
La revolta deIs Gorretes a Catalunya (1687-1689) 

per jaume Dantí 

1 ntroducció biblia grajica 

De les revoltes de la segona roeitat del segle XVII, en parla ja Feliu de la 
Penya en la seva obra Anales de Cataluña: 1 es refereix fonamentalment a l'ai
xecament de Centelles de l'any 1687 i al resso que aquest va tenir. No apareix 
en l'explicació d'aquest autor la possibilitat de lligam amb altres fcts poste
dors, ni tampoc la possib1e persistencia d'una inestabilitat social des del 1640 
fins al final del seg1e XVII. 

Semblantment, en parlen autors com Norbert Font 2 i Víctor Balaguer 3 en 
les seves rcspectives obres d'historia de Catalunya. Es consideren uns aixeca
ments més o menys al11ats que, segons N. Font, renoven les qüestions sobre 
els allotjaments i la resistencia dels pobles, cada vegada més oprimits i delmats 
per la fam. Coinddeixen també aquests autors en el fet que no s'aconseguiren 
gaires coses, tret del canvi del virrei o la recuperadó d'algunes llibertats. 

Bofarull, en la seva Historia de Cataluña/, menciona aquestes revoltes i in
sinua la possibilitat que fossin un mateix moviment durant els anys 1687-89; 
tot i aixÍ, es continua privilegiant la revolta del 1687. 

Passant a obres més recents, trobem ja estudis dedicats exclusivament a la 
revolta: el d'Amadeu Terol La revolta deIs Gorretes s i el de Henry Kamen 
La revolta deIs Segadors. 6 Pe! que fa al primer, tal coro el títo1 del treball indica, 
se centra sobretot en l'última part del moviment, que és el que s'anomena pro
piament dels Gorretes o Barretines. També en aquest estudi es mencionen les 
diferents etapes del moviment, pero no s'arriben a considerar com una unitat 
i no queden roassa cIares algunes qüestions com ara la postura del Consell d' A
ragó davant la revolta. 

L'artic1e de Henry Kamen, sens dubte el més complet de tots els esmen
tats, parla ja d'aquesta possible relació dels tres moviments, els del 1687, 1688 

1. FELIU DE LA PENYA} Anales de Cataluña (Barcelona 1709), vol. lII, LI. XXI, cap. IX, 
p. 392. 

2. FONT I SAGUÉ} Historia de Catalunya (Barcelona 1899), p. 128. 
3. BALAGUER} Historia de Cataluña (Barcelona 1853), vol. VII, llibre x} cap. XI, p. 580. 
4. BOFARULL} Historia de Cataluña (Barcelona 1878), vol. VII} p. 291. 
5. TEROL} La Revolta dels Gorretes, tesi de llícenciatura, inedita (Universitat de Bar

celona, 1974). 
6. KAMEN} A lorgotten Insurrection 01 lhe seventeenth century: the Catalan Peasant 

Rising 01 1688, a Journal 01 Modern History (Chicago 1977), ps. 210-230. 
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i 1689, pero no els considera com una unitat. L'autor exposa que, malgrat que 
hi hagi unes diferencies propies del pas del tcmps i del descnvoluparncnt his
torie, es pot vente una relació o una certa continu:itat entte cls fcts prodults 
el 1640 i e1s fets que enllacen amb la Guerra de Successió. 

La relació entre la revolta deIs Gorretes i la del 1640 és difícil de vente, 
ja que hi ha alguns elements clarament difcrcnciadors. Per un cantó, la situa
ció economica existent al comen~ament de la revolta deIs Segador s era con;un
turalment menys crítica que la del 1687, tal com clesprés veurem; per un nitre 
cantó, la partidpació popular i l'actitud de les institucions catalanes són bas
tant difercnts en e1s dos mcv:ments. Així, dones, mentrc que el 1640 acaba 
portant la direceló de la revolta la generaHtat, el 1687 des del principi al final 
el poble féu i dirigí el moviment, i la gencralitat s'hi mastta contraria. 

A part tot aixo, el factor dels allotjaments, tan important a la revolta de 
1687-89, ~ la rcvolta dels Scgadol's és simplemcnt circumstancial. Per tant, hom 
prdcrcix no emprar el mot continultat, sinó el de teproducció d'alguns deIs 
elements ja existcnts el 1640. 

L'ap01'tadó nova que fa Kamen és la re1ació del moviment 30mb Frans;a ja 
des del 1688, So través deIs contactes deIs caps de la revolta, Torres 50brctot, i 
els inten(:ents del Rosselló, COin Trabat. Segons aquest autor, els dits contactes 
havien de servir per a lliurar Catalunya a Fran~a, i, per tant, cls líder s cata
lans actuaven com a agents francesos. 

rVIalgtat les preves que Henry Kamcn dóna per a argumentar una tal tdadó, 
és difícil de veure l'acció concreta deIs caps catalans sobre la massa de tcvol
tats per a acomplir la seva fundó. La revolta fou, com veurcm, fonamcntal
ment espontania, i 110 és possible de comprovar l'afirmacÍó de Fautor quan 
diu: «L'a]'l.1da francesa va ésscr tan impettant que va dictar i controlar cada 
fase del n~:ovünent.» 7 

Les relacions per part de Fran(a podien tenir com a objcctiu l'ent1"~da pos
terior a Catalunya de les tropes franceses, amb l'ocupació de Camprodon i la 
serie de fets que es produlfcn ja en epoca de guerra, pero en aquestes previ~ 
sions no és possible involucrar el moviment social de la revolta dels Barretincs, 
que amb la forma habitual de la revolta pagesa d'antic regim cridava «visea el 
rei i multa el mal govern». Cal tenir en compte, a més a més, l'aversió gene
ral dels catalan s contra els francesas després del 1640, que es comptova Qmb 
l'a.nibada de Fdip V i la resistencia catalana. 

Per a enquadrar millor la revolta dels Gorretes, cal tenir present l'exÍst(!!lda 
també d'altres moviments socials que se succeeixen a la mateixa epoca i que po
drien cantenir factors de lluita social similars, i füxí no haver de recórrcr nc
ceSS~triamcnt a l'explicació de l'estímul polític frances. 

Si cns fixern en el tipm; de !:'evolta, típica d'antic rcgim, podem veurc aItres 
moviments, PC!O no els mateixos anys. Així, trobem movimcnts coincidcnts a 
Eivissa (1683-90),8 el motín fonamental dcls quals era una greu crisi econo
mica, que segons l'expüsició deIs camperols al reí era deguda al lliure comer~, 

7. KAMEN) op. cit.) p. 221. 
8. MACABICH) Historia de Ibiza (Palma de Mallorca 1966), vol. VI. 
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o millor dit, la lliure exportació dels productes, quan aquests eren necessaris 
per a l'autosuficiencia de l'illa. Els jurats impediren que les queixes del po
ble arribessin al rei, ja que actuaven clarament a favor de l'especulació. 

A Valencia, encara que en una epoca una mica posterior, l'any 1693 es 
desenvolupa el moviment anomenat Segona Germania/ la causa de la qual fou, 
en principi, segons García Martínez, el fracas d'una serie de reivindicacions 
jurídiques antisenyorials, organitzades, molt diferents de les de les decades an
teriors, que foren de pura subsistencia. Es de senvolup a , per tant, una clara 
lluita antisenyorial, que es mantingué i es reflectí en la mateixa Guerra de 
Succcssió. 

A Andalusia, a mitjan segle XVII, hi ha també una serie d'agitacions/o mo
tivades molt sovint per la forta crisí economica, conseqüencia del fet de coin
cidir molts factors adversos de tipus climatologic, monetari, biologic, polític, 
social i moral. D'aquests, el factor més important foren les males collites, con
seqüencia d'una climatología poc favorable; aixo provoca, per exemple, una 
gran puja del preu del blat els anys 1651-52. A part, pero, la inestabilitat mo
netaria, produlda per l'encunyació del billó, agreujava encara més la crisi (1652). 
Cal diferenciar, potser, tot i que participen d'aquesta conjuntura, els primers 
movíments de 1647-48, fonamentalment a Granada, ja que en aquests es re
gistren clars enfrontaments de classe, tant entre pagesos i senyors (a Lucena) 
comentre la noblesa i la classe mitjana per qüestions de control i de corrupció 
del govern municipal (a Granada). Finalment, cal mencionar també la forta 
pressió fiscal com a causa important d'aquestes revoltes andaluses de 1648-52. 

Malgrat l'existencia d'e1ements comuns amb la revolta dels Gorretes, falta 
el més característic d'aquest moviment, que és el problema dels allotjaments, 
mentre que a Andalusia és. molt més important l'enfrontament de classe a cau
sa de la pressió senyorial. Es diferencien també ambdós moviments pel fet que 
les revoltes andaluses tenen un caracter més urba, mentre que a Catalunya són 
gairebé exclusivament d'ambit rural. En altres pa'isas d'Europa també es regis
tren moviments populars camperols durant aquest segle, amb elements comuns 
als analitzats. Porshnev estudia sobretot els que ·es produ'iren els anys 1636-37; 11 

els motius es repeteixen: impostos, pobresa per pesta, guerra, males collites o 
pas de tropes, i la situació s'agreuja amb la Guerra deIs Trenta Anys. Els fets 
són for<;;a paraHels als que es produeixen a Catalunya, encara que cronologi
cament no coincidents. 

9. GARCÍA MARTÍNEz) BIs lonaments del País Valencia modern (Barcelona 1976), ps. 
66-68; tarnbé KAMEN, Nueva luz sobre la II Germanía de Valencia) a «Homenaje a RegIa» 
(Valencia 1975), vol. 1) p. 647; i el darrer estudi de J. CASEY) The Kingdom 01 Valencia 
in the seventeenth century (Londres 1979). 

10. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Alteraciones andaluzas (Madrid 1973), ps. 47-49. 
11. B. PORSHNEV) Los levantamientos populares en la Francia del siglo XVII (Ma

drid 1976). Són sobretot la dels Croquants, el 1636, la deis Nu-Pieds, el 1639, i la dels 
Audijos, en 1664-71. Es produeixen revoltes de caracters semblants a la Xina i Rússia, R. 
MOUSNIER, Furores campesinos (Madrid 1978). En perfodes més o menys diferents es pro
dueixen revoltes a molts 110es d'Europa, J. H. ELLIOTT i altres, Revoluciones y rebeliones 
de la Europa moderna (Madrid 1975). 
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Marc geograjic 

l/amplitud del marc de la revolta és un deIs aspectes en principi difícil 
de concretar, a causa de la seva llarga durada i el seu caracter espontani. 

El moviment s'orígina a Centelles, poble de la comarca d'Osona, l'any 1687, 
pero de seguida aquest focus originari es fa extensiu a tota la plana de Vico 
La revolta afecta després tot el Valles, el Maresme, el Barcelones, el Bages i 
el Baix Llobregat. Aquest fou l'ambit concret del movíment, es podría dir que 
afecta un 50 % del Principat, pero es produeixen abans i després alu'es aixe
caments que rcsponen a les mateixcs condicions, encara que no tinguin un 
cIar lligam amb la rcvolta propiament dita del 1687. 

Així, abans deIs fets de Centelles se n'havien produ!t ja a S~mt Feliu del 
Llobregat, i els efectes arribaren fins i tot a la Ccrdanya (Puigcerda), Anoia i 
el Penedes. 

Per tant, el marc de la revolta es fa extensiu a una gran part de Catalunya, 
excloent-ne Tarragona i Lleida, és a dir, afecta la Catalunya Vella en general. 

Cal analitzar quines són les característiques comunes que tenen tots aqucsts 
110c5. Primerament, l'aixecament té lloc fonamentalment al camp; en canvi, les 
ciutats, a partir d'una certa magnitud i com més predomina la indústria per 
sobre de l'agricultura, es van mantenir al marge de la revolta: aquests foren 
els casos de Granollers, Mataró i Moia, que seguiren i compliren les ordres del 
virrei. 

El marc geografic del moviment se centra, doncs, en una serie de comar
ques i llocs la base economica dels quals era l'agricultura. Per aquest motíu 
cal comptar, en el moment de fer l'analisi dels fets i les seves causes, amb 
aquells factors que incideixen sobre el camp i, per tant, condicionen l'econo
mia de la seva població. 

Finalment, una aItra característica geografica és que, en general, la revolta 
té com a punt de mira Barcelona, perque en aquesta ciutat és on resideixen les 
autoritats del Principat i en provenen totes les decisions de contribucions, a11ot
jaments, etc. Aixo és un tret comú de la majoria de revoltes de n~poca que te
nen com a motiu important la pressió fiscal i, per tant, la 11uita contra les con
tribucÍons i cls seus implicats. 

Sobrepassant l'ambit d'aquest moviment i tenint en compte les revoltcs abans 
esmentades, aquest període d'aíxecaments del final del segle XVII s'estén també 
pel País Valencia (la Segona Germanía) i per les I11es, Eivissa concretament. 

Aquesta descripció gcografica ens obliga a matisar l'anomenada «rccupe
tacÍó» de la periferia peninsular a l'úhim ter¡; del segle XVII. 

Mare historie general 

La situació economica, dcmografica i social del segle XVl1 catala és encara, 
en bona part, una incognita historica, ja que no en tenim practicament cap es-
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tudi, tret de la gran obra de Pierte Vilar.12 Per aquesta raó, moltes afirmacions 
sobre el marc historie han d'ésser objecte de revisió. 

En principi, classicament, s'han considerat tres epoques dins el segle: la 
primera, que va fins el 1640, la del 1640 al 1680 i la que va del 1680 al 1717. 

Dcmograficament parlant, segons Nadal í Giralt,1J Catalunya, tret del Ros
selló i la part més occidental, no sofreix durant aquell segle una davallada gaire 
forta. La població es manté estable fins el 1640, i aleshores comen\=a un de
cteixement prodult per la coincidencia dels factors polítics, economics i propia
ment demografics, com la pesta de 1651-53. 

La pesta afecta en gran manera tot el Principat, i ha estat comparada amb 
les del final del segle xv. Per aixo, els bons nivells de població se situen tots 
abans del 1640, malgrat que en aquest primer període es trobin també mo
ments negatius, com el prodult per la pesta de 1629-31. 

Nadal i Giralt fixen tres períodes: un del 1553 al 1630, en que el creixe
ment és extraordinari (augment mitja de 3,5 persones per any), encara que el 
1620 comen\=a una caiguda que acaba amb la pesta de 1629-31; una segona 
etapa que va del 1631 al 1660, en que continuen els cfectes de la pesta, aug
mentats amb la guerra a partir del 1640, i culmina amb la pesta de 1651-53; 
tot i així, la situació dominant no fou el decreixement, sinó l'estancament; fi
nalment, l'últim període va del 1661 al 1717, en que continuen les fluctua
cions cícliques. 

Pel que fa a l'econamia, segons Vílart a la primera meitat delsegle XVII 

es registra una certa prosperitat agrícola, sobretot a la Catalunya est, fona
mentalment pel manteniment de l'exportació de cereals, fruitcs, oli i vi. Dins 
de la prosperitat, pero, es registren moments de penúria, com ara els de 1604-
06 i 1627-31. Es conclau que en el període de 1600-40 la vitalitat del camp 
compensa les dificultats urbanes. 

La segona meitat del segle, la que més interessa pel desenvolupament de la 
revolta, la divideixen dues parts: 15 fins el 1680 de decreixement, en que es 
produeixen males coUites i per tant alces de preus, com la del 1661, encara 
que també se'n produeixen després del 1680 (1684, 1692, 1698); i una segona 
part a partir del 1680, en que es registra un redre~ament, parlant per cxemple 
del període de bones collites del 1678 al 1684. Es menciona també la imporM 
tancia de les despeses de guerra de la monarquia a Catalunya. 

Quant a la indústria i el comerr;, la crisi comenc;a a notarMse a partir del 
1620 o fins i tot abans, pero no fou fins a partir del 1640 que l'afluencia de 
productes francesas al Principat porta la crisi definitiva a la producci6 í als 
menestrals catalans, i fou molt generalit7.ada l'especulació. La moneda catalana 
es va veure afectada també per la inflació del billó, encara que mai al nivcll de 
Castella, pero a partir del 1660 es recupera ja l'estabilitat. 

12. Pierre VI LAR, Catalunya díns IJEspanya moderna (Barcelona 1973), vol. II. Hi ha 
alguns treballs lmportants per a sectors determinats: E. SERRA, La societat rural catalana 
del s. XVII: Sentmenat (1590-1729), tesi doctoral, inedita (Barcelona 1978). 

13. NADAL i GlRALT, La population catalan e 1553-1717 (París 1960). 
14. P. VILAR, op. cit., p. 325. 
15. Id., p. 373. 
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La represa del final del segle es produí, segons sembla, per la recuperació 
del camp mitjanc;ant la substitució de cereals per la vinya i altres productes 
que possibilitaven l'cxportació, així com per l'expansió de la indústria al camp, 
aprofitant una ma d'obra més barata. 

Davant d'aquesta situació, constatem: per un cantó, que fins el 1640 no es 
produeíx una autentica crisí economico-demografica í que el descnvolupamcnt 
del 1680 arranca un cop superada la crisí de mitjan segle; per un aItre cantó, 
la revolta dels Segadors no hauria tíngut lloc en el si d'una crisí important, 
sínó dins una etapa d'una certa estabilitat, la qual cosa hauría permcs de plan
tejar-se l'enfrontament. 

Són ímportants aquestes constatacions per a estudiar les possibles semblan
ces, continuYtats o dívergencies entre aquesta revoIta i la dels Gorretes. La re
volta deIs Segadors podria ser caracteritzada de la següent manera: en un nivell 
social, a la revoIta deIs Segadors trobem barrejats un conjunt d'clcmcnts: es 
registra un movíment popular, sobretot contra l'exercit invasor, i també anti
senyorial, que fou el que desencadena la revoIta, pero en el seu desenvolupa
ment fau manipulat de seguida i capitanejat per la matcixa noblesa, represen
tada en la diputació del general; hi ha també un aixecament contra l'autori
tat reia! a Catalunya, concretada sobretot contra el virrci i cls jutges de l'audien
cia; es constata alhora un cnfrontament més personalit7.at entre la burgesia 
catalana i Olivares; i, finalment, l'oposició de les institucions catalanes, és a 
dir, de la classe dirigent, a l'intent centralit7.ador d'Olivares i Felip IV. Més 
endavant veurcm que la caracterit7.ació de la revolta dels Gorretes no coinci
deix del tot amb aquesta concentració de la del 1640. 

Finalment, fcm notar el canvi historic que es produeix a Catalunya a par
tir del 1659 amb el traetat dcls Pirineus i la pcrdua del Rosselló i la Cerda
nya. Píns en aquell moment Catalunya tenia ajut a la frontera francesa, i a par
tir d'aleshores hi tingué un enemic. Per a la monarquía espanyola Fran~a era 
també un enemÍc; per aquest motiu s'augmcnta el volum de l'excrcit alIotjat 
a Catalunya, perque hom temía una Ínvasió francesa. Per altra banda, el pas 
de la monarquía de Felip IV i Olivares a la de CarIes II suposa un cert abandó 
de la política d'enfrontament directe amb Catalunya i es donaren alguns privi
legís, eom e1s d'exempcions d'allotjament a alguns lIocs i sectors de la societat 
catalana. 

Hipotesis 

La primera hipotesi que intentarem confirmar en el treball és que la re
volta dels Gorretes del 1687 no fou un aixecament sol que comCn\7a i acaba 
aquell any, sinó que fou Finíci d'un moviment més llarg que arriba al 1689. 
Si aquesta suposició es confirma, es confirmaría també que aquest moviment 
va tenir una gran importancia i passaría al costat de la revolta del 1640 coro 
a fet destacat del segle XVII catala. 

Hem dit que es podria coHocar al costat de la del 1640; aixo significa que, 
en principi, aquesta revolta no fou una continuació d'aquella. 
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H. Kamen diu: «La revolució de 1640 no fou un final, sinó un comenc;a~ 
ment»/6 i argumenta que la revolta del 1688, no la del 1687, és una continuació 
d'aquella i porta a la del 1705. Por portar a la del 1705, pero les relacions amb 
la del 1640 penso que s'haurien de matisar, perque és clar que hi ha factors 
coincidents, com ara certs trets de la sÍtuació economica o el problema deIs 
allotjaments, pero n'hi ha de darament diferenciats, com cls components so~ 
daIs de la revolta o les relacions amb Franc;a. Per tant, potser no és prudent 
de parlar de continultat, sinó més aviat de l'existencia d'elements comuns, ja 
que ambdues revoltes són del tipus anomenat d'antic regim i el punt de par~ 
tida és semblant. 

Una altra de les hipotesis plantejades, que complementa l'anterior, és que 
aquest moviment és fruit fonamentalment d'una forta crisÍ economica, relacio
nada segurament amb un creixement demografic que l'agreuja. La fa persistir 
el fenomen dels allotjaments excessius, puix que la situació agraria per ella 
mateíxa no hauria perllongat la erisi. Aquí cal sumar-hi la pressió fiscal per 
a mantenir aquests allotjaments. 

A causa d'aixo, s'afegeix un enfrontament social contra aquelles persones, 
nobles i aItres, que tenien privilegi d'exempció d'allotjament, pero la causa pri~ 
mera continua essent la mateixa. 

Finalment, plantegem l'existencia d'un enfrontament camp-ciutat, relacionat 
amb l' anterior, a causa del paper que tenia la ciutat com a residencia del poder 
i de les autoritats, i per tant d'on sortien tOt5 els mals que oprimien el camp, 
és a dir, allotjaments i contribucions. 

Avancem ja un fet, que després comprovarem: és l'oposició que la diputa
ció presenta davant la revolta, al contrari del 1640. Aixo no exclou, pero, 
la possibilitat que alguns dels seus membres tinguessin un paper important en 
el moviment i defensessin els revoltats. Aquestes divergencies internes de la 
generalitat s'expliquen també per la manca d'unitat que hi havia en aquesta 
institució després de la mort de Pau Claris. 

Per altra banda, la defensa que els revoltats fan deIs diputats en qüestió és 
més com a defensor s de la seva causa que com a representants d'una institució, 
ja que en el fons les institucions catalanes estigueren bastant al marge del mo
viment. 

En totes aquestes hipotesis hi ha un fet no esmentat perque és latent en 
totes, i és que el moviment és pages practicament en la seva totalitat, puix que 
en aquelles ciutats o viles on la indústria, per petita que fos, tenia algun pes, 
la revolta passa desapercebuda. 

Causes de la revolta 

Distingirem entre causes historiques, que vénen d'un quant temps abans, 
i causes immediates o precipitants del moviment. 

Una causa historiea és la situació economica desfavorable d'aquests anys, 

16. KAMEN) op. cit.) p. 210. 
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perque el suposat redre~ament del final del segle, per a moltes comarques de 
Catalunya, les no marítimes sobretot, és més que un dubte. 

Estudiant el cas concret d'una de les comarques afectades per la revolta, el 
Valles Oriental, hom ha pogut observar que el retard economic es manté fins 
al final del segle, car no hi ha practicament cap símptoma de recuperació abans. 
L'endeutament municipal continua el seu procés o disminueix una mica, les 
collites es mantenen, els preus dels productes de consum fluctuen, pero no hi 
ha un procés de creixement perllongat d'aquests. Aquesta situadó per ella sola 
no suposaria cap crisi, si la forta pressió deIs allotjaments no fes entrar i no 
mantingués en la ruina leseconomies municipal s , que al mateix temps afecten 
profundament les economies particulars. Aquest bloqueig economic és paral
le!, a partir del 1660, a un creixement demografic continuat, que impasa, per 
tant, un desequilibri que contribuí afer néixer el moviment. 

L'altra causa historiea més important és el problema deIs allotjaments, que 
albora són també causa immediata. Certament, a partir del 1640 aquest feno
men és un factor de malestar al Principat. Si a partir del 1659 teorieament la 
gllena entre Fran<;a i Espanya era acabada i, per tant, ja no hi havia motiu 
de tenir tropes allotjades a Catalunya, aquestes continuaren residint-hi. 1 no 
solament s'hi mantingueren, sinó que, com diu Carrera i Pujal/7 a partir del 
16R7 augmenra el nombre de soldats i l'allotjament es féu més penós, tant pel 
fet d'haver-hi més places de les que Catalunya podia absorbir com pel fet de 
no estar distribu'ides amb igualtat i proporci6. L'autor esmentat diu també que 
el problema suceeia perque els soldats estaven acostumats a allotjar-se en reg
nes que no tenÍen les mateixes lleis que Catalunya i ara volicn alIotjar-s'hi se
gons costum foranes, cosa que provoca els excessos que encengueren la revolta. 

Aquestes dues causes juntes foren, dones, el motor historie de la revolta. 
El problema que s'agreujarael 1687, ja el trobem en la documentadó a partir 
dd 1660, a les queixes de la mateixa diputació.18 

Entre el 1660 i el 1670 aquesta institució eleva al Consell d'Aragó fiohes 
peticions pet tal que hom tragués cavaUeria del Principat. El mateix any 1660 
trobem diverses cattes de viles de Catalunya, com és el cas de Taradcll/9 a la 
plana de Vic, que esrnenten la manca que té la gent de pa i civada; o el 1680 
la vila de Cervera.20 El 1679 algunes universitats es neguen a pagar tributs 
pels allotjaments, la diputació demana que s'alleugin í per aquest mateix motiu 
el consell de guerra fa una carta al d'estat dient: «Reduziendo la gente de in
fantería y caballería a las plazas y asistiéndolas dentro de ellas por cuenta de 
V.M. porque pueden tener grave inconveniente obligar a las universidades a 
que continúen el alojamiento de esta gente si no entran en ello voluntariamen
te.» ".1 L'any 1684 els diputats presenten un memorial al Consell d'Aragó de~ 

17. CARRF.RA J PUJAL, Historia política y económica de Cataluña (Barcelona 1946), 
vol. J, p. 257. 

l8. Arxiu Corona d'Atagó (ACA), Consell d'Aragó (CA), l1igall 238. 
19. ACA, CA, lligall 334. 
20. ACA, CA, lligall 240. 
21. AGS, Secretaria d'Estat d'Espanya, lligall 4129. 
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manant una minva d'allotjaments i contra els excessos dels cabos,22 exposen el 
problema que els soldats porten la faroília i que la cavalleria que en aquests mo~ 
ments hi ha a Catalunya és molt superior a la que es pot tenir, a part el fet 
de passar un moment de crisi per males collites. 

Finalment, una altra de les causes histodques és el fet de la donació de pri~ 
vilegis d'exempció d'allotjament, que provoca la gent dels pobles contra aquests 
privilegiats (aquí hi ha l'element antisenyorial en la revolta), com ara els quí 
tenien privilegí militar, els ciutadans honrats de Barcelona, els oficials de la 
diputació, els receptors, taulers i collidors de bolla i aItres drets, els familiars 
del Sant Ofici, els doctors en medicina i en lleis, els almoiners de Montserrat, 
etc. Amb Carles II el nombre de privilegiats augmenta molt, i aixo provoca 
una reacció per part dels no privilegiats, que veieren que, paraHelamcnt, el pes 
dcls allotjaments se'ls anava augmentant. Es concediren privilegis d'exempció a 
particulars i a viles senceres, com és el cas de Caldes de Montbui, que l'ob~ 
tingué el 26 de maig de 1679 amb l'argument de poder acabar de construir 
l' església.23 

Les causes immediates que feren esclatar la revolta foren l'augment de la 
crisi economica per les males coUites degudes a una plaga de llago sta i a la 
presencia incomoda i excessiva de l'exercit a Catalunya. 

La plaga de llagosta scmbla que realment va destrossar una gran part de 
les collites del 1687. La plaga, pero, ja havia comenc;;at l'any 1685 a Lleida i 
dura, tot i que s'intentaren emp.rar diferents mitjans per a e1iminar~la, fins 
aquell dit any 1687.24 Alguns autors dubten del mal que pogués fer la llagosta í 
parlen d'una excusa per a no pagar la contribució d'allotjament.2S Quantificar 
exactament les perdues és impossible, pero es tenen algunes dades importants, 
com la que l'any 1687 es destrulren un 70 % de les collites,26 que per l'agost 
d'aquell mateix any els consellers de Barcelona van fer una petició al rei dient 
que, a causa de la penúria de blat que hi havia, el poguessin importar de Sar~ 
dcnya, Múrcia i Andalusia,21 i la gran quantitat de memorials rebuts al Consell 
d'Aragó sobre la plaga i els mitjans d'eradicar-1a. 

L'altre factor que féu esclatar la revolta fou la forta pressió deIs allotja~ 
ments. El 26 de juny de 1687 l'excrcit allotjat a Catalunya estava format per 
33 companyies, 27 de les quals eren de cuirasses muntades i 6 de dragons (3 
de muntats), que feien un total de 2.431 places, 1.596 de les quals eren mun· 
tades, més la companyia de Felix de BalIaró, amb 74 places d'oficials vius, 8 de 
reformats, 2 tinents, 1 aIferes i 1 sargent (50 pIaces muntades).28 

És evidcnt que aquesta multitud de soldats, amb un nombre moIt elevat de 
place s muntades, que suposen una carrega superior, era impossible de poder 
ésser ~llotjada a Catalunya sense l'oposició deIs catalans. Si, a part el nombre, 

22. ACA, CA, lligall 334. 
23. ACA, CA, lligall 231. 
24. TEROL, op. cit. 
25. Id. 
26. Id. 
27. Lletres Closes 1686-89, AMB. 
28. ACA, CA, llígall 240. 
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s'hi afegeix la família i els abusos freqüents, tenim ja plantejat el problema a 
punt d'esclatar la revolta. 

fntimamcnt relacionat amb l'anterior factor, hi ha el de la contribució per 
l'exercit. A part el fet de donar allotjament, s'obligava a pagar una quantitat 
per al mantcniment del dit exercit. 

Aixo suposava una drrega molt més feixuga per a la gent del Principat. 
Aquest tribut fou el primer que es negaren a pagar els de Centelles davant l'a
bús cIar que volía fer un deIs oficials que tenien allotjat. Així, allotjament i 
contribució en un moment de crisi accentuada són les causes immediates que 
engendren el moviment. 

La revolta 

Segons trobem en unes declaracions fetes per Josep Llavina, síndic de Cen
telles el 31 d'agost de 1684, en relació amb la revolta, diu que ja durant els 
mesos de febrcr i mar~ d'aquell any 1684, el síndic de la vila parla amb el seu 
advocat a Barcelona, JoscP Pujades, per a fer un memorial a la diputació per 
tal de disminuir els allotjaments, pero l'advocat contesta que no calía fer aquell 
memorial. Llavina troba el 3 de maig de 1687, a Vic, en Vallobera, jurat de 
Tona, i aquest li va dir que ja havien presentat el memorial i que aixo és el 
que valía la diputació.19 

A partir d'aquest moment comen~a a descnvolupar-se el procés que mena 
a l'aixecamcnt. El consell de Centelles decidí que el síndic anés a Barcelona, 
juntament amb Pere Vila de Tona, a portar aquell memorial. A Barcelona tin
gueren conselI a casa de Victoriano de Valda amb advocats i procurador s , i al 
final decidiren de presentar el memorial al diputat edesiastic Anton Saiol. Aquest 
digué que ell, personalment, estava d'acord amb les seves reivindicaciol1s, pero 
que s'havicn d'arreglar amb el capit?t de cavalls allotjat, és a dir FeIix de Ba
llaró, i que necessitaven més cartes per a poder fel' for~a a fora a través de la 
diputadó. Així, en tornar a Centelles, es convoca consell, al qual assis1Íren re
ptesentants de tots eIs pobles del terrne. Es manifestaren postures fortes, com 
la de ]oaquim Canes i Enric Torres, de no voler ajustar-se amb el capita; i 
també es produiren algunes tergiversacions, com a110 que explica Pe re Comes, 
ruent que de part dels diputats no s'havien d'ajustar ni donar quarter a les 
tropes.30 

Un element que també va intervenir en la revolta fou la destitució per 
part del virrei, el marques de Leganés, del diputat eclesiastic Anton Saiol, del 
seu germa Daniel Saiol i de l'oIdor militar Josep Sitges, a causa de la carta 
que havien enviat a lvladrid el 20 de maig d'aquell any recollint les qucixcs 
dels pobles sobre els excessos dels allotjaments.31 Aquesta provoca la rcacció, 
per un cantó, de la resta de diputats, els quals digueren que havien fet servir 

29. ACA, CA, lligall 217. 
30. Id. 
31. ACA, CA, lligall 240. 
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el nom de la diputació per al seu ús particular i opinió personal/2 per un altre 
cantó, el marques de Leganés, que els acusava d'instigar la rebeHió,s3 ja que 
eH es veia involucrat en aquest malestar de les tropes. Les pressions fetes pel 
virrei en el Consell d' Aragó portaren a la destitució dels tres diputats. Per al
tra banda, el virrei havia intentat solucionar el problema de Centelles empre
sonant Torres, pero no va fer efecte. 

L'aixecament es produí a causa de l'enfrontament amb el capita de cavalls, 
després tinent general, FeIix de Ballaró, que volia cobrar 24 ra1s el dia, pero 
n'havia de cobrar solament 22, i per aixo el poblees nega a pagar.34 El virrei en
vía, per a solucionar el problema, el general de cavalleria napolid Domingo 
Pignatelli amb 40 cavalls i Antonio Serrano amb 600 ínfants. El dimarts 7 d'oc
tubre arribaren a Centelles, un soldat va discutir amb una dona per un pollas
tre i 1i pega, ella crida «via fora» i tocaren corns i s' aixeca en armes tot el po
ble i els voltants. A causa de la gran concentració de gent i l'amena~a que 
feren al general, els soldats es retiraren fora de Centelles.35 

El dia 9 el virrei Leganés comunica al conseller en cap que se n'anava «per 
aquelles parts de Vic, per acomodar les coses de Centelles que estaven en molt 
mala calitat». El conseller insistí que perillava la seva persona si sortia, i per 
tant que no marxés.36 En arribar a la Garriga amb jutges de l'audiencia, nobles 
i poe exercit, li explicaren la gran quantitat de gent que hi havia a Centelles, 
i per aixo decidí de tornar a Granollers i restar-hi. Utilitza l'oIdor militar Fran
cese Despujol i sobretot Josep Sala Folguerola, perque negocies sin amb els de 
Centelles. El dia 10 una comissió de 16 persones anaren a demanar disculpes 
al virrei, pero continuaven sense voler pagar la contribucÍó. El dia 13 el vírrei tor
na a Barcelona .37 

L'amenar;a armada havia desaparegut, pero el moviment continuava essent 
el mateix. Es veiael perill que vinguessin altres problemes semb1ants. Així, Fe
Jiu de la Penya escriví a Pedro de Aragón, president del Consen d' Aragó, que 
«el fuego en Centellas ha sido apagado pero las cenizas han sido escampadas 
por toda Cataluña».38 El marques de Leganés escriví al final del mes d'octubre 
a José de Haro dient que cls de Centelles no complíen, que havien anat a acon
sellar-se a Barcelona í que semblava que s'arreglaria, pero constata que tot havia 
vingut pe! fet de trigar massa a castigar els destitults, i així els revoltats feien 
córrer que no hi hauria contribucions mentre no fossin restituIts els carrees 
als dimitits.39 Amb aquesta confirmació és clara l'autodefensa del virrei en con· 
tra de les queixes sobre la seva mala actuacÍóen relació amb els allotjaments. 
L'audiencia, pe! seu cantó, deia: «Si s'ha d'observar 10 concedít no havent com
plert, si s'ha d'anar amb penes economiques, si s'ha de passar a la captura ha-

32. ACA, CA, lligall 537. 
33. ACA, CA, lligall 455. 
34. FELU DE LA PENYAJ op. cit.} ps . .392-395 . 
.35. FELIU DE LA PENYA} op. cit.} p. 392. 
36. «Dietari de l'antic consell barceloní», vol. xx} ps. 295"297. 
37. FELIU DE LA PENYA} op. cit.} p. 395. 
38. Id. 
39. ACA, CA, lligall 240. 
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vent format consell a la C01't, si la cavalletia a la plana de Vic ha de retirar-se 
per falta de sostent, el que cal es treure'ls-hi 10 concedit, que se'ls proccssi i 
que com que la malignitat ve deIs tutors i favoreíxedors deIs excessos, cal apar
tar del Principat cls subjectes turbulents.» 40 

L'aixccamcnt havía provocat panic entre les autoritats reíaIs a Catalunya; 
l'últim dia d'octubre es reuniren les tres sales de l'audiencia i es preguntaven 
si s'havia de mantenir el perdó malgrat que els de Centelles no havien complert, 
i alguns dcien que sí, pero sis digucren que no perque revoltarien els altres 
110cs i «vamos a peligro de una gran fatalidad», comentava el capid general, Ole~ 
gucr de Montscrrat, i afegia que els de Centelles estaven molt alterats í que 
havía anat a veute el vírrei «amb lIagrimes als ulls pregant-Io que no fes de~ 
mostraciom»> .41 

Aquesta situació arriba al reí CarIes Il, a la seva secretaria d'estat d'Es~ 
panya, mitjanc;ant una carta del marques de Leganés que exposava que hi ha~ 
via hagut «resistencia durante cinco meses de Centellas, Tona y otros en Vi~ 
que». El rei va resoldre que el pa de munició fos donat a la gent del país i 
també que se'ls danés gra sense asiento, cosa que el virrei no va aplicar.42 Tam
bé trobem registrat que es mogueren uns 6 o 7 míl hornes i es tenia por que 
s'ampliés, ja que es reconeixía que el poble tenia més forc;a que l'exercit.43 

En un manuscrit, anonim, amb el títol de Sucesos de Cataluña de 1640 a 
1693/4 trobcm escrit, com a reflex del cabdillatge de Centelles, «ajustarse Cen~ 
tellas era el medio de ajustarse las demás [poblacions] », i així era, doncs: els 
d'aquesta vila, després del seu aixecament, enviaren ordres a diferents pobles 
que estiguessin previnguts per a ajudar-se mútuament. 

Costa poc de trobar el moment; fou el 5 d'abril de 1688: a Vilamajor un 
soldat allotjat s'cnfronta. amb l'amo, i de seguida s'aixecaren la gent amb ar
mes i avisaren cls de Centelles; aquests els de l'Estany, la Garriga i aItres in~ 
drets, de manera que amb poca estona s'ajuntaren sis-cents o set·cents hornes. 
Decidiren anar a Mataró per obligar-los a trencar el pacte que aquesta ciutat 
havia fet amb el virrei de pagar la contribució d'allotjament. El dia 6 entraren 
a Mataró am.b crits de «Visca la terra» i fent tocar les campanes, amenac;ant els 
habitants si no s'afegien a la revolta. La gent del poble ha va fer i s'emportaren 
quatl'c ciutadans importants com a represcntants. Es dirigiren cap a Barcelona, 
els uns per la costa i els aItres pe! Valles, i es trobaren a Sant Andrcu de cinc 
mil a sis mil homes.45 El dia 9 d'abril el secretari del Consell de Cent infor
mava que des de les muralles es veia una multitud de gent que ocupava des 
del pla de Sant Andreu a l'Hospitalet; el dissabte eren ja uns deu mil. Prcgo~ 
naven que anaven a treure les contribucions dels soldats i cridaven «Visca el reí 
i mori el mal govern.» 4~ 

40. Id. 
41. Id. 
42. AGS, Secretaria d'Estat d'Espanya, lligall 4IJ5. 
43. AGS, Secretaria d'Estat d'Espanya, lligall 4135. 
44. Be, Sucesos de Cataluña 1640-1693, MS, núm. 504, foli 17. 
45. ACA, CA, lligall 240. 
46. Id. 
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El día 7 quatre síndics anaren a veure el virrei, li presentaren les demandes 
i li donaren un día de temps per a tornar-los la contesta; si no era així els 
cremarien les cases.47 Les peticions eren: indult general, ajustament en les con~ 
tribucions militars, restitució als seus 110cs dels tres diputats arrestats, llibertat 
per a Pere Llosas, notad públic, i que aquest memorial quedés enregistrat en 
el dietari de la diputació en forma de cancelleria.48 L'audiencia demana al vir
rei que no accedís a res/9 pero després s'acorda donar un indult si se n'anaven; 
per aguest motiu fou enviat el bisbe a Sant Andreu a portar la no tícia , pero els 
revoltats el detingueren dient que, com que era castella, no se'n fiaven. Al final, 
el dia 11, I'audiencia i el virrei decidiren la capitulació, per la constant insti~ 
gació que feien a la gent de dintre les muralles. Havent rebut el mateix des
patx de cancelleria, comen\=aten a marxar gent de Centelles, el Llu<;anes, Tona, 
l'Estany, la Garriga, altres de la muntanya, tot el Valles, Mataró, el pla de Bar
celona i el Llobregat.5o 

Passats aquests fets, l'audiencia féu un informe on explicava la gravetat i la 
por que no fos l'últim moviment, i per aixo deia: «Se puede recelar un se
gundo movimiento y que pase a ser universal en toda la provincia por ser plau
sible a todos el motivo de quitar las contribuciones y los alojamientos ... ha
viendo visto que pueden atreverse a todo sin ser castigados.» 51 Després de fer 
aquestes reflexions, demanava més exercit per al Principat. 

Els revoltats havien amena~at de tornar a caure sobre Barcelona el 20 de 
maig, si no es reintegraven als seus 110cs els diputats esmentats. La por d'aquest 
fet era tan gran, que tots els organismes aconsellarcn que es portés a terme, 
i aixÍ el rei envía una carta el dia 24 de maig al virrei i a les institucions del 
Principat ordenant la se va reintegració.51 

Les conseqüencies d'aquest aixecament, que H. Kamen anomena «deis Se
gadors», foren, a part la consecució de les peticions, la crema de les dues ca
ses del tresorer, Pere de Montaner, i que anés cap a Madrid el marques de Le
ganés, el qual, desprestigiat, fou substitult pe! comte de Melgar. 

Una vegada més, tal com diu el manuscrit esmentat, la majoria dels caps del 
moviment foren de Centelles: al capdavant hi havia en Torres i velns seus com 
en Rocafort i en Rocabruna, de l'Estany. També explica aquesta circumstancia 
que el bitllet fet pel virrei que concedia la reinsaculació (encara no la reinte~ 
gradó, que es produí, com hem dit, l'onze de maig) deis Saiol i d'en Sitges, fou 
ordenat llegir-lo a Granollers com a centre gcografic dels aixecaments i lliurat 
després a en Torres perque el fes públic a Centelles i velns, «en cuya comarca 
estaba centrada la importancia de la quietud».s3 

Durant l'estiu d'aquell any 1688 es registren a part tot un conjunt de petits 
moviments d'un caracter distint, cat són fonamentalment de tipus antisenyorial, 

47. Id. 
48. ACA, CA, lligall 240. 
49. Id. 
50. Id. 
51. Id. (és una carta de Fe1ix de Marimon). 
52. Id. 
53. Be, Sucesos de Cataluña 1640-1693, ros. núm. 504, foli 34. 
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contra dcs, propietaris i privilegiats en general. Aquests moviments s'han de 
considerar separats de la revolta dels Gorretes en coneret pero dins el marc 
general de la inestabilitat del campo Del 13 al 16 de juny d poble de Mantesa 
s'aixeca. contra els canonges per tal d'abolir els delmes, pero les autotltats po
guercn portar exercit i el dia 16 foren sotmesos (en penjaren 6, entre els quals 
una dona).~ A j\1artorell, Sabadell i algun aItre .lloc els aixecaments foren contra 
les autoritats reíaIs, l'audienda (a Sabadell contra un oficial que anava a co
brar els deutes d'un pages; contra uns soldats que entraren també en aquesta 
ciutat perseguint uns lladres),55 pero sempre amb un crit comú «Visea la terra», 
crit habitual dels aixeeaments de l'antic regim. Al comenc.;ament del juliol es 
produí un aixecament a Berga amb la negativa d'allotjar un capid i la seva 
companyia, i tragueren també la llenya i elllum que donaven al cos de guardia 
del castell.sb 

El 8 de juliol arribaren a Puigcerda 800 segadors, i ordenaren als que tre
ballaven alla que no ha fessin si no els pagaven 4 rals de plata de sou diari; 
després entI~arcn a la ciutat i provocaren una revoIta. Accions semblants es pro
duircn a Sant Boi, Vilamajor i aItres 110es.57 

Pe! tots aquests fcts es veu darament que la situació social al camp catala 
en aqucsts moments era molt alterada, i, per tant, les autoritats estaven descs
perades pcls esdeveniments. El mes d'agost aparegueren moIts fullets a Barcelo
na incitant a la revolta, i la sÍ1uació a les portes de la ciutat cmpitjorava dia 
rcra dia. El virrei, comte de Melgar, féu una carta al Consell d' Aragcl explicant 
que la justicia no tenia cap poder, que no es feia cap conttibudó (només el 
cabert senzHl als soldats), que a Martorell s'havien comes molts abusos i que 
a Vilamajor el poble volía cremar les cases del Dr. Derrocada i altrcs que te
nicn privileei de fur militar, i que calía vigilar Sallent pcrquc volien obligar el 
bisbc a ordenar fills de la vila en els l10cs de l'església. EIs dams de les auto
ritats reíaIs eren unanimes: que vingués més excrcit a Catalunya! 5. 

El comte de Melgar foa substitult pd duc de Villahermosa al final de l'nny. 
La primera qüestió que es planteja fou la necessitat de cobrar una contribució. 
Velent quin.a era la situació social, decidí una fórmula que no pogués suposar 
l'enfrontamcnt amb la gent: una contribució voluntaria i recaptada per nobles.s9 

El {r?,.cas del sistema fati total i l'oposició del camp no triga a manifestar-se. II. 
Kamen observa que en aqucsts moments es producix una divisió entre el po~ 
blc i les institucions catalanes, ja que aquestes acccptaren la contribudó. També, 
scgons Terol, algunes ciutats, sobrctot aHa on prcdominava la menestralía, van 
fer memorials acceptant-Ia, entre les quals Mataró, MoHl, l'Hospitalet i Sabadcll. 

Hem d'analitzar ara un nou factor que s'integra a la sÍtuadó del Principat: 
és la caiguda de Camprodon en mans dels francesas i, per tant, el comen~aJJl1ent 
de la guerra contra Fran<;;a. Segons Kamen, els moviments posteriors del camp 

54. ACA, CA, 11igall 240. 
55. Id. 
56. ACA, CA, lHgall 240. 
57. Id. 
5R. [d. (3-vn-1688). 
59. KAMENJ op. cit., p. 220. 
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catala estaven en relació amb els francesos per tal d'ajudar a ocupar Catalunya. 
No ha estat possible de confirmar aquesta afirmació amb la documentació con
sultada; és possible que els caps catalans tinguessin aquestes relacions -aixo 
argumcntaven cls pro-castellans-, pero el moviment del camp no fou obra 
d'uns caps, car els motius de la lluita i els fets passaven per sobre del domini 
que poguessin tenir els esmentats capdavanters sobre la gent. 

Un primer incident es produí a Sant Boi quan l'enviat del virrei, Jaume 
Trias, va intentar dctcnir Nards Roig de Centelles, que incitava els pobles i 
amena~ava la gent que no contribulssin. No fou possible de detenir-Io fins que 
el veguer de Vilafranca el va poder agafar mentre cridava «Visea la terra i mo
rin els traldors»; fou esquarterat.60 

Un fet és evident: la quantitat de trapes que es concentren a Catalunya. Per 
aquest motiu els TIocs de la plana de Vic es negaren a pagar els drets, fins i tot 
a la diputació, i per aixo s'organitza l'últim aixecarnent de la revolta. Baixaren 
la gent de Centelles i els veí'ns que s'havien aixecat amb dues tropes d'uns 600 
hornes. En passar per Granollers no se n'hi volia afegir cap, pero per les ame
naces el consell recluta cent hornes i uns altres cent que sortiren voluntariarnent. 
Anaren cap a la Roca i Cardedeu (aquí fou on costa més d'aconseguir l'aixeca
ment) i també a Palautordera i Sant Celoní. Es dirigir en cap a Arenys, i des 
d'aUa anaren a Mataró. El cap de l'expedició era en Josep Llavina de Centelles, 
juntament arnb altres.6

! 

Els revoltats feren un memorial al rei demanant de poder construir una 
fortalesa en el lloc de la de Camprodon, que envié s exercit per evitar la ¡nva
sió francesa i fer un servei en diners.& El virrei se'n va dcsentendre i no es por
ta a terme. Una vegada més es constata l'actuació antipopular d'aquests repre
sentants reiaIs al Ptincipat i impIícitament augmenta el rece! deIs pagesos con
tra la ciutat de Barcelona, que coHaborava amb el vitrei. 

Com ja hem dit, la repressió comcnC;a amb la decapitació del «Roig de Cen
telles», després es dicta sentencia contra en Soler de Sant Boi i en Torres de 
Centelles, que no es presentaren. Van detenir el «Coix de Girona» (notari), el 
qual, acusat d'espía, fou csquarterat i el seu cap exposat a Girona; la mateixa 
fi, i sense tenir cap culpa, va tenir el governador de Camprodon Diego Rodado.63 

Per totes aquestes notícies la gent de la terra, els Barretines, s'anaren con
centrant al Llobregat amb la intenció de desarmar la cavalleria. Es concentra
ren la gent del Llobregat, el Penedes, part de la Segarra, Vilafranca, Igualada, 
Sarria i algunes de les viles de marina, com Sitges. Pel que fa a la gent de mun
tanya (Centelles, el Llu~anes, Vic i el Valles), els hem deixat en l'intent d'a
tacar Mataró, que es porta a terme el 26 de novembre. 

EIs fets greus comenc;aren el 21 de novemhre, quan els revoltats, després 
d'haver ocupat els camins de l'Hospitalet, Esplugues, Monteada i Badalona i de 
ten ir controlades tates les arribades a Barcelona, passaren a desarmar tots els 
soldats de Begues a Monteada, del Llobregat al Besos, al ctit de «Visea la tetra 
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i muiren els traldors». El día 24 sortiren cap a Sant Feliu tots eIs efectius de 
l'exercit, i moriten 50 pagesos i alguns soldats (15 pagesos foren fets preso
nets). L'exercit saque;a Sant Feliu, pero no arriba a Sant Boi, que era on hi ha
via la majaría d'aixecats; aquests passaren cap a Sarria -uns tres mi1~- i hi 
organitzaren la resistencia. 

EIs quí eren a Arenys demanaren a Mataró 400 hornes per anal' contra el 
vinei, pero els jU1'ats s'hi negaren í els revoltats van anar a cremar la casa de 
Mataró. El dia 26 el comissari general ataca amb 200 cavalls i 6 galeres que ha
vien atribat, i el día 28 els revoltats fugiren cap a la muntanya. La idea d'cn 
Torres era unir-se amb en Soler, que era a Horta. 

Un fet intel'essant de mencionar és la petidó que va fer la noblesa a la di
putació de poder perseguir i castigar e1s revoltats. Aquesta és una presa de po
sició clara per part d'aquesta dasse, per un cantó perque confirma la postura 
de la mateixa diputacÍó, i per un altre, perque responia a la radicalit:.mció que el 
moviment havia anat prenent. Tot aixo ens fa recordar alhora aquells pctits 
moviments antisenyorials, que hcm dit que s'havien de considerar a partí ara 
veicrn com confIueixen, almenys les seves conseqüencies, en el moviment ge
neral. 

Com hem dit, els revoltats es concentraren a Sarria i a Gracia i atacaren ds 
exercits que hi havia a11a. El rnateÍx passa a la Roca, Santa Agnes i Montmeló, 
contra uns batallons amb 600 cavalls i 200 dragons que venien de Girona. Els 
aixecats van haver-se de retirar amb alguns morts, i en donaren la culpa als de 
Mataró pel fet d'haver-se resistit. 

El dia 30 de novembre es dona llibertat als detinguts i comen~a la nego
ciació. El 2 de desembre fou assassinat en Soler (74 anys), la mort del qual fou 
molt lamentada perque estava molt ben considerat. La repressió havía comen
~at amb un edicte de la generalitat, la ciutat i el virrei condemnant la revolta; 
així, hom dona un perdó, pero restringít, que provoca un descontentament ge
neral. 

Un teíxidor de Sant Feliu fou condemnat a mort; un de Centelles, pe! fet 
de tocar la cargola, fou també executat. Cridaren a judici 16 dels més culpa
bles, amb la qua1 cosa es veu que el centre de la revoltaera Centelles, a saber: 
Rocafort i Rocabruna, de l'Estany; Llevina, Comes, Pla (alias «El Carnisser»), 
Soler, Serratacó, Rossell i Descatafals, de Centelles; A. Soler i Garriga, de la 
Garriga; Térmens i Romagosa, de Begues; Mates, del Vcndrel1; Antic, de Mont
many (batIle); Comabella, del pla del Figueró; Massó, de Mataró. Només es 
presenta Térmens, que fou perdonat, així com en Romagosa i en Massó; el 14 
de mar~ de 1690 fou dictat el perdó general, del qua1 foren exceptuats els es
mentats. En Llevina fou desterrat a Sevilla per 10 anys, i en Torres, en Ro
cafort, en Rocabruna i trenta més passaren a la Cerdanya, i les seves cases, aixÍ 
com la d'en Soler, foren derruldes i sembrades de sal.64 

D'aquesta manera, i amb la guerra contra Fran~a com a fons, s'acaba la re
volta dcls Gorretes o Barre!Ínes. Durant l'any 1690 encara es trobaren alguns 
fullets que parlaven de l'oposició a les contribucÍons.Es Els consistorial s en de-

64. Sucesos, folis 71 i 74. 
6.5. KAMEN~ op. cit.} p. 226. 



LA REVOLTA DELS GORRETES A CATALUNYA 95 

manaren una de 25 rals per foc com a substitutiu de l'allotjament, pero la quan~ 
titat es rebaixa i es posa de manifest el malestar entre aquells (consistorials) i 
el virreí. L'autor del manuscrit esmentat explica que la queixa de la gent no 
era tant en funció de la quantitat com pel perdó restringit. 

Sociología de la revolta 

Amb tot el que s'ha dit ja queda bastant clara quina és la compOSlClO so~ 
cial del moviment, pero és necessari de parlar-ne explícitament, ja que hi ha 
aspectes que cal remarcar. Una primera constatació és que la revolta és de la 
gent del camp, és a dir, de tots aquells que viuen del treball agrícola. 

És, pero, interessant d'esbrinar les diferencies sobradament conegudes entre 
aquesta població, ja que és evident que la sÍtuació economica d'un propietarí 
rendista no era la mateixa que la d'un masover o jornaler. Segons la documen~ 
tació estudiada, es pot veure que els caps de la revolta eren pagesos propieta~ 
ris benestants, sense arribar a grans terratinents: així, d'en Torres trobem que 
era «jurat molt estimat per la seva capacitat i ésser ríc»; d'en Soler, que era 
un terratinent, i en Julia que era pages del Llobregat de «bona hisenda».6b 

Aquesta constatació de la participació com a capdavanters del moviment dels 
pagesos rics ens fa descobrir, per un cantó, la participació de tata la pagesia, i 
per l'altre que, malgrat que la situació economica del camp no fas prospera, una 
part petita de la pagesia havia pogut aconseguir una estabilitat. Aquest últim 
fet referma una constant d'una gran part dels moviments socials, que és que 
les revoltes no acostumen a esclatar en els moments de ruina total, sinó quan 
hi ha una certa estabilitat, a1menys en una part de la població que hi participa 
(aixo es compleix, per exemple, en la mateixa revolta dels Segadors i en la Se
gona Germanía). 

La participació dels pagesos benestants es confirma també veient el nombre 
de revoltats amb carrecs de síndics, jurats i batlles de les poblacions; per aixo 
no és estrany que primer intentes sin de negociar amb les autoritats (Llevina, 
síndic de Centelles; J. Antic, batlle de Montmany; F. Romagosa, batlle de Be
gues). 

Si els capdavanters eren pagesos rics, la massa del moviment estava forma~ 
da per la resta de gent del camp, tant pagesos com teixidors, fusters, apotecaris 
i tota mena de menestrals. 

S'exceptuen de la població aixecada els privilegiats, cavallers i militars, car 
ja hem dit que un dels components de la revolta era l'enfrontament de classe 
entre privilegiats i no privilegiats. Els motius d'aquest enfrontament eren fo~ 
namentalment tres: el fet que els primers fossin exempts d'allotjament, la 
pressió més o menys forta que encara feien els senyors, laics o eclesiastics, so
bre els pagesos mítjanc;ant tributs i obligacions, i finalment la coHaboració dels 
privilegiats amb el virrei i altres institucions. Les manifestacions concretes en 
aquests sentits ja s'hari mencionat; recordem l'enfrontament entre el poble i els 
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canonges de Manresa, la crema de cases de privilegiats a Mataró o l'adjudicaci6 
d'allotjament a les masovcries de nobles i l'opasició d'aquests. 

Aparcix una sola vegada en la documentació, pero té una gran importancia 
un altre element que fou fonamental en l'enfrontament posterior entre Cata
lunya i Felip V, almenys com a detonant, que és la lluita contra la regalia reíal 
de les insaculacions, concretat en aquest cas amb la destitució deIs diputats 
esmentats. Aixo apareix en una carta que José de Haro féu al Consell d'Aragó 
el 12 de maig de 1688, dient que l'aixecament era degut també a la lluita «des
de el noble al plebeyo contra la regalía real de las insaculaciones »,<'7 referint-sc 
al fet que els aixecats no vollen la reinsaculació deIs Saiol, sinó la rcintegració 
als 110cs, i no per gracia, sinó per justícia. 

Confirmem també la no participació en el moviment de les viles on predo
minava l'artesanat, el comer~ i els serveis en general. És el cas de Mataró, Gra
nollers, Sabaclell, etc. Quina pot ser l'explicació d'aquest fet? Primeramcnt que 
els aIlotjaments s'acostumaven a fer en els pobles més propiament camperols, 
i per tant el fet concret de mantenir uns soldats era menys freqüent; i en segan 
110c, si aquella represa que comen~a en major o menor gtau a partir del 1680 
es producix en algun indret, aquests són e1s nuclis artesans i mercantils, sobre
tot de la costa (cas de Mataró), i quedaven, per tant, una mica al marge de les 
situacions crítiques del camp, com pot ser la plaga de la llagosta. Així podem 
entendrc que el menor pes dcls allotjaments i la menor influencia sobre la seva 
economía de les contribucions afavorissin la no participació en la revolta. 

Per aixo cns refermem en el fet que la revolta dels Gorretes fou una revol
ta del camp contra tots aquclls factors que produien la crisi economica gcnc~ 
ral i bloquejaven una recuperació, és a dir, contra els allotjaments, les contri~ 
bUclons i contra aquells individus o institucions relacionats amb aquests dos 
fets. 

Re percus sions 

Resumint, podem dir que la revolta té tres moments forts, que foren l'aixe
cament del 1687, el del 1688 i el del 1689. A través d'aquests moments es 
vcu una evolució que va de menys arnés, tant en nombre de gent com en ra
dícalització. L'aixecament del 1687, que té com a focus inicial la població de 
Centelles, s'cstcngué per tata la comarca d'Osona, el Llu~ancs i una bona part 
del Valles. Aquest moviment ataca exclusivament els allotjaments i les conttÍ
bucions, pero no arriba al nudi del problema. 

Les repercussions d'aquest primer moment foren, per una banda, la de· 
cisió mantinguda de no pagar la contribució i la donació als soldats allotjats del 
mínim que exigien les constitucions de Catalunya. Per aItra banda, va suposar 
el primer enfrontamcnt important amb l'exercit i el poder reial al Principat des 
dels fets del 1640, i queda demostrada la for~a superior del poble davant l'exer
cit. 1 l'última conseqüencia, i la més important de totes, fou l'extensjó que els 
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revoltats van fer del movíment i els seus problemes, fet que posa les bases de 
la rcvolta general que dura fins el 1689. 

Seguint l'evolució, constatem que cls fets del 1688, que tingueren com a 
focus original Vilamajor, supo sen un augment considerable de gent aixecada, de 
vuit mil a nou mil persones, amb un cixamplament geografic important, nrriba 
d'Osona al Llobregat, í amb una rarucalització considerable, en provocar l'aixeca
ment i la integració de Matará en la revolta í el setge que s'efectua a Barcelona. 

Aquí el moviment continua tenÍnt els mateixos motius, pero ataca més con
cretament e1s orígens d'aquests: aíxí hom crema la casa del tresorer i fa l'es
mentat setge de Barcelona com a lloc d'on surten els mal s que la gent pateix. 
Tant en els fets del 1687 com en els del 1688 la diputació i el Consell de 
Cent encara no estaven directament enfrontats amb els revoltats. 

Les conseqüencies d'aquest moviment foren: no es cobraren contribucions; 
la llibertat del notari Pere Llosa; la reintegració en els seus carrecs deIs dipu
tats Antoni Saiol, Daniel Saiol i Josep Sitges; i el perdó general. També, com 
a repercussió molt important, s'ha de mencionar la rnarxa cap a Madrid del vir
reí, el marques de Leganés, toa1ment desprestigiat, l'actua<.:Íó del qual resta 
al Principat com a provocadora í no satisféu ni els mateixos desigs del reí ni 
el seu consell. Finalment, es fa palesa l'extensió de la revolta, la qua1, bé que 
no arriba a tot Cata1unya o almenys a tots els seu s indrets, els efectes arri
baren a una bona part del país, car els exÍts aconseguits donaren forces a tots 
aquells que de bon principi no gosaven. 

Finalment, arribem als fets del 1689, amb un pro1eg de molts moviments 
petits, espontanis i de caracters diversos pero que mostren aquesta consciencia 
de la gent de tenir una for<;;a superior davant l'exercit i les autoritats rcials. No
més cal recordar que el 1689 els revoltats feren una crida per tot el Principat 
demanant hornes majors de 14 anys per a formar l' «exercit de la terra». La 
repressió que el comte de Melgar i després el dnc de Villahermosa portaren a 
terme contra cls pagesos aixecats, primer l'assassinat del «Roig de Centelles» 
i després la quantitat de penjats i condemnats a galeres, provoca l'últim gran 
moment de la revolta. L'extensió del moviment arriba a la major part del Prín
cipat. EIs nudis de l'aixecarnent foren, com durant tota la revolta, Centelles, i 
aquesta vcgada, el Llobregat. La massa de gent que es va moure devia ésser 
immensa (al «Dietari de l'Antie Concell Barceloní» apareix el nombre de di
vuit mil persones), i el procés de radicalit7.ació augmenta, car els dos mitjans 
d'atae Eoren el desarmament dels soldats i el bloqueig de Barcelona, cls dos 
motius que presideixen tot el movíment. 

Les repereussions foren en aquest cas tota1mcnt contraries a1s revoltats: 
augment i atac de l'exercit (arrasament de Sant Feliu de Llobregat); mort de 
molts pagesos, moIts d'empresonats í exiliats. Una repercussió important també 
fou la declaració explícita de la diputació i el Consell de Cent en contra de la 
rcvolta i fornint dincrs al virrei; així es posava de manifest la separació dels 
interessos de les institucions catalanes, i per tant de l'aristocracia del Principat, 
amb els interessos dels camperols i en general de les classes populars. 

Aguest fet ens fara comprendre la diversa postura que prengueren e1s uns 
els altres durant la Guerra de Successió. Conseqüencia d'aquesta postura fou 
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la concessió per part del Consell d' Aragó als diputats del dtol d'iHustres i molt 
lleials, i als consellers de romandre coberts en presencia del reí (10-n-1690).68 

Tot i que hem dit que les repercussions d'aquest últim moment, í per tant 
de la revolta, foren contraries als revoltats, aquests obtingueren un pcrdó ge
neral restringít, i sobretot a partir d'aleshores només es cobra una contribudó 
substitutiva dels allotjaments i encara rebaixada de l'import decidit en un prin
cipi. 

Resumint globalment, les conseqüencies de la revolta dels Gorretes o Bar
retines foren una oposició declarada i manifesta de la gent del camp contra les 
autoritats reials i del Principat i el fet d'haver aconseguit, en part, de substi
tuir els allotjaments per una sola contribució i segons les seves possibilitats. 

Conclusions 

Passem revista, per acabar, a aquelles hipotesis que havíem plantejat de hon 
principi i sobre les quals s'ha desenvolupat la investigació. 

Deiem, primerament, que els fets que passen del 1687 al 1689 formen una 
única revolta. Després de l'an?tlisi feta de cadascun deIs moments de la revolta 
i deIs lligams que es manifesten entre ells, sembIa cIar de refermar l'existcncia 
d'una revolta de 1687-89 i no considerar per separat cadascun deIs moments 
esmentats. No es poden considerar desunits, perque és evident que l'un deter
mina, implica i condiciona l'altre i perque és cIar que els motius al llarg deIs 
tres anys són e1s mateixos. 

També es referma aquesta unitat pe! fet del nuc1i origen del moviment. La 
documentació rcflccteix perfectament que Centelles i la rodalia fou el motor 
de la revolta, ja sigui perguc la majoria de dirigents eren d'aIla, o perque s'o
rigina efectivament des d'alla, o perque fou la brasa que va encendre tot el foco 
Tots aquests motius queden perfectament explicats en la documentació. 

La segana hipotesí plantejada era que les reJacions amb la revolta del 1640 
són for<;a limitades, i no és possibIe de parlar d'una perllongació d'aquesta, bé 
que en unes aItres circumst~l11cies, com diuen Kamcn iTero!. Mantenim la hi
pote si pcrque, a part el fet d'ésser una altra la conjuntura economica del 1687, 
sobretot hi ha un canvi en la composició social de la revolta respecte a la del 
1640, en que la participació popular fou bastant més mediatitzada que en l'cs
tudiada. En aquella tíngueren el paper principal les institucÍons catalanes com 
a defensores deis interessos del Principat; en la revolta deIs Barretincs o Gor
retes succecÍx el contrari, ja que aquestes institucions es posen en contra deIs 
revoltats d'una manera explícita: per exemple, la diputació durant e1s fets del 
1689 estava a punt de sortir amb el diputat militar, el comtc de Plasencia, al 
capdavant deIs cavallers.69 Dintre d'aquesta mateixa qüestió obscrvem que, men
tre que el 1640 les institucions s'enfrontaren amb el virrei i l'audiencia, en 
aquest cas el virrei, sobretot el marques de Leganés, ataca la diputadó, pero 
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aquesta no ho féu respecte a les auto!Ítats reials, i molt menys durant e1s vir
regnats del comte de Melgar i del duc de Villahermosa, ja que l'actuació era 
comuna. 

Un aItre factor a tenir en compte és que en la revoIta dels Segadors i en la 
posterior decisió de posar~se sota el reí frances hi havia una causa fonamental, que 
era la defensa de les ínstitucions catalanes en contra del ccntralisme castell?. 
Ara aquest fet es dóna en uns termes molt més reduYts, car tot i que l'enemic 
continua essent el mateix, els modus de l'enfrontament es presenten més en 
termes cconomics (allotjaments i contribucions) que no pas polítics. 

Amb tot, el motíu més important per a no poder parlar de continultat res
pecte al 1640 és que la revoIta dels Gorretes surt de mans del poble i s'hi 
manté, mentre que en la revolta deis Segadors surt del poble pero n'agafa la 
direcció la diputació. 

Una altra hipotesi feia referencia a les causes de la revolta, posant la ma
xima atcnció en els allotjaments i les contribucions. El fet queda més que pro
vat al llarg de l'estudi, i es comprova que en cadascun dcls moments de l'aixe
cament les peticions volten entorn d'aquestes. 

1'ot8 e1s aItres enfrontaments que es produYren van perfectament lligats amb 
aquests: així, l'atac dels privilegiats, que a part el que pugui representar de 
lluita antisenyorial, és una queixa per l'existencia de situacions de privilegio Un 
altre fet relacionat és l'ataé- al tresorer, Pere de Montaner, com a recaptador 
d'impostos, i als virreis com a creadors d'allotjaments i contribucions. Hi hem 
d'afegir l'actuació nefasta d'aquests últims, que provocaren una gran part del 
malestar i atacaren alguns membres de les institucions catalanes com a inspi
radors de la revolta (el cas de la destitució dels germans Saiol i Sitges). 

Finalment, plantejavem, en relació amb aquest canfllcte de c1asse, l'enfron
tarnent camp-ciutat, negat per Tero!. Refermem també en aquest cas la pri
mera apreciació, car seguint l'evolució de la revolta i el punt culminant de les 
seves accionses constata aquesta oposició a la dutat com a residencia de les 
autoritats i organismes que causen el malestar. Una prova del que diem són els 
dos setges que es feren a Barcelona cls anys 1688 i 1689, i també el desar~ 
mament de soldats del 1689. Pel que fa a conflictes directes de classe, scmbla 
que es podria confirmar que es dóna en aquells moviments assenyalats, que es 
duen a terme paraHelament a la revolta deIs Gorretes, pero que no hiestan 
directament relacionats, i també es dóna en la mateixa revolta pero no origi
nariament, sinó que de la lluita contra els aIlotjaments i les contribucions deri~ 
varia el conflicte de classe i l'enfrontament camo-ciutat. 

Així, dones, aquesta fou la revolta dels Go;retes o Barretines, que per la 
seva magnitud, tant per la gent que hi participa com per la seva durada, hau
ria de mereixer un lloc destacat en la historia del segle XVII catala, sobretot pe! 
que suposa de nou enfrontament després del 1640 i pel que pot ajudar a en
tendrc la situació economica i social dels últims anys del segle XVII i la poste
rior Guerra de Successió. 




