segle 
xvi, embriagat amb la conquesta del món, l’inclinava més a la dominació 
que a la cooperació amb els altres. Hi havia alguna raó per a sospitar que 
els successius governants d’Espanya contemplaven aquesta actitud amb 
simpatia. Era bastant natural que els monarques acostumats a llur poder 
quasi il·limitat dins de Castella s’irritessin davant els obstacles intermina-
bles, els tediosos retardaments, creats per les lleis i institucions de llurs 
províncies llevantines. «Mejor sería reducir a los aragoneses por las armas 
que no sufrir la arrogancia de sus Cortes», es queixava Isabel.19 Però intem-
peràncies d’aquesta mena no són per si mateixes prova concloent de cap 

17 Conde de Luna, Comentarios a los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592, p. 22. 
Carta dels Diputats d’Aragó a1 rei, setembre 1587.

18 Despuig, Col·loquis, p. 53.
19 Vicens Vives, Política del Rey Católico, pp. 26-7.
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política consistentment seguida per dominar la condició independent de la 
Corona aragonesa. Al contrari, Carles V s’esforçà especialment a advertir 
el seu fill de la necessitat de tenir extrema cura en el govern d’aquelles 
províncies «porque más presto podríades errar en esta gobernación que en 
la de Castilla, así por ser los fueros y constituciones tales, como porque 
sus pasiones no son menores que las de otros... y hay menos maneras de 
poderlas averiguar y castigar».20 Felip mateix, sempre fill fidel del seu pare, 
va adherir-se a aquesta tàctica d’observar els fueros després d’esclafar la 
revolta dels aragonesos el 1591. Aquesta hauria pogut ser una oportunitat 
de destruir la independència aragonesa i reduir el reialme a conformitat 
amb Castella, però Felip mateix es va limitar a una convocatòria de les 
Corts i l’esmena o l’abolició d’un reduït nombre de lleis que li sembla-
ren particularment ofensives. «Mi intención», va declarar, «no es sino de 
guardarles sus fueros y no consentir que los quebranten los que, con voz 
de guardarlos, son los que más los contravienen.»21

L’evidència de què disposem sobre la relació entre Carles V i Felip II 
i les províncies de la Corona d’Aragó no confirma que hi hagués cap in-
tenció deliberada per part d’ells de castellanitzar, però demostra que, en 
el govern d’aquestes províncies, es van topar amb problemes que podien 
portar-los en la direcció d’una eventual castellanització. És massa fàcil 
contrastar una Corona d’Aragó «lliure» amb una Castella «esclavitzada», 
com han fet els historiadors liberals i els romàntics. És cert que les insti-
tucions legals i polítiques de la Corona d’Aragó permetien una protecció 
més completa contra el govern reial arbitrari o contra els impostos, que no 
les lleis de Castella. Però la Corona no era l’únic agressor potencial. Contra 
el possible perill de l’opressió política cal col·locar la realitat de l’opressió 
social, car, amb el rei tan lluny, no era difícil als nobles dels estats de la 
Corona d’Aragó d’utilitzar els fueros en avantatge propi i esclavitzar els 
vassalls a llur grat. Això podia menar, i de fet menava, a greus desordres 
que exigien la intervenció reial... intervenció que havia indefectiblement 
de topar amb moltes de les estretes interpretacions a què se sotmetien les 
lleis tradicionals. Era perfectament possible que el rei donés la impressió, 
davant un noble aragonès, que volia subvertir la constitució d’Aragó men-
tre al mateix moment el pagès aragonès l’aclamava com el seu alliberador 
d’un senyor opressiu. El veritable contrast no es donava entre una Corona 
d’Aragó «lliure» i una Castella «esclavitzada»; era un contrast més sub-

20 De la clàusula 4 de les instruccions confidencials de l’emperador al seu fill, datades 
el 4 maig 1543, impreses per J. M. March, Niñez y Juventud de Felipe II (Madrid, 1941-2), 
vol. II, pp. 12-22.

21 Marqués de Pidal, Historia de las alteraciones de Aragón en el Reinado de Felipe II 
(Madrid, 1862-3), vol. II, p. 116.
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til entre una Castella que gaudia de justícia i bon govern, però tenia poca 
defensa contra les exigències fiscals de la Corona, i una Corona d’Aragó 
ben protegida contra un sistema impositiu arbitrari i contra l’absolutisme 
reial, però dominada per una constitució de la qual fàcilment abusava una 
aristocràcia irresponsable.

Si no hi havia un pla premeditat per part de la monarquia durant el segle 
xvi per a abolir les institucions legals i polítiques de la Corona d’Aragó, 
això no exclou necessàriament la possibilitat que la finalitat pogués ésser 
l’esmentada abolició. Tot i que els governants del segle xvi pensaven en 
termes de cooperació amb llurs Parlaments, amb més freqüència que no 
han dit generacions posteriors, que només han vist els perpetus conflictes, 
no era pas menys natural que moltes de les prerrogatives de llurs Parla-
ments els semblessin irritants, i provessin d’eliminar-les. Si els Habsburg 
espanyols feren tan poc progrés en aquest sentit als Regnes de la Corona 
d’Aragó durant el segle xvi, una raó òbvia per això era la necessitat de 
ser cauts. Sempre hi havia el perill que el tractament excessivament dur 
d’Aragó el 1592 pogués provocar repercussions perilloses a les provín cies 
germanes de Catalunya i València. Ni tampoc podia un rei d’Espanya obli-
dar que França i la Corona d’Aragó eren veïns i que resultaria desagrada-
blement fàcil per als aragonesos, en cas de conflicte, acudir als francesos 
en cerca d’ajut.22

Entre l’aristocràcia castellana, hi havia molta menys necessitat de caute-
la. Alguns nobles castellans no feien pas cap esforç per amagar llur menys-
preu i desgrat de la Corona d’Aragó i els seus privilegis, i semblen haver 
parlat obertament de llur intenció de destruir-ne els fueros. Ja des de la 
revolta dels Comuneros el 1520 una part de la més alta aristocràcia caste-
llana, representada en particular per les famílies d’Alba i Zapata,23 s’havia 
declarat en favor dels ideals militants del nacionalisme castellà. No es veu 
prou clar si aquest grup de grandes intransigents havia arribat a configurar 
un qualsevol programa ferm de castellanització, però semblava que havia 
de fer costat a qualsevulla acció empresa per part de la corona que tendís 
a minar la independència de les altres províncies.

La mateixa existència d’un grup d’aquesta mena augmentava l’angoixa 
que se sentia a la Corona d’Aragó respecte a les intencions de Castella. Tota 
observació irresponsable feta per un grande castellà vehement, apuntava a 
una sinistra conspiració contra els fueros; tota acció d’un funcionari reial 
superzelós semblava ser un pas més en el camí de llur destrucció. No era 

22 Relazioni degli Stati Europei, ed. N. Barozzi i G. Berchet, sèrie I, «Spagna» (Venècia, 
1856), vol. I, p. 42.

23 G. Marañón, Antonio Pérez (tercera edició, Madrid 1951), vol. I, pp. 126 i ss.
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fàcil contemplar aquests incidents sota una llum més comprensiva, ara que 
els aragonesos coneixien el temperament castellà tan bé. Tota una cadena 
d’esdeveniments els duien a creure que als castellans «no les parece que 
puede haber otro gobierno sino el que ellos conocen y al modo que ellos 
lo quieren».24 Era, doncs, natural suposar l’existència d’un pla per caste-
llanitzar la monarquia, i no menys natural prendre totes les precaucions 
possibles contra l’èxit d’un tal projecte. Esglaiats del que el futur pogués 
reservar-los, els catalans, aragonesos i valencians de finals del segle xvi 
començaren a atrinxerar-se rera les lleis i institucions que eren els únics 
obstacles que es dreçaven entre ells i l’assimilació a Castella. Tota mani-
obra de la corona era espiada en cerca de la més petita infracció de les 
lleis que el rei havia jurat d’observar. Tota acció del govern virregnal era 
observada amb recel. Darrera qualsevol incident anodí hom hi detectava 
sinistres motivacions. Quan hi hagué una topada entre el rei i les Corts 
catalanes de 1563-64, l’incident fou carregat a compte del virrei, Don 
García de Toledo, «lo qual segons fama era causa del succeït per voler 
mal a Catalunya i cavallers catalans prenia plaer se’ls trencassen tots els 
privilegis que tenen».25 Potser la sospita era justificada; o potser era només 
un reflex de la història ascendent que als Regnes de la Corona d’Aragó se 
sentia entorn de les suposades intencions i plans de Castella.

Per justificat que hagi estat el desgrat que els aragonesos tinguessin de 
Castella, les seves conseqüències foren ben malastrugues. Al moment ma-
teix que els castellans començaven a monopolitzar els càrrecs a les posses-
sions i la casa reial, els naturals d’Aragó, Catalunya i València contempla-
ven el procés tancant-se mentalment a tota possibilitat de futura cooperació 
amb la Corona. Cada cop més provincians en llur perspectiva, començaren 
àdhuc a experimentar una perversa satisfacció a queixar-se de l’abandó i 
les injúries que sofrien. Si el rei no els volia honorar ni recompensar com 
li pertocava com a rei, aleshores aquest monarca no era digne de llurs ser-
veis. I si per cas eren acusats de deslleialtat, aleshores donarien la culpa 
a Castella. Llur actitud ben just si podia dur-los a discussió constructiva 
sobre el futur desenvolupament de l’imperi espanyol, cosa que esdevenia 
cada any més necessària. Ja al començament del regnat de Felip II, es veia 
clar que els esdeveniments polítics havien ultrapassat el creixement consti-
tucional. La fórmula constitucional derivada de la Unió de les Corones de 
Castella i Aragó i aplicada a cada nou territori, un rera l’altre, semblava anar 
perdent la seva validesa en un imperi dominat cada cop més per Castella. 

24 Conde de Luna, Comentarios, p. 15.
25 BC: MS 501, f. 157-71, Memòries per a sempre (diari d’un noble català, Perot de 

Vilanova), f. 161.
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¿És que potser l’imperi espanyol esdevindria, com semblava ja esdevenir, 
un imperi específicament castellà, regit per lleis castellanes i jerarquitzat 
per funcionaris castellans, o continuaria essent configurat seguint les línies 
federalistes originals traçades per la Unió de les Corones, i potser lleuge-
rament reformat per acomodar-se a les noves circumstàncies?

Això esdevingué qüestió candent quan els Països Baixos es revoltaren 
contra el poder de Felip II el 1560. La revolta dels Països Baixos desen-
cadenà l’inevitable debat sobre el caràcter futur de l’imperi espanyol —un 
debat menat principalment a la cort de Madrid, però seguit amb apassio-
nament per totes les províncies de la monarquia, des d’Aragó a Flandes. 
Com que se centrava sobre el tractament que corresponia donar als rebels 
dels Països Baixos, una decisió en favor de la repressió o de la concilia-
ció suscitaria tot el problema de les relacions de les diverses parts de la 
monarquia. Si el duc d’Alba i els extremistes castellans guanyaven i hom 
decidia la repressió, aleshores les províncies com Aragó i Catalunya tin-
drien raó en témer que tard o d’hora sofririen la sort dels holandesos. Les 
idees de la facció d’Alba eren, amb tot, combatudes per un altre partit de 
la Cort, dirigit principalment per Ruy Gómez, príncep d’Èboli, i després 
de la mort d’aquest per Antonio Pérez. Com que la lluita Alba-Èboli era 
primordialment una lluita pel poder, la composició íntima i els orígens de 
les dues faccions en feien també, fins a cert punt, una lluita d’ideologies 
rivals. Mentre Alba i els seus amics eren d’extracció castellana castissa, 
Èboli era portuguès i Pérez aragonès, i Pérez mateix tenia contactes amb 
la noblesa holandesa rebel.26 La facció Èboli sembla haver afavorit algu-
na forma de solució federal al problema de l’imperi espanyol, com per 
exemple el que insinuava el valencià Furió Ceriol, el qual, ja el 1559, pu-
blicà a Flandes un tractat polític d’inspiració fidelment federalista.27 Això, 
en efecte, comportava una continuació de la vella fórmula constitucional 
establerta per la unió de Castella i Aragó, amb el nomenament continu de 
consellers no-castellans i la dedicació de molta atenció als interessos de 
les províncies no-castellanes. 

Malgrat que Felip II resolgué de solucionar el problema de Flandes per 
la força de les armes, es mostrà massa vacil·lant, i potser massa respec tuós 
amb els consells del seu pare, per llançar-se irrevocablement en braços 
d’una facció. Resulta ben clar del seu tractament moderat dels aragonesos 
després de llur revolta del 1591-92 que els extremistes castellans no ha-
vien aconseguit el control a Madrid; i fins i tot encara que l’arrestament 
d’Antonio Pérez el 1579 hagués destruït l’antiga facció Èboli, les opinions 

26 Marañón, Antonio Pérez, vol. I, p. 254.
27 F. Furió Ceriol, El Concejo y Consejeros del Príncipe (Anvers, 1559), p. 66 v.
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federalistes d’aquesta estaven encara estenent-se i havien d’adquirir més 
publicitat gràcies als fullets polítics escrits pel mateix Pérez després de la 
seva fugida d’Espanya.28 Al moment de la mort de Felip II el 1598, per 
consegüent, no s’havia arribat a cap decisió final sobre el curs futur que 
haurien de prendre els qui timonejaven el rumb de la monarquia espanyola. 
Tot el que podia dir-se del seu regnat és que havia vist una inclinació clara 
devers Castella, principalment perquè el rei ara hi vivia i en depenia més 
que de qualsevol altre dels seus dominis. «El Rey es castellano y no de otra 
parte, y así se parece en las demás coronas», remarcava un dels ministres 
de Felip III al començament del nou regnat.29 Però mancava veure encara 
si el caràcter castellà creixent de la Cort conduiria potser a l’adopció d’un 
programa específic per a la castellanització de l’imperi.

De moment, doncs, el futur de la monarquia espanyola continuava es-
sent una pregunta a l’aire. Però no podia deixar-se sense resposta indefini-
dament. El regnat de Felip III obria un període nou i difícil en la història 
de l’Espanya dels Habsburg. D’una banda hi havia Castella, cada cop més 
dominant en la vida de l’imperi espanyol, però malgrat tot insatisfeta de 
la seva posició. Els ministres castellans del rei es trobaven obstaculitzats 
en llur regiment de la monarquia per les lleis i llibertats de les altres pro-
víncies; i al mateix temps, Castella estava inundada per una crisi econò-
mica de tal magnitud que tard o d’hora es veuria obligada a mirar vers les 
altres províncies en cerca d’alleujament fiscal. A l’altra banda hi havia les 
províncies, especialment aquelles de dins de la península ibèrica. També 
aquestes estaven cada cop més insatisfetes. Es queixaven d’abandonament 
per part d’un rei absent; de la infracció de llurs lleis per part de virreis 
castellans; i de l’exclusió a què es veien sotmeses de tots els beneficis que 
podrien haver esperat de rebre d’un monarca que regia el més gran imperi 
que el món mai hagués vist.

La història dels regnats de Felip III i IV es descabdellà dins el context 
d’aquesta onada creixent d’insatisfacció entre castellans i no-castellans; una 
onada que assoliria el seu punt àlgid l’any 1640. L’estudi d’una província 
determinada els anys anteriors a aquest punt pot ajudar a dibuixar el curs 
de les aigües tempestuoses. Només d’entre les províncies de la Corona 
d’Aragó, el Principat de Catalunya era l’únic que havia romàs políticament 
quiet sota el govern dels primers Habsburg. Després de la seva reorganit-
zació per Ferran el Catòlic a finals del segle xv, havia donat senyals de 
recobrament d’una part de la seva primigènia prosperitat. ¿Quina marxa 

28 Marañón, op. cit., vol. II, p. 738.
29 AGS: Cámara de Castilla, leg. 2796, Pieza 9, Inquisición, f. 329. Don Pedro Franqueza 

al Dr. Fadrique Cornet, 22 juny 1605.
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havia dut en el segle passat des de la unió de Castella i Aragó i l’accessió 
de la Casa d’Àustria? ¿Quin era l’estat de la seva vida política i social un 
segle després de les reformes de Ferran, i quina mena de relacions sostenia 
amb Castella i amb la Cort d’Espanya? Les respostes a aquestes preguntes 
tenen més interès que el merament local, car els problemes de Catalunya 
són la imatge emmirallada dels de tota la monarquia.
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«El Principado, pues, de Cataluña, y Condados de Rosellón y Cer-
daña, constituyen en una Provincia un pequeño mundo», així començava 
una descripció de Catalunya del segle xvii.1 Aquest «petit món» pot con-
templar-se momentàniament a través dels ulls d’un capellà de Puigcerdà 
anomenat Joan Trigall, que posseïa tres mapes del Principat, «l’una de 
Paolo Fortani, veronès, impresa a Itàlia l’any 1570; l’altra de Joan Baptista 
Vrient, flamenc, impresa a Antverpia l’any 1586; la tercera de Guillaume 
Postell, francès, impresa a París i no consta de l’any».2 Aquests mapes re-
presentaven un territori més o menys triangular, ataconat incòmodament 
entre França, Aragó i el mar. El costat nord del triangle estava format per 
la línia dels Pirineus; el límit oest, per la plana que s’estenia per dessota 
dels Pirineus i el riu Ebre; la base, per la llarga costa del Mediterrani. Part 
dedins d’aquest triangle, d’uns 37.260 quilòmetres quadrats, hi havia el 
Principat de Catalunya i els Comtats de Rosselló i de Cerdanya. 

Acompanyats de Trigall és possible assolir un punt privilegiat des d’on 
poder abastar tot el territori representat als seus mapes.

Per curiositat volent veure i provar si les muntanyes de Cerdanya són 
les més altes i fredes de Catalunya i de totes les que pogués veure... a 
8 del mes proppassat de octubre (1610) pugí a les muntanyes Preneas 
a la part de França i a la que des de Puigcerdà m’apareixia més alta. 
Comencí a pujar abans del dia amb la clara lluna, de modo que com 
lo sol eixia me trobí ja alt en lo ras, fora ja de tot lo bosch, i caminant 
i sempre pujant a una punta que més alta que les altres m’apareixia, 
me trobí en ella a les 10 hores, essent lo dia molt clar i serè.3

Mentre la boirina amagava el Llenguadoc, la Provença i les àrees de 
menys altitud de Catalunya i Aragó, els voltants immediats es podien dis-
tingir clarament.

1 B.D.A.V.Y.M.F.D.P.N. (F. Martí Viladamor), Noticia Universal de Cataluña (Lisboa, 
1641), p. 4.

2 BN (París): Baluze 2308, f. 271, Joan Trigall a Jeroni Pujades, 20 nov. 1610. 
3 Ibid. 
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Posat allí moltes coses me causaren admiració, principalment lo 
veure aquella immensitat de muntanyes (perquè són molt amples) que 
pareix estar a competència quina punta pujarà més, i són innumera-
bles a modo de pans de sucre o puntes de diamant, i inaccessibles, 
que apareixen amenaçar al cel... Causa grandíssim contento veure 
aquella varietat de país infructífer, i que no serveix sinó de camp 
per als vents, i terres de neus, gels, borrasques i tempestats, i per a 
considerar la grandesa i sabiduria immensa de Déu omnipotent.

Els cims que s’aixecaven tot al seu voltant no formaven, com avui, la 
barrera entre Espanya i França. Més enllà hi havia part dels Comtats de 
Rosselló i Cerdanya, la pàtria originària dels catalans. El 1276 els Com-
tats havien estat separats de Catalunya per Jaume I, en crear, amb les 
Balears, un nou reialme per al seu fill segon. Reincorporats a Catalunya 
el 1343, passaren a mans dels francesos el 1463, i, finalment, després de 
moltes vicissituds, foren cedits per França a Ferran el 1493. Part integral 
de Catalunya, compartint les institucions i el govern del Principat, sembla-
ven nogensmenys una anomalia a les mentalitats que ja s’inclinaven cap 
al concepte de les fronteres naturals. Els bons cosmògrafs del segle xvii 
sostenien que el Rosselló «está fuera de los límites de España, que son los 
montes Pirineos».4 Aquesta opinió acadèmica no semblava haver d’amoïnar 
els habitants dels Comtats, les relacions dels quals amb els compatriotes 
catalans eren íntimes. Llur problema no era la serralada, sinó la forma de 
passar-la, els congosts i el mar. Un tràfic constant passava per la ruta que 
unia Perpinyà, capital del Rosselló, amb Barcelona al sud. Aquesta ruta 
era una de les vies vitals de Catalunya. Per ella passaven els francesos, 
en cerca de treball part dellà de la frontera; el blat del sud de França i la 
plana del Rosselló, per alimentar les ciutats catalanes; i ovelles —un tipus 
de ramats particularment destructors l’hivern de 1624,5 per fornir de carn 
Barcelona. També era igualment freqüentada la ruta marítima que connec-
tava els Comtats i el Principat. Des dels ports del Rosselló, principalment 
Canet, era embarcat el gra i el ferro produït als comtats, i a canvi eren re-
expedits de Barcelona productes catalans, i mercaderies estrangeres.6

La regió muntanyosa, la terra de «neu i gebre i tempestes», que separava 
la plana cerealista del Rosselló de Catalunya, i s’estenia a ponent cap a les 
valls d’Andorra per la Cerdanya, era un país per si, nominalment part del 
Principat i dels Comtats, però diferent de tots dos en caràcter. Aquest país 

4 ACA: CA leg. 274, núm. 1, paper per Salvador Fontanet, feb. 1627.
5 AHB (Deposit.): Administración de Carnes, documentos sueltos, querella judicial da-

tada 24 des. 1624.
6 J. Nadal i E. Giralt, «Los Seguros Marítimos y el Comercio de Barcelona», (Tesi inè-

dita), pp. 60-1.
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salvatge, de pics muntanyosos tallants, i penya-segats abruptes, de torrente-
res de muntanya escumejants entre roques, havia fet sempre la llei ell ma-
teix; una terra poc subjecta a l’autoritat, i controlada, si és que se li podia 
assignar control, per barons feudals com Joan Cadell, senyor d’Arsèguel, 
pràcticament inaccessibles en llurs reductes muntanyosos. Aquest era un 
món dominat per les faccions, per rivalitats familiars transmeses de ge-
neració en generació. Embolcallat en la seva vida pròpia, prestant només 
una fidelitat molt llunyana a un poder molt distant, proporcionava refugi 
indiscriminadament als qui havien estat foragitats tant per les autoritats de 
França com les d’Espanya; i ells, a canvi del refugi, contribuïen a enfortir 
les partides de bandolers que devastaven la contrada circumveïna.

Els autors catalans, que a dreta llei lloaven la bellesa de llur terra, ten-
dien a ignorar aquestes condicions, que feien de la frontera muntanyosa 
un lloc de perill i paüra. Cap ombra de bandit no entenebreix el paisatge 
somrient que el Pare Gil retrata en la seva geografia de Catalunya escrita 
el 1600.7 Els seus Pirineus eren memorables només per llur altura i belle-
sa: «Són tots vestits de pins, avets, faigs, arboços, brucs, boixos i altres 
plantes i arbres amb bellesa extraordinària».8 Llurs costers menaven avall, 
avall, cap a paisatges més suaus, menys aspres, on Gil podia estendre’s a 
pler explicant les riqueses del sòl i l’abundor dels fruits. Només al llarg del 
seu extrem occidental el paisatge del triangle català esdevenia tan aspriu 
i desolat que semblava com si part del veí Aragó s’hagués escampat part 
deçà de la frontera. Aquesta regió occidental desolada havia tingut una part 
important en la història catalana en aïllar el Principat d’Aragó, i més enllà, 
l’altiplà central de Castella, forçant així els catalans a girar els ulls cap a 
llevant, vers la mar. Llur imperi havia estat un imperi mediterrani, i del Me-
diterrani depenien per a llur vida i comerç. La civilització catalana mirava 
el mar, i quasi totes les ciutats del Principat o bé estaven a la costa o en la 
depressió prelitoral: Barcelona, Vilafranca del Penedès, Valls, Tarragona, 
Reus, Tortosa. Fins i tot una ciutat com Girona, relativament terra endins, 
depenia del mar per al gros dels seus subministraments. El blat comprat pels 
seus agents a Aragó o a la plana d’Urgell era transportat cap a la costa sud, 
potser a Tarragona, i des d’allí embarcat al port de Sant Feliu de Guíxols, 
des d’on per terra feia el darrer trajecte del seu viatge a Girona.9

La llarga costa de platja sorrenca alternant amb roques alteroses; els 
poblets de pescadors redossats a les cales, i, darrera d’ells el pendís dret, 

7 Veg. Pere Gil, S. I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya, una admirable edició 
per Josep Iglésies (Barcelona, 1949).

8 Ibid., p. 191.
9 AMG: Corresp. N-Z, Benet Anglasell als Jurats de Girona, 24 ag. 1619.
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cobert de pins, dominat per un castell, on els vilatans es refugiaven quan 
llucaven les veles dels pirates algerins... aquesta era la Catalunya maríti-
ma. Darrera d’ella s’estenia una altra Catalunya: «tierra por la mayor parte 
áspera, quebrada, montuosa, llena de selvas, espesos bosques y malezas, 
pobre de ciudades muy grandes, poblada de caseríos, aldeas, cortijos y so-
litarias moradas de gente montañesa y de campo».10 Aquest era el cinturó 
central, el cor de Catalunya, un país de valls, planes i muntanyes alternades 
que s’estenia des dels contraforts dels Pirineus cap al sud, a l’Empordà, 
Girona, la Selva, el Vallès i la Plana de Vic, i cap al Penedès i el Camp 
de Tarragona.

Aquest país accidentat, més que no pas les dolces regions marítimes o 
les zones de muntanya alta del nord, era la Catalunya real. Rocosa i den-
sament boscosa, era el tipus de terreny més corrent al Principat, i havia 
fet molt per determinar el patró de vida catalana. A desgrat de la falaguera 
descripció del Pare Gil, el sòl no era excepcionalment fèrtil. Amb variacions 
regionals produïa cereals, vinya i oliveres, però la terra requeria constant 
i dedicat treball. Només a l’oest del Principat hi havia la terra rica, però 
la terra estava pobrament irrigada, i l’eixut arruïnava molt sovint allò que 
altrament hauria pogut ser una collita abundosa. Aquesta regió occiden-
tal, el Pla d’Urgell, era el graner de Catalunya. Hom deia que una colli-
ta abundant al Pla d’Urgell podia mantenir Catalunya tres anys,11 però a 
l’hora de la veritat la manca de pluja i la llunyania de la comarca reduïen 
en gran manera la seva valor potencial per al Principat, i des de finals del 
segle xvi Catalunya s’anà fent intensament depenent, per als subministres 
de blat, del Rosselló, d’Aragó i de Sicília.

A part del blat, Catalunya satisfeia la major part de les seves necessitats 
bàsiques amb els seus propis recursos, i no hi havia manca de braços, tot i 
que aquests braços no eren en absolut exclusivament catalans d’origen. Les 
grans mortaldats de finals del segle xiv i del xv havien obert un gran forat 
en la població de Catalunya. Entre 1347 i 1497 el Principat havia perdut el 
37% dels seus habitants12 i es trobava reduït a una població d’uns 300.000. 
La primera meitat del segle xvi veié un recobrament gradual: el fogatge o 
cens de 1553 indicaria una població per a Catalunya i el Rosselló d’uns 
360.000.13 Això quedava per ensota de les xifres probables per a Catalunya 
abans de la Pesta Negra, però en els regnats de Felip II i Felip III el camp 

10 Jeroni Pujades, Discurso sobre la justa asistencia de los Conselleres de la fidelísima 
Ciudad de Barcelona... (Barcelona, 1621), cap. VIII.

11 Francisco de Gilabert, Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña (Lérida, 
1616), Discurso 2, f. 21 v.

12 J. Nadal i E. Giralt, La Population Catalane de 1533 à 1717 (París, 1960), p. 117.
13 Iglésies, Pere Gil, p. 121.
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català féu un recobrament demogràfic espectacular. Part d’aquest recobra-
ment era degut a l’augment natural, deturat només momentàniament per 
la pesta de 1589-1592, però també era causat per l’afluència quantiosa 
dels immigrants francesos, molts dels quals s’establiren definitivament a 
Catalunya. Aquests immigrants, que continuaren entrant a Espanya ben bé 
fins al 1620 i tants, amb l’esperança de trobar millors oportunitats que no 
a França, feren molt per revitalitzar la vida rural catalana i compensaren 
les pèrdues demogràfiques hagudes el segle anterior. Entre 1570 i 1620 és 
opinió que constituïen el 10 o el 20 per cent de la població masculina to-
tal del Principat, i seria raonable suposar que la seva presència contribuí a 
augmentar la població del Principat fins als volts de 400.000 a començos 
del segle xvii.14

A efectes eclesiàstics el Principat formava la província de Tarragona. 
Després de la creació d’un nou bisbat a Solsona el 1593, quedava dividida 
en nou diòcesis (veg. la taula més avall).

Com a conseqüència de la Reforma Tridentina no solament hi havia la 
novetat de la recent diòcesi de Solsona, sinó també noves cases religio-
ses: els Jesuïtes (4), els Caputxins (20), els Servites (7), els Carmelitans 
descalços (10), juntament amb una quantitat de cases d’ordes de menor 
importància.15 Hi havia també catorze abadies.

Diòcesi Rendes16 Canongies17 Parròquies17

Tarragona 20.000 escuts 24 160
Lleida 18.000 24 346
Tortosa 16.000 20 134
Girona 6.000 36 348
Barcelona 10.000 24 221
Solsona 5.000 12 115
Urgell 6.000 24 231
Vic 5.000 22 220
Elna 4.000 21 180

207 1955

14 El tema de la immigració francesa a Catalunya, fins ara virtualment desconegut, ha 
estat tret de l’oblit per Nadal i Giralt a La Population Catalane. Els problemes de la pobla-
ció catalana es compliquen per la manca de censos entre 1553 i 1717, però tant amb aquest 
llibre com amb l’«Ensayo metodológico para el estudio de la población catalana de 1553 a 
1717», Estudios de Historia Moderna, vol. III (1953), pp. 239-84, aquests autors han prepa-
rat el terreny per a ulteriors estudis.

15 F. Carreras Candi, Geografia General de Catalunya (Barcelona, sense data), p. 1066. 
Les xifres indiquen nous fonaments fins a 1640.
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Les noves fundacions contribuïren a augmentar l’element, ja nodrit, 
eclesiàstic a la població catalana. El cens de 1553 indica que per a Espa-
nya aquest element encara era més alt. La gent estaven tradicionalment 
dividits en tres estaments o Estats. El 1553 el 6 per cent de totes les cases 
del Principat pertanyien a l’Estat eclesiàstic, i el 0,8 per cent a la noble-
sa i la gentilitat (1’estament militar)... xifres reduïdes pel que solia pas-
sar a Espanya. L’altre 93,2 per cent eren cases del tercer Estat, l’estament        
reial, que estava representat a les Corts Catalanes pels síndics de trenta-
una ciutats.18

Tot i que només tenia representació a les Corts la població urbana, no 
és fàcil de dir on acabava la població urbana i on començava la rural. La 
ciutat de Barcelona, capital del Principat, tenia entre 30.000 i 40.000 ha-
bitants (s’acostava al 10 per cent de la població total). Cap altra ciutat no 
assolia ni de molt aquesta xifra. El cens de 1553 mostra que només vuit 
altres ciutats del Principat tenien més de 2.500 habitants:18 bis

 Perpinyà 8.775 Tortosa 4.940 Vic 2.990
 Girona 6.620 Tarragona 4.270 Reus 2.700
 Lleida 5.545 Valls 3.325 

Aquestes vuit ciutats en total sumaven 40.000 habitants, de forma que, 
si hi incloem Barcelona, un 20 per cent de la població catalana vivia en 
ciutats que contenien més de 500 cases. Però molts dels habitants de les 
ciutats eren, en llur quefer, tan rurals com els qui vivien dellà les muralles. 
Els registres d’una ciutat petita com Cervera, amb una població de 2.380 
l’any 1553, inclouen molts ciutadans classificats simplement com a page-
sos. Andreu Bonanat, de Cervera, un pagès, tenia:

Una casa al carrer de Sant Francesc, amb dues portes,
de valor ....................................................................... 50 lliures

Tres peces de terra plantada de vinya .............................. 180
Una peça de terra cultivada ............................................. 15

  245
                                         

16 Aquesta llista, l’he treta de MHE, vol. XXI, doc. núm. 334, i fou preparada pel P. Ferrand, 
agent confidencial de Richelieu a Catalunya. He preferit aquestes xifres a les de la compilació 
—prou coneguda— de Núñez de Salcedo sobre les rendes de l’Espanya de finals del segle xvi, 
reproduïda a Joan Reglà, Els Virreis de Catalunya (Barcelona, 1956), p. 21, perquè Núñez no 
hi inclou pas tots els bisbats catalans i una de les xifres (la d’Urgell) és palesament absurda. 
Les xifres de Ferrand, algunes de les quals poden ser comprovades a base dels rèdits de certs 
bisbats per a 1638-1639 (ACA: CA leg. 388 i 390), semblen en línies generals prou de fiar. 
Amb tot no tenen en compte les despeses dels bisbats; per exemple, una nota de rèdits per al 
bisbat de Tarragona, del 24 des. 1639 (ACA: CA leg. 390), dóna un ingrés de 20.070 lliures 
l’any i unes despeses i pensions que sumen en total 8.682 lliures.  



51LA SOCIETAT ORDENADA

Els ciutadans que tenien un negoci també tenien propietat a fora les 
muralles. Hi havia Antoni Martell, sastre, que tenia una casa amb hort (40 
lliures) i una peça de terra plantada de vinya (30 lliures), i el mateix pot 
dir-se dels ciutadans més pròspers de Cervera, els mercaders, doctors i tei-
xidors. Cadascun tenia el seu tros, plantat de vinya o bé terra campa.19

Amb tants de ciutadans absorbits totalment o parcial pels quefers agrí-
coles, la majoria de les ciutats semblen més aviat una prolongació del camp 
que no pas entitats amb vida pròpia. Aquella era una societat aclaparado-
rament agrària, fet fàcilment confirmat per qualsevol que deixés la costa 
per les regions de l’interior. Les grans explotacions no hi tenien cabuda, 
per tal com era un país de valls petites i isolades, comunicades per camins 
de ferradura que s’enfilaven en ziga-zagues muntanya amunt. Aquesta era 
la raó «todos (los lugares) son aldeas y muy pequeñas, y las más dellas 
consisten en casinas apartadas unas de otras».20 Aquestes cases aïllades, 
«que en este Principado son infinitas»,21 eren la característica principal de 
Catalunya, i el senyal definidor de la seva individualitat; cases de camps 
isolades, o masies, destacant-se en una clariana voltada de terres que du-
rant generacions havien conreat els masovers.

Aquesta classe de masovers, que o bé posseïen el mas i la terra del vol-
tant, o el tenien arrendat, ha estat la columna vertebral de la societat cata-
lana des de finals del segle xv fins quasi als nostres dies; i ella més que no 
pas altra cosa, fou responsable de l’estabilitat fonamental de la vida rural 
catalana els segles xvi i xvii. Havia guanyat la seva situació estable gràcies 
a les mesures de Ferran el Catòlic per la pacificació del camp català des-
prés dels conflictes socials del segle xv. En la seva famosa Sentència de 
Guadalupe del 1486, Ferran donava a Catalunya una carta rural que havia 
de durar segles.22 Tot i constituir una victòria per a la pagesia, els termes 

17 Veg. Esteban de Corbera, Cataluña Ilustrada (Nàpols, 1678), pp. 100 i ss. Corbera 
visqué de 1563 a 1635, i el seu llibre fou publicat pòstumament.

18 Pere Gil, p. 123, per a les xifres de 1553.
18 bis Ibid., p. 119.
19 AHC: Manifest de 1640. Aquest havia estat un registre compilat a propòsits fiscals, de 

tota la propietat dels habitants de Cervera. Dissortadament, hi hagué una temporada en què 
fou bastant estripat i ara hi manquen moltes pàgines, tantes que no és possible una anàlisi 
perfecta de la composició social de la ciutat, que hauria estat de gran interès.

20 AGS: GA. Leg., 1328, Don Ramon de Calders al Comte de Santa Coloma, 13 maig 
1640. 

21 ACA: CA, leg. 362, Duc d’Alcalà al Rei, 28 set. 1619.
22 El text de la Sentència apareix imprès a l’Apèndix II de J. Vicens Vives, Historia de 

los Remensas en el siglo xv (Barcelona, 1945), que és indispensable per a la qüestió tota del 
moviment agrari català al segle xv, com també ho són la seva Política del Rey Católico en 
Cataluña i Els Trastàmares (Barcelona, 1956).
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d’aqueixa carta, com totes les mesures de Ferran, eren essencialment mo-
derats. Els pagesos de remença, que havien estat adscrits a la terra, foren 
alliberats; els sis «mals usos» privilegi dels senyors, foren abolits a canvi 
de compensació monetària; i els pagesos romangueren en possessió efectiva 
de les masies, que ara podien abandonar, o vendre, sense haver de demanar 
permís al senyor feudal. El senyor, per altra banda, continuava essent l’amo 
«directe» de la terra. Els seus vassalls li retien homenatge i li pagaven un 
cens o renda de la terra, i diverses gabelles feudals: els vassalls del noble 
del segle xvii Rafael de Biure li pagaven un cens de «2 diners per cada 
quartera de terra sembrada», juntament amb una sisena part dels fruits.23

La sentència de Guadalupe eliminà la causa principal del malestar agrari 
a Catalunya —la humiliant dependència del pagès del seu senyor— i donà 
al pagès la seguretat de l’explotació de la terra i casa. Els resultats d’aquesta 
retrobada seguretat havien de veure’s aviat en la millora de les masies; en 
les finestres gòtiques i els escuts damunt les portes d’entrada, testimonis 
eloqüents de l’orgull de famílies pageses que havien guanyat emancipació 
legal i propietat de llur casa i terres, de dret si no de fet.24 Aquests agricul-
tors, molts d’ells rics, esdevingueren la nova aristocràcia rural. Aprofitant-se 
de la demanda de terra de començos del segle xvi, molts d’ells arrendarien 
les terres assignades al mas a altres pagesos menys afortunats, demanant-
los una renda més alta que la que ells mateixos pagaven al seu senyor.25 
Les Corts catalanes del 1520 legislaren contra aquests abusos, fent un pas 
per protegir la pagesia menor, els menestrals, de l’explotació per part dels 
propietaris pagesos que havien començat a assimilar-se moltes de les ca-
racterístiques dels senyors feudals dels quals molts d’ells havien obtingut 
llibertat feia poc. A partir de 1520, doncs, la societat rural catalana es tro-
bà regularitzada en una estructura arcaica. Al cim de la piràmide hi havia 
nobles o burgesia enriquida, propietaris absentistes que tenien arrendades 
terres i masies a canvi de pagaments en diner o espècie; al mig hi havia 
els masovers, pagesos que tenien arrendataris que ocupaven la masia, però 
que sovint trobaven la propietat massa gran per a conrear-la ells sols; tam-
bé ells al seu torn cedien una parcel·la de terreny als menestrals, pobres 
pagesos que es construïen de pròpia mà una mena de cabana sobre la terra 
que havien arrendat; i per sota d’ells encara, ja a la base de la piràmide, 
hi havia els senseterra, els treballadors rurals que treballaven per als ma-
sovers, vivint amb ells a la masia, o que fornien el treball ocasional quan 
arribava la temporada d’intensa activitat a la terra.

23 AHB: Archivo Patrimonial (Papers Biure), III-16.
24 José Pella y Forgas, Historia del Ampurdán (Barcelona, 1883), p. 700.
25 Constitucions y altres drets de Cathalunya (Barcelona, 1704), vol. I, p. 345.
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Els masovers eren la classe rural més sòlidament establerta en la 
Catalunya dels segles xvi i xvii, i llur forma de vida revela part de l’actitud 
de la societat catalana en general respecte de la terra, la casa i la família. 
Llur casa, la masia, generalment es dreçava sola, sobre un vessant o en 
una clariana, on es podia sembrar gra o potser plantar-hi vinya o oliveres. 
Feta de pedra, servia originàriament tant de fortalesa com de casa de camp. 
Les masies construïdes durant l’Edat Mitjana i àdhuc més tard, si estaven 
situades en regions perilloses de la costa, tenien sovint, flanquejant-les, 
una torre de guaita, fortificada. Hi havia, naturalment, diversos tipus de 
masia, però des de finals del segle xv potser la més comuna era la de dos 
pisos amb teulada a dos vessants. A la planta baixa hi havia l’entrada, que 
agafava tot el llarg de la casa, i que contenia atuells agrícoles i tota mena 
d’eines emprades a la casa de camp. A l’esquerra de l’entrada, hi havia 
l’estable i el celler, i a la dreta la cuina, la peça més habitada de la casa. 
Al fons de l’entrada una escala menava al pis de sobre, que consistia en 
una gran sala, que ocupava l’espai immediatament damunt de l’entrada, 
i on s’obrien dormitoris. A vegades hi havia golfes, però sempre, en tot 
cas, hi havia un espai ampli per a emmagatzematge, car tota masia tenia 
les seves edificacions adjuntes, com la pallera, adossada a la paret de la 
masia, on les collites eren assecades i guardades.26

26 Moltes masies romanen encara a Catalunya. J. Gilbert, La Masia Catalana, Origen, Es-
plendor i Decadència (Barcelona, 1947), té un text molt breu, però il·lustracions útils. Joaquim 
de Camps i Arboix, La Masia Catalana (Barcelona, 1959), és molt més informatiu però encara 
queda terreny per a estudis més intensius. Estic altament reconegut al senyor Serra Roselló, 
de l’Arxiu Municipal de Barcelona, per les converses hagudes amb ell sobre la masia.

 Façana Planta baixa Planta alta

La Masia

L’edifici, compacte, estava ben ideat per a les necessitats d’una societat 
agrària. Allotjava els animals i els productes de la propietat, a més a més 
de la família. La mateixa distribució de les cambres dins de la masia, en 
particular la presència d’un estable i una gran entrada destinada als car-
ros i eines, posava de relleu un cop més els lligams estrets que unien la 
masia a la terra on s’assentava. En un sentit la masia, símbol sòlid de la 
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propietat i consideració social de la família, era més important que qual-
sevol dels seus ocupants. Una generació de masovers seguia l’altra, però 
la masia romania, sòlida i immutable, entitat pròpia. En darrera instància, 
totes les consideracions personals eren sacrificades a l’interès de la ma-
sia. La masia era la família... la família a la qual havia donat sovint nom. 
Un petit rierol vora la ciutat de Rubí, l’Exercavins, havia donat nom a la 
família dels Xercavins, en una masia propera, el mas Xercavins, ja en el 
remot segle xii; el 1645 la casa fou heretada per una tal Marianna Xerca-
vins, i durant segles pertangué a la mateixa família, tot i que en ocasions 
passava a pubilles els marits de les quals, però, prenien, en casar-se, el 
nom de Xercavins.27

La cuina, a la planta baixa, a la dreta, era el centre de la vida familiar. 
Aquí es congregaven després del treball diari. A la llarga i estreta taula 
era on prenien el sopar (pa, vi i la tradicional olla, una calderada de sopa 
i carn bullida) i després seien vora el foc sota una gran xemeneia, passant 
probablement el temps teixint, car «a l’hivern, que són les nits llargues» 
els pagesos «ocupen-se en fer los draps que poden (ie. els pagesos)».28

La vida estava inevitablement dominada per la rutina de les estacions 
i la interminable lluita contra el vent, la pluja i la sequera. Heus ací uns 
extractes del diari d’un masover de la plana de Vic, prou eloqüents:

1634. — Aquest any té bons principis i en particular tenim bona 
abundáncia d’aigua, perquè ha fet grans diluvis a la darreria de la 
quaresma... Aquest any han estat prou bons els blats. Així en la nostra 
heretat, havem tingudes 93 quarteres de blat... però del demés és 
estada l’anyada cruel, que l’endemà de Sant Roc, a punta de l’alba, 
és caiguda una gran pedregada.
1635. — Aquest any són estats els blats molt dolents... De glans 
havem tinguda suficient anyada, que havem venut los tocinos a En 
Jaume Vila al preu de 6 ll. manto 2 sous i mig.
1636. — Aquest any és estada d’una anyada molt mala, que prime-
rament vàrem fer la comèdia al tercer diumenge d’Abril i després se 
posà a ploure, que va estar més d’un mes i mig que no treballàrem 
un jorn al camp, que en alguns llocs l’aigua va negar els blats, que 
era cosa d’espant... I pitjor és estat de les malalties que són estades 
en nostra part de la plana de Vic...29

La malaltia, la pesta i la fam assolaven constantment el camp. Els ciu-
tadans de Cervera, després de sofrir de males collites el 1627, 1628 i 1629, 

27 José Serra Roselló, «Can Xercavins, ocho siglos de dinastía rural», a Senderos (Revista 
de la Unión Excursionista de Cataluña), vol. VII (1955), pp. 203-4.

28 Pere Gil, p. 234.
29 Del diari de Joan Guàrdia de Corcó. Veg. Apèndix VI, secció D.
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foren assotats el 1630 per una epidèmia, possiblement associada amb la 
pesta que aleshores delmava el sud de França. La comarca del voltant fou 
particularment afectada, i durant molts dies la gent «que estaven molts dies 
que no menjaven sinó herbes, i venien ací tots macilents, negres, pàl·lids 
i tots difunts que causava llàstima el mirar-los... En lo camp patien terri-
blement amb tant que la majoria se sustentaven amb garrofes i llegums... 
Déu vulla per sa infinita bondat i misericòrdia que semblants treballs no’ls 
pateixi el seu poble cristià, ans bé ens doni aquí la seva beneita gràcia i 
després la glòria».30

«Deu emparans», però contra Déu s’aixecava el diable i «com és cert e 
indubitat nostre Senyor mana sempre fem bé i evitem mal... i com avui el 
dimoni regna tant i es dóna pressa en procurar ningú se salvi, i és per son 
propi interès veient que lo dia del judici sempre se va acostant...»31

Tothom sabia que les pedres amb què topava la rella, la mort sobtada 
del bestiar, les espesses boires, tot allò era atribuïble al diable, o als seus 
agents, les bruixes;32 tothom, és clar, llevat de la Inquisició, que creia que 
tots els informes sobre bruixes eren «sueño e ilusiones y no realidad de 
verdad».33 Però ni tan sols la Inquisició pogué impedir una gran percaça 
de bruixes en els anys 1620 i següents.

La lluita contra les forces de les tenebres exigia vigilància, i la fidel 
observança dels ritus de l’Església. La campana ressonant per la vall i 
convocant els fidels a vespres i matines, la sòlida, espaiosa església parro-
quial, a vegades embellida amb un gran altar del segle xv tot ple de figures 
de sants en pintura daurada, contribuïen a donar als fidels un sentiment de 
seguretat en un món aspre i hostil. Aquí hi havia la promesa de salvació 
última, i la prova que el dimoni no triomfaria per sempre. Els qui seguien 
les ensenyances de l’església i veneraven les relíquies dels sants podien 
esperar que les seves pregàries trobarien acolliment. A vegades llur pacièn-
cia era posada a prova fins al límit. Dia rera dia pregaven per la pluja, i la 
pluja no venia. Però altres vegades el miracle ocorria, com el 1628, després 
que el bisbe de Barcelona havia maleït solemnement la terra per causa del 
robatori de la plata de l’església de Santa Maria del Mar, i totes les colli-
tes havien estat arruïnades, des del Castell de la Roca, al Vallès, fins a la 

30 AHC: Extracte del Llibre vert de les notes, f. 149-51.
31 D’un discurs fet per un noble a les Corts catalanes del 1599. AHB: R. 1052, f. 700- 

700 v.
32 ACA: CA leg. 368, memoràndum dirigit als bisbes de Catalunya, des. 1621.
33 ACA: CA leg. 368, Bisbe de Vic al Rei, 22 gen. 1622. Això estava en la línia de l’ac-

titud general enfront de la Inquisició Espanyola, que en general emprava la seva influència 
per dissuadir els caçadors de bruixes. Cfr. H. C. Lea, A History of the Inquisition of Spain 
(New York, 1907), vol. IV, llibre VIII, cap. IX.
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Plana d’Urgell. En aquella ocasió, les censures del bisbe foren suspeses 
per un col·lega més clement, i la seva benedicció fou

A la qual benedicció se subseguí la misericòrdia del Senyor que 
l’endemá plogué algun tant (?), i a bé que esta aigua ja no pogué 
ser de molt profit per als sembrats. Vinguda tarda, pretèrits ja los 
esplets, ha mostrat Déu nostre Senyor dues confirmacions, l’una la 
fe dels Barcelonesos; la segona la potestat eclesiàstica que tanca i 
obre los cels, com altre Elias, i no dóna Déu l’aigua sinó quan los 
sacerdots ho volen...34

Les rogatives per la pluja, les solemnes processons per invocar l’ajut 
diví o per donar gràcies per la collita eren part natural de la vida catala-
na. El poder del clericat en aquesta societat era gran. El capellà ordinari, 
de parròquia, separat per una gran distància de la jerarquia catalana, era 
el guia espiritual de la seva parròquia, l’amic íntim i el confident de les 
famílies locals, i el dipositari dels secrets dels poble. Generalment era 
pobre. El nivell de la seva instrucció i a vegades de la seva moralitat no 
era gaire alt. Però, en contacte íntim amb els seus parroquians, i en molts 
aspectes essent com ells, sovint podia exercir una considerable influència 
en una societat que vivia sota l’ombra de l’Església. Quan Catalunya va 
revoltar-se el 1640 la clerecia havia de demostrar la seva puixança a la 
trona. En temps menys inflamats, llur influència era de tota manera prou 
penetrant, i sens dubte molts d’ells treballaven de valent per als seus par-
roquians i gaudien de llur amistat. El «parasol» d’entre les propietats d’un 
capellà35 suggereix la imatge —potser no del tot improbable— del seu pas 
pels camins costeruts, sota la canícula, per visitar alguna masia isolada de 
la seva parròquia.

Només una altra persona fora del cercle familiar gaudia de tanta autoritat 
com el capellà de la parròquia: era el notari. El capellà i el notari; religió 
i llei. Aquests eren els puntals aparellats de l’estructura familiar catalana, 
i era simptomàtic que la sala —la peça més gran de la masia— fos reser-
vada generalment per ocasions en què o l’un o l’altre visitaven la masia. 
La família solia viure a la cuina, i la sala romania desocupada la gran part 
de l’any. Era una cambra imposant, potser fins i tot llòbrega, amb els seus 
«2 bufets de noguer casi nous. 3 cadires de repòs bones. 3 cadires comu-
nes usades. 1 quadro de la Magdalena gran, usat. 1 quadro de Sant Pere, 

34 BUB: MS 975, diari de Jeroni Pujadas, 4, f. 23. Pujades era advocat, antiquari i histo-
riador. Per a aquest diari, veg. Apèndix VI, secció D.

35 APB: A. J. Fita, lib. 2, d’inventaris, inventari de les possessions de Pere Modolell, 30 
oct. 1618.
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usat. 2 arcabussos molt dolents i un flascó. 2 alabardes i una llança ve-
lles».36 La família es congregava enmig d’aquestes pertinences més aviat 
opressives els dies assenyalats de l’any —els dies de bateig, casaments i 
funerals, o els dies que el notari es presentava per redactar un testament o 
uns capítols matrimonials.

La societat catalana estava ordenada dins el marc de la família i la co-
munitat, i és el contracte matrimonial el que més pot dir-nos de l’element 
bàsic de la societat... la família. Milers de volums de capítols matrimonials 
dormen encara als prestatges dels arxius de les notaries en moltes ciutats 
catalanes, constituint un registre únic de la sort fluctuant de les famílies cata-
lanes al llarg de generacions i generacions.37 No fou pas casualitat que l’únic 
advocat català del segle xvii que aconseguí reputació europea fos Joan Pere 
Fontanella, l’autor del De Pactis Nuptialibus,38 car la professió legal catalana 
havia adquirit una mestria formidable en qüestió de les lleis del matrimoni 
i herència i en el contracte matrimonial havia afaiçonat un document que 
epitomitzava perfectament els propòsits i aspiracions de la família.

«Tractat és, i per gràcia de l’Esperit Sant concordat, que matrimoni sia 
fet per i entre A, fill legítim i natural de B i C (vivint) d’una part, i D, 
donzella, filla legítima i natural de E i F (tots morts), de la part altra.» Així 
començava el contracte. Generalment no es deixava pas que la gràcia de 
l’Esperit Sant treballés tota sola, sinó que el contracte matrimonial era la 
culminació d’una llarga sèrie de maniobres familiars, i d’una infatigable 
diplomàcia. Després de moltes consultes entre els diversos membres de la 
família, es convenia una possible futura per a l’hereu, i es triaven els ma-
trimoniers que havien de «treballar» el prometatge. El 12 d’abril de 1565, 
per exemple, es negocià finalment un prometatge entre un jove noble cata-
là, Perot de Vilanova, i una tal Hipòlita Quintana, «amb intervenció del Sr. 
de Ribelles, D. Gispert de Pons, per ma part, i mossèn Martín de Vergós i 
mossèn Galceran Cahors de Perpinyà». Els preliminars havien estat ardus. 
Els representants de la dama havien refusat d’acordar-li més de 3.500 lliures 
de dot, i els agents de Vilanova no havien volgut obtenir-ne menys. Però, 
fos com fos, van retirar llurs objeccions i el contracte fou signat. Aleshores 
Vilanova rebé l’autorització de visitar la futura: «i me donaren ja llicència 
de besar-la i tocar-la», i el casament se celebrà e1 17 d’abril.39

36 APB: A. J. Fita, lib. 2, d’inventaris, inventari de les possessions de Bartolomeu Mo-
dolell, 29 oct. 1618.

37 Veg. Apèndix V, secció B, Archivo de Protocolos.
38 Publicat per primera vegada en dos volums a Barcelona 1612, i reeditat a Colònia, Gi-

nebra i Venècia durant el decurs del segle. 
39 BC: MS 501, fos. 157-71, Memòries per a sempre, fo. 164 V. Veg. Apèndix VI, sec-

ció D.
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Després de la clàusula inicial del contracte venien els articles de de-
claració. El primer article era una especificació de la propietat que els pa-
res del nuvi li prometien: el segon, la propietat que a la noia prometien 
els seus pares; el tercer, la propietat que la noia portava al futur marit, i 
el quart la suma afegida pels pares del nuvi i el dot de la núvia, amb una 
promesa de retornar aquesta quantitat i també el dot a la família de la nú-
via, si calgués algun dia.

A Catalunya, com a tot arreu d’Europa al segle xvii, els interessos de 
l’individu estaven implacablement subordinats als interessos de la família. 
Com que la família era la primera cèl·lula de la societat, hom feia tots els 
possibles per concentrar la propietat familiar a les mans d’una sola perso-
na, i aleshores subjectar aquesta persona a un control tan estricte que no li 
fos llegut de dispersar aquella propietat per un caprici personal. Aquesta 
persona era l’hereu únic i absolut, l’hereu universal. Durant molts de segles 
la societat catalana ha estat organitzada entorn de la persona de l’hereu. 
És el fill (generalment, però no sempre) gran, el qui hereta el gruix de la 
propietat familiar.40 Com a hereu, queda investit com a cap de família, i 
simbolitza la determinació de la família de sobreviure com un tot, preser-
vant intacta la seva substància. Per aquesta mateixa raó, hom tenia molta 
cura d’impedir que malversés la seva herència. Els pares de Jaume Falcó 
li donaren tota la propietat el dia del seu matrimoni, però no tenien pas 
intenció de permetre-li d’escapar a les urpes de la família. El contracte es-
tipulava que per la resta de la seva vida ells restarien els majors poderosos 
i usufructuaris de la propietat; en tindrien i conservarien l’absolut control. 
Amb tot, prometeren que «del dit ús de fruit i de la dot... provehiran als 
dits... cònjuges, fills i família llur en tots aliments necessaris... estant em-
però i cohabitant els dits... cònjuges en la casa i amb la companyia de dits 
donadors i fent tots una comuna taula i despesa, tractant i honrant-se els 
uns als altres com de pares a fills i de fills a pares». En el cas que resultés 
impossible de viure plegats els pares i el nou matrimoni, els pares de Jaume 
li retornarien el dot de la seva dona, juntament amb 500 lliures en diner, 
mobles per valor de 1.500 lliures i una renda anyal de 300 lliures.41

Falcó era un noble, però la fórmula era la mateixa a qualsevol nivell de 
la societat. L’hereu no tenia control sobre la seva herència durant la vida 
del seu pare, i ell i la seva dona se suposava que viurien a la casa dels pa-
res. Si moria el pare, la mare sovint quedaria mestressa de la hisenda per 

40 La primogenitura, tot i ser acostumada, no era obligatòria. Vegeu, per exemple, el tes-
tament de Rafael de Biure, 1 ag. 1633 (AHB: Archivo Patrimonial, leg. III-14).

41 APB: A. J. Fita, lib. 8, cap. mat., contracte matrimonial de Jaume Falcó i Maria Costa, 
11 jul. 1626.
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la resta de la seva vida. Si no es considerava capacitada per a administrar 
la hisenda, i n’encarregava l’esmentada administració al seu fill, encara era 
considerada el cap de casa. Un notari de Barcelona digué en el seu testa-
ment, en el qual instituïa hereu un seu nebot:

Per quant amb altres testaments deixava a la dita Sra. Massiana, carí-
ssima muller mia, tot l’ús de fruit de ma heretat i béns... i m’hagi dit 
que avui per veure’s indisposta i amb poca salut i d’edat li seria gran 
càrrega l’administració de dita ma heretat... que sigui alimentada en 
ma casa de mon hereu tots els dies de sa vida de menjar i beure, calçar 
i vestir bé i decentment, sana i malalta... i que en casa sie senyora po-
derosa i tingui i aporti les claus de totes les caixes i altres coses...42

És clar que, sovint, no hi havia fill i la propietat passava a la filla. L’he-
reva, coneguda per pubilla, fou una figura típica de la vida catalana, tant 
com l’hereu. Com ell, heretava tota la propietat, i els seus pares farien tot 
el possible per assegurar que el nom de la família, com la propietat, passés 
als fills que ella pogués tenir. Si era possible, el seu espòs, a vegades un 
fadristern, seria induït que adoptés el cognom d’ella, o el de la masia, si 
es tractava d’una família pagesa. D’aquesta manera, si un home anomenat 
Pere Arnau es casava amb una pubilla de la masia Gironella, es faria dir 
Pere Arnau, àlias Gironella, de la masia Gironella.43 Els fills prendrien no 
pas el nom del pare, sinó el de la mare, per tal que no es perdés el cognom 
de la família associat a la masia. Si l’hereu, xicot o noia, era fill únic, era 
aconsellable de preparar-li un casament aviat, per tal de fer que la línia 
directa no es perdés. La majoria d’edat legal a Catalunya era de vint-i-cinc 
anys44 però les excepcions eren freqüents. Els tutors de la pubilla Xerca-
vins, òrfena als sis mesos, s’ocuparen que estigués casada abans dels tretze 
anys, i quan en tenia vint ja estava maridada per tercera vegada; no havia 
tingut fills dels dos primers marits.45

La determinació rígida d’aquesta societat de perpetuar el nom i els béns 
de la família comportava inevitablement sacrificis personals pesats. L’hereu 
potser hauria d’abandonar els seus desigs naturals a canvi d’un prometatge 
avantatjós, però almenys adquiria la hisenda. Els seus germans i germanes, 
per altra banda, sovint es quedaven sense res o amb molt poca cosa. Seguint 

42 APB: A. J. Fita, lib. 7, de testaments, f. 89-94, testament de Rafael Vich, 5 febrer 
1643.

43 Pelayo Negre Pastell i Enrique Mirambell Belloc, «Sentencia Arbitral...», Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses, vol. V (1950), p. 238.

44 Per exemple, al casament de Joan Baptista d’Olzinellas i Maria de Reguer, 26 març 
1622 (APB: A. J. Fita, lib. 6, cap. mat.).

45 Serra Roselló, «Can Xercavins» (Op. cit.).
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la llei romana era costum a la majoria de llocs de Catalunya donar a cada 
un dels fills menors una part, coneguda com la llegítima, de la tercera part 
de la hisenda. Però a la Catalunya del segle xvi, com a la Castella de la 
mateixa època, el desig de concentrar i consolidar la propietat de la família 
no feia sinó créixer, i les Corts de Montsó de 1585 reduïren la llegítima 
de un terç a la quarta part de la propietat dels qui morien.46

La reducció de la llegítima tingué importants conseqüències socials. Tres 
quarts de la hisenda romanien ara a les mans d’un hereu únic, i això potser 
era un mínim més que no pas un màxim, car la llegítima podia consistir 
en propietat o en diners, i hi havia una tendència creixent a pagar-ho en 
diner per tal de mantenir intacte el conjunt de les terres i propietats.47 Per 
tant, el cap de la família mirava d’arreplegar diners per tal de dotar les fi-
lles i establir els fills, més que no pas retallar la propietat. Si no hi havia 
prou diner per a un dot, la noia podia ingressar en un convent. Don Josep 
de Pons deixà dit en el seu testament que, en el cas que deixés filles, una 
d’elles rebria un dot de 5.000 lliures, i les altres 1.000 lliures cadascuna en 
concepte de llegítima, pagables quan prenguessin el vel. Els seus tres fills 
petits, que havien d’ésser criats a la casa de l’hereu i educats a les seves 
expenses, havien de rebre també cadascun 1.000 lliures de llegítima en ar-
ribar a complir vint anys «o abans en casos de col·locació de matrimoni».48 
Una suma de 1.000 lliures no conduïa un home de noble llinatge enlloc.

En fer més difícil que els fills segons i tercers visquessin d’unes sumes 
heretades, la llei de 1585 fou en part causa de la creació d’un altre dels tipus 
bàsics de la vida catalana —l’anomenat fadristern o cabaler, el germà més 
jove, que deixa la casa de la família en cerca de fortuna. Mentre l’hereu, 
quedant-se a casa per al regiment de la propietat, ha contribuït a donar a 
la societat catalana la seva estabilitat fonamental, el germà més jove, for-
çat a bastar-se a si mateix, li ha injectat un element dinàmic. La vigorosa 
industrialització de la Catalunya dels segles xviii i xix pot atri buir-se en 
gran mesura a l’energia i enginy dels fills petits, obligats a guanyar-se la 
vida. Però als segles xvi i xvii la història del fadristern presenta un cai-
re més ombrívol. Les seves oportunitats depenien no solament de la seva 
vivor i geni, sinó també de forces fora del seu control, com les oca sions 
de trobar un càrrec profitós, i l’actitud de la societat tota ella respecte al 
negoci i els treballs manuals i les consideracions de categoria social. Si 
li eren negades sortides i oportunitats, fàcilment podia esdevenir un pes 

46 Veg. J. Coroleu i J. Pella y Forgas, Los Fueros de Cataluña (Barcelona, 1878), pp. 266 
i ss. i Constitucions y altres drets de Cathalunya, vol. I, p. 358.

47 Coroleu y Pella, p. 269.
48 APB: A. J. Fita, lib. 7, de testaments, f. 95-98 v., testament de Josep de Pons, 24 juny 

1639.
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mort per a la seva família i una amenaça per a la societat, vagarejant per 
la casa i vivint a expenses del seu germà. Algunes de les causes més serio-
ses de la tensió social als segles xvi i xvii poden cercar-se en un codi de 
família i un sistema successori que desposseïa els fills més joves i després 
els llançava a un món que no els podia donar col·locació.

La intranquil·litat del fill més jove, amb tot, potser no era un preu ex-
cessiu a pagar a canvi de la fonamental estabilitat de la família com un 
tot. Fou aquesta estabilitat la que mantingué la societat catalana a un nivell 
equilibrat. La família catalana era puixant, sòlida, i ancorada en algun punt 
ferm de la terra. El nucli de la família vivia sobre la propietat, potser en una 
masia. Consistia en l’hereu, que s’havia fet càrrec de la seva herència, junt 
amb la seva esposa i fills i probablement la seva mare vídua; dels germans 
i germanes petites que habitaven encara la casa; i els servents domèstics i 
els mossos, que eren considerats com formant part del grup familiar i que 
vivien dins de la masia. El grup a què pertanyien estava estretament unit, i 
era essencialment patriarcal, amb l’hereu com a cap i amo de tots ells. Però 
la família en el sentit més ampli s’estenia més enllà d’aqueix nucli. Els 
germans més petits que havien deixat la casa i constituït famílies pròpies 
mantenien encara llur lligam amb la casa pairal i reconeixien la primacia 
de l’hereu. Qualsevol èxit que poguessin obtenir era considerat per ells i 
pels seus parents no pas com un reeiximent personal, sinó com una victòria 
familiar. Quan Don Pedro Franqueza, fill petit d’una família de la petita i 
empobrida noblesa catalana, arribà al cim de la seva espectacular carrera 
a la cort com a favorit del duc de Lerma i adquirí un títol de noblesa, es-
criví al seu germà gran: «Su Mt... me ha honrado con título de Conde de 
Villalonga de que doy a vm. la norabuena, pues todo redunda en autoridad 
de vm. y de su casa, pues es la cabeza della y yo los pies».49 Era la histò-
ria de triomf favorita a Catalunya. Un altre fadristern havia fet sort i, en 
fer-ho, contribuïa a la glòria i a l’honorament de la família.

Tenint cada individu com a part de la família, la societat catalana era 
una societat de famílies entrelligades, que formaven una piràmide al vèr-
tex de la qual es dreçava un rei patriarcal. «Hijos míos» era la frase amb 
què Felip IV s’adreçava als catalans a les corts de 1626.50 Del rei en avall 
baixaven els llaços de dependència, nuant família a família fins al capda-
vall de l’escala social.

El caràcter d’aquests lligams fou determinat en primer lloc per les re-
lacions ordinàries de família. Qualsevol català amb el cognom d’Icart o 

49 AGS: Cámara de Castilla, leg. 2796, f. 355 Pere Franqueza a Jaume Franqueza, 20 
ag. 1603.

50 ACA: G. R. 1057, f. 181, parlament del rei el 18 abril 1626.



62 J.H. ELLIOTT

de Queralt havia de gravitar automàticament dins l’òrbita del més distin-
git portador d’aquests cognoms, el comte de Santa Coloma. Com a cap 
de la família, d’ell s’esperava ajut i protecció, acolliment fins per al més 
humil dels seus compatronímics, dessota l’ample mantell del seu patro-
natge. Quan Santa Coloma esdevingué virrei de Catalunya i encapçalà la 
llista de recomanacions per a l’ardiaconat vacant de Besòs, amb el nom 
de Don Joan d’Icart, el seu cosí51 no feia altra cosa que allò que d’ell hom 
esperava. El prestigi d’un home en aqueixa societat era mesurat per l’abast 
del seu parentiu personal i el grau fins on podia oferir satisfacció als seus 
parents i depenents. Si tenia prou sort per a rebre els raigs del favor reial,  
aleshores hom esperava que reflectiria aquesta llum damunt els seus lleials  
compatronímics.

El seguici d’un home, emperò, no es limitava als seus parents en el 
sentit estricte de la paraula. De la mateixa manera que els servents de la 
masia eren considerats com a part de la «família», així també els vassalls 
i depenents d’un noble eren considerats també com a part de la «família». 
Aquí la relació de consanguinitat era substituïda per un vincle recíproc 
d’obligació. Tot i que la relació feudal basada en la terra existia encara, 
havia perdut molt del seu significat a mesura que la necessitat de protecció 
física disminuïa, i l’homenatge havia estat transformat en poc més que un 
símbol vestigial, i que posava el segell en el que era purament una transac-
ció financera. Però una nova forma de senyoriu s’havia desenvolupat, més 
ben adequada a les necessitats d’una època més segura, i més burocràtica. 
Al segle xvi els homes tenien necessitat no tant de protecció física com 
de treball, col·locacions i favors i pensions, i aquesta era la necessitat que 
el nou estil de senyoria havia de satisfer. La Cort era la deu dels càrrecs i 
dels honors. El senyor que pràcticament residia a la cort estava situat ex-
cepcionalment per procurar que alguns dels càrrecs i alguns dels honors 
pervinguessin a mans dels seus propis depenents. La part que li pertocava 
en el contracte amb els seus depenents era, doncs, assegurar-los tots els 
favors que pogués; per part d’ells retre-li tots els serveis que ell exigís.

«Servei» i «favor», o, en castellà «servicio» i «merced». Aquestes pa-
raules complementàries apareixien una i altra volta en els documents es-
panyols dels segles xvi i xvii. Tots dos, servei i favor, constituïen els dos 
caps de lligam recíproc d’obligació que unia el senyor i el seu depenent. 
En alguns aspectes eren vagues expressions car la naturalesa dels serveis 
retuts era a voltes difícil de definir, i «favor» moltes vegades equivalia més 
a promeses bonhomioses que no pas a beneficis concrets. Però calia obser-
var les convencions, car la societat es mantenia unida per un respecte fora 

51 ACA: CA leg. 394, Santa Coloma al rei, 12 gen. 1640.
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de dubte per les obligacions mútues d’un senyor i els seus depenents. Fou 
per això que el Doctor Pujades esclatà aïrat quan l’informaren que Felip 
III havia refusat de rebre una ambaixada procedent del Principat: «agravi 
manifest i desenraonadament bàrbar negar audiència a vassalls pacífics i 
que vénen a demanar justícia a son Senyor».52 En conculcar un element 
principi de senyoriu, la conducta del rei minava els fonaments mateixos de 
la societat. També explica el caràcter estàtic de la salutació que el Dr. Pu-
jades preparà per als seus propis senyors, el duc i la duquessa de Cardona, 
en llur primera visita a la ciutat de Castelló d’Empúries:53

De ver mis señores Crecen mis amores
cumplióse el deseo, por cada momento.
alegre les veo Ay, que me desmayo
y espero favores. de gozo y contento...
    

¿Què més natural que el duc, agraït, distribuís amb llarguesa entre els 
seus fidels vassalls tant de temps privats de la seva companyia?

La relació familiar i el patrocini consolidaven alhora les pedres de la 
piràmide social, però fóra error suposar que sempre realitzaren llur funció 
amb eficàcia. El sistema tenia els seus perills com també els seus avan-
tatges. En tant que els compromisos familiars lligaven les diverses capes 
de la jerarquia social, tingueren un paper enormement important en fer 
que la societat fos ben ordenada i coherent. Però si els interessos d’una 
família eren perseguits amb massa entusiasme podia ser que entressin en 
conflicte amb els d’una altra família. El venecià Navagero, l’any 1525, es 
referia a les faccions entre catalans,54 i el tema de bandes rivals apareix 
constantment en les descripcions dels segles xvi i xvii a Catalunya. La ri-
valitat i la facció eren el preu que hagué de pagar-se per la relació vertical 
dels diferents grups socials a través d’un patrocini i de les relacions fami-
liars. Amb molt de sovinteig la piràmide es partia en segments separats, 
que anaven de dalt a baix. Fins a quin punt tot l’edifici corria el risc de 
caure a trossos depenia del grau d’harmonia que pogués assolir-se entre 
el sentit de família i el sentiment de quelcom més ampli que la família... 
la comunitat tota ella.

Si la societat catalana podia rompre’s en un vast nombre d’unitats fa-
miliars, aquelles unitats si s’ajuntaven, altre cop formaven una comunitat 
nacional. Era cert que la primera lleialtat territorial dels catalans s’aplica-

52 ABL: Diari de Pujades, I, f. 44, 5 juny 1601. 
53 Pujades, 4 f. 36 v., 26 jul. 1628.
54 Viaje a España de Andrés Navagero, Edit. José María Alonso Gamo (València, 1951), 
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va a llur pròpia regió i que hi havia variacions entre una comarca i una 
altra. Els habitants de la costa eren marcadament més despreocupats que 
els bruscos, rudes habitants de l’interior. Els accents variaven del català 
musical de Girona als tons aspres de la Segarra. La gent tenia aguda cons-
ciència d’aquestes diferències i hi havia una tendència a considerar tothom, 
ni que fos d’una vall veïna, com a estranger, per la mateixa raó que pàtria 
en primer terme significava la pròpia ciutat o llogarret. Després de passar 
quatre anys en el comtat, no massa distant, d’Empúries, Pujades manifes-
tava la seva alegria davant la idea de retornar a «la mia pàtria i cara ciutat 
de Barcelona».55

Però si la pàtria era la pròpia ciutat, la paraula també era emprada per a 
tot el Principat. A desgrat de les intenses lleialtats locals el català era també 
conscient que pertanyia a una comunitat més àmplia. Catalunya era la seva 
mare pàtria, i era una nació; l’expressió nació catalana ja es trobava em-
prada al segle xiv.56 Els catalans dels segles xvi i xvii escrivien referint-se 
al Principat indistintament com la nació, la pàtria o la província, i aquest 
darrer nom no implicava cap idea de dependència o subordinació. Malgrat 
que aquestes paraules poden haver ofert diferents matisos de significat en 
contextos diferents, contribuïen també a expressar un fort sentiment que 
Catalunya era una comunitat nacional distintiva, els habitants de la qual 
estaven units per vincles de llenguatge, cultura i història.

Aquest sentiment de formar part d’una comunitat nacional es manifes-
tava, naturalment, amb tota la intensitat en les relacions dels catalans amb 
el món exterior. Però en la classificació de la gent de fora hi havia diverses 
gradacions. Els catalans tendien a considerar els seus veïns aragonesos i 
valencians com íntimament afins a ells. Els valencians parlaven una varietat 
de la mateixa llengua, i tant Aragó com València havien estat llurs associats 
en la gran federació medieval, i formaren part de la Corona d’Aragó, a la 
qual pertanyí Catalunya. Després de la unió de les corones de Castella i 
Aragó hi havia hagut, amb tot, un cert afluixament d’aquests vincles, i és 
significatiu que, malgrat totes les protestes de germandat o fraternitat en 
les cartes que s’encreuaven entre els representants dels tres Estats, quan era 
arribat el moment de necessitat urgent, cap d’ells no manifestava un sen-
timent real de germandat. València es va revoltar el 1520, Aragó el 1591 i 
Catalunya el 1640 i cadascuna es va revoltar pel seu propi compte.

55 Pujades, 2 f. 157, 17 març 1609.
56 Francisco Elías de Tejada, Las Doctrinas Políticas en la Cataluña Medieval (Barcelona, 

1950), p. 21. L’autor pretén que Catalunya potser fou el primer país on la paraula nació fou 
emprada «... en el sentido moderno de cuerpo político separado y no de simple comunidad 
de ascendencia etnográfica».


