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DE LA UNIÓ AMB CASTELLA
A LA GUERRA DELS SEGADORS

Amb la unió amb Castella, els reis deixen de viure 
i regnar des de la Corona d’Aragó. L’absentisme 
reial instaura la figura del virrei, un càrrec exercit 
sobretot per nobles i eclesiàstics castellans. Malgrat 
la pèrdua de pes de les Corts, el 1585 a Montsó, 
s’actualitzen les Constitucions consolidant un 
corpus jurídic de drets garantits per al poble  
—elaborat al llarg dels darrers tres segles— i on  
la Generalitat s’erigeix com a contrapès als abusos 
de la monarquia: pagament d’impostos per part  
de la família reial; inviolabilitat del domicili i de  
les comunicacions; dret a reparació davant l’abús 
de l’administració; jurisdicció catalana —només les 
Corts poden derogar les Constitucions, mai el Rei...

Durant la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648) la 
Monarquia Hispànica vol imposar un servei armat als 
seus dominis. Catalunya s’hi nega: les Constitucions 
només obliguen els catalans a mobilitzar-se en 
defensa del propi territori. La guerra entre Castella 
i França planteja un altre problema quan l’exèrcit 
castellà vol obligar la població a mantenir els 
soldats, allà on no hi ha castell. El 1640 els pagesos, 
farts dels abusos de les tropes, es revolten. Esclata 
la Guerra dels Segadors. La Generalitat, defensant 
les llibertats catalanes, se suma a la revolució, 
davant la voluntat reial d’assimilar Catalunya 
a les lleis de Castella.

La mort de Pau Claris avorta l’intent de la Generalitat 
d’instaurar una república i converteix França en 
l’aliat necessari i poderós, fent de Lluís XIV comte 
de Barcelona. El conflicte acaba amb el Tractat dels 
Pirineus de 1659, que parteix Catalunya: el Rosselló 
queda sota domini francès i la resta del Principat 
torna a la Monarquia Hispànica.

Són temps socialment convulsionats per la Inquisició 
—un mecanisme de terror eclesiàstic de control 
social al servei de la monarquia que perseguia jueus 
conversos, protestants i bruixes— i el bandolerisme 
—alimentat per la noblesa decadent. Tot en un 
context de millora agrària que atreu un terç de 
població occitana.

Barcelona, 7 de juny de 1640
Quadre d’Antoni Estruch, Corpus de Sang (1907), que il·lustra l’avalot desencadenant de la Guerra dels Segadors.
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LLIBERTAT!

Circa 1610
El bandoler Perot Rocaguinarda en un gravat d’Antoni Roca 
publicat el 1863 a Historia de Cataluña y la Corona de Aragón 
de Víctor Balaguer.
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Barcelona, 1588
Edició de les Constitucions y altres Drets
de Cathalunya... que foren actualitzades
tres anys abans, a les Corts de Montsó
de 1585.
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Menàrguens, octubre de 1616
Procés inquisitorial promogut a la cort de Poblet
que recull el judici i penjament de Francina Redorta,
vídua de Menàrguens, acusada de «bruixa y metzinera».
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2 d’abril de 1700
Prohibició oficial de la llengua catalana.
Decret promulgat pel rei francès Lluís XIV als comtats 
de Rosselló, Conflent i Cerdanya, que 42 anys abans 
havíen passat a domini francès pel Tractat dels Pirineus.
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