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Ideologia i identitat nacional a la Revolueió
Catalana de 1640

E=-'ntom del 1500, I'espai que ara anomenem Europa, era integrat per

iri'

unes cinc-centes unitats politiques agrupades en unes dues-centes
entitats de caracter estatal, moltes de les quals, perb, tenien alguns temtons
comuns i un bon nombre de govems semiautbnoms. Aquests incipients estats
modems tenien tambe unes formes polítiques ben divenes, les quals anaven
des de les ciutats estat italianes fms a les grans monarquies compostes, com la
Hisphnica, parsant per imperis, federacions, repúbliques o monarquies
electives. En els segles que precedeixen la industnalització i les revolucions
liberals burgeses, el procés de constnicció de I'estat modem portaras
transformar aquests cestars segmentats» en «esiats comolidats» (Tilly, 1994).
És a dir, es produiran unes accions encaminades a cercar una estructura estatal
mks unitaria, concebuda en termes d'uniformitat religiosa, legislativa, fiscal,
monetAria i cultural.
Aquest procés de concentració política es va caracteritm, com és sabut,
per una intensa conflictivitat b8l.lica i per foxtes repliques revolucion&ies que no
solament s'oposaren a les tendencies d'homogeneimció dels podem centrals
dels incipients estats modems, sin6 que també van plantejar noves exigkncies
d'autonomia política o, fUis i tot, #independencia.

A l'hora d'analitzar els processos revolucionaris que aspiraven a una
transferencia per la forca del poder estatal en henefici d'una comunitat
política determinada, cal tenir en compte, evidentment, els factors de tipus
politicomilitar, juridicoinstitucional, fiscals i economics, perb també els de
naturalesa idcologicocultural. 1, en aquest sentit, cal no oblidar que un
desencadenant clau d'aquestes situacions revolucionAr¡es es dóna quan els
govems cenmls d'aquests estats moderns van plantejar exigencies que
amenacaven les identitats col.lectives protonacionals de les comunitats
politiques o violaven drets o privilegis incorporats a aquestes identitats
fonamentades, precisament, en referents institucionals, histories i culturals.

Revolucions, ideologia i identitats nacionals. Definicions
conceptuals i debat historiogrific
El tema de la ideologia de les revolucions i rebel4ions de 1'Europa
preindustrial, antenors a la Revolució Francesa del 1789, nomes ha estat
abordat de manera molt recent per part de la historiografia. Fa poc mes de
trenta anys, Chrisfapher Hill(1965) dem0sh.a la importancia decisiva que va
tenu el ferment intel4ectual en el naixement de la Revolució Anglesa
siscentista, en a f m a r que una revolució no podia sorgk sense idees. Segons
ell, per estar disposada a matar o a deixar-se matar, la majoria de la gent
necessita creure intensament en un ideal. Més recentment, Rosario Villar¡
(1987, 51-77) ha desiacat com la circulació d'idees i d'experiencies en els
moviments revolucionaris del segle xvtr es converii en un element fonamental
pera la formació política i ideolbgica dels matekos protagonistes, ja que els
sewi perquk fossin conscients de I'essencia i la naturalesa de les crisis
provocades, tant pel que fa a les relacions internacionals com a I'esüuctura
interna de I'esiat modem, sense que aixb afectes i'autonomia de llurs
programes i asphcions revolucionbies.
En estudiar els antecedents de la Revolució Catalana de 1640, J. H.
Ellion (1966, 525-26) va menystenir segurament aquest aspecte i va atorgar
una major atenció als factors de tipus econbmic, social i politicoinstituciona1
que no pas als fonaments ideolbgics i intel.iectuals, ra6 per la qual va
interpretar els fets de 1640 com un moviment de cadcter i d'idees
«medievals»: «Com altres insurreccions dels segles WI i WII, tindrria aixi
1 'aspectedtrna tipica revolfa de 1 brdre antic... una revolfa 'medieval' contra

la monarquia de nou encuny L..]. Una revolra organitzadaper Estats, que es
jusf~cavenells mateiros per l ü s dels argumenrs coniractuals convencionals
bmats en els precedents histories, tenia nahrralment, un aire esóorradis,
anacronic en les circumstaneies dels segles Xv,i XYII.»
En general, la historiografia ha interpretat la Revolució Catalana de
1640 des #una clau de lectura nacionalista i ha situat els fets en la tematica de
les relacions i I'articulació politicoconstitucional entre Catalunya com a entitat
nacional i 1'Estat espanyol nascut en els temps modems. Cal destacar que
aquesta perspectiva no tan sols ha estar assumida pels historiadors romantics
catalans - q u e , &en@ del segle XIX,van mitificar I'aixecament de 1610 com
a paradigma histbric de la liuita d'una nació, dotada d'unes institucions
portadores d'uns valors de llibertat i fms i tot de democdcia, contra
l'imperialisme castella dels temps modems, de carhcter totalitari centralistasin4 també per part d'historiadors que ideotbgicament i metodolbgicarnent
són molt allunyats d'aquesta explicació h-adicional. Així, J. H. Ellion (1966)
va interpretar que, durant la crisi de 1640, el descontentament al regim
d'olivares s'aglutina politicament, tant a Catalunya com a Portugal, en la idea
d'una comunitat nacional que defensava la seva entitat histbrica i jurídica
davant les pretensions i els actes agressius del govem de Madrid, per bk que,
pel mateix Ellion (1993). en aquella societat europea de ((monarquies
wmpostes)) les lleialtats no eren úniques sin6 compartides: a la ciutat, a la
pairia catalana i al rei. També, en la classificacib que Robeit Foster i Jack P.
Greene (1975, 22) van establir de les rebe1,Iions i revolucions de I'Europa
moderna, la Revolució Catalana era enquadrada en la categoria de les revoltes
nacionals amb el potencial de transformar-se en revolucions. 1 Ricardo García
Cárcel (1985, 1, 137) ha afumat que, per damunt de les contradiccions de les
diferents classes i grups socials, va existir un consentiment que alimenia la
consciencia nacional: el de la necessitat de plantar cara a I'enemic representat
per Madrid, que va ser I'aglutinant del patriotisme social defensiu i que va
constituir la primera fomulació del nacionalisme reivindicatiu catala. D'altra
banda, Eva Sena (1991, VIII), des de posicionaments ideolbgics i
historiogdfics forga diferents, ha reivindicat també la dmensió política
nacional de la ruptura amb la Monarquia Hisphica i ha compamt la capacitat
de cohesió política de la convocatbna dels Bravos Generals de setembre de
1640 amb la dels Estats Generals de les Províncies Unides de. 1576.

No obstant aixb, un sector imporzant de la historiografia recent que s'ha
ocupat de fixar I'estatus histbric de la nació i dels nacionalismes, ha
considerat aquests fenbmens com a esirictament contemporanis. Aquesta 6s la
posició d'Emest Geliner (1988) i John Breully (1990), que presenten I'estat
nació com a producte directe de la societat industrial; de Hans Kohn (1984),
que interpreta que nomes pot parlar-se amb propietat de nacionalisme a partir
del fmal del segle xvin, amb I'aparició d'un procés cada cop més ldpid i
ampli de transculturació, d'intercanvi econbmic i d'intensificació de les
comunicacions; o d'Eric Hobsbawm (1990), que argumenta que, només a
paríir dels estats nació territorials que s'han fomat d'enqh de la Revolucib
Francesa, existeixen uns programes amb continguts polítics agrupadors i
disciplinadors de col.lectivitats humanes. Tamb6 J. M. Fradera (1992,23), en
un llibre recent sobre el nacionalisme i la cultura catalana dels anys posteriors
a la revolucib liberal, ha afirmat: «resultaria molt dificil demostrar que en el
segle WIII hi havia a Catalunya alguna cosa comparable al sentif
d'identificació col.lectivaque estem acostumats a constatar i a estudiar en els
segles xx i m.
En general, tots aquests autors coincideixen a afumar que la nació 6s una
categoria inventada al servei dels afanys politics i de poder deis nacionalismes,
cosa que nega qualsevol continuitat histbrica amb el passat. Aquesta idea
contempoiania de nació ha tingut tarnbé els seus critics. Autors w m ara John
Amstrong (1982) o Josep Llobera (1996) han investigat Les arrels medievals de
les nacions del món contemporani a partir de I'estudi de les identitats 6tniques i
culturals, i tamM dels mites, stmbols, membries wl.lectives, noms wmpatits
entre les comunitats del passat i les nacions actuals; han subratllaf en definitiva,
que alguns processos que intervenen en la formació de les nacions
contempoianiestenen una ~historicitatn.Perla seva part, A. D. Smith (1986) ha
assenyalat que en períodes anteriors al món contemporani és perfectament
possible trobar esmctutes polítiques amb identitats nacionals, estats en els quals
s'ha pogut apreciar una estreta relació entre cohesió lingüística i ktnica i la seva
forga política i economica. Més lluny encara va Neil Maccormick (1982,257),
que ha defensat que existeixen testimonis suficients en la histbria de I'Escbcia
de la baixa edat mitjana i de la moderna per poder parlar d'un nacionalisme
que descriuria uns principis polttics que justifiquen (formes de govern
basades en les idees delfet d5ferencial nacional o dels drets de les nacions)).

Per part nostra, creiem que, si b4 els nacionalismes i I'estat nació
occidental són, com a formes polítiques, fenbmens especifics del m6n
contemporani, les identitats nacionals al voltant de les quals van cristal.litzar
no ho eren pas, o pndien no ser-ho.
La formulació d'una frontera taxativa en la definició de les nacions i de
les identitats col.lectives que es constitueixen entorn d'aquestes nacions ens
sembla tan discutible corn les interpretacions metafísiques d'aquells que
defensen I'ornniexistencia de les nacions i els nacionalismes. Entenem que els
senyals d'identitat politica, econbmica, cultural que formen les consciencies
nacionals s6n realitats histbnques, encara que sovint subjectes a la
manipulació i a la mitificació, que han nascut de I'evolució d'una societat
determinada i que poden enfortir-se, afeblir-se, desaparkixer o transformar-se.
Segons el nostre criteri, el procés de jerarquització interna de les
societats europees de I'Antic Rkgim, fonamentat en les desigualtats
econbmiques, en el privilegi i, en el cas hisphic, en la pertinenca religiosa
dels avantpassats, no fou incompatible amb un preces d'enfortiment del seu
teixit intern, que va crear un vincle general homogeni basat en la pertinen~aa
una comunitat politica. A partir del Renaixement, apareix el que José Antonio
Maravall (1972, 1, 483) ha denominat la pahia com a valor. Els elogis i
mitificacions sobre grups, ciutats i terres queja existien en les edats antiga i
medieval van adquirir, aleshores, un nou sentit. Segons Maravall:
((Ahora,eso subsiste, pero con la novedad de que el primer mérito,
findamento de todos los demhs, es la propia existencia del grupo territorial
al que se pertenece, su condición de comunidad propia, en cuanto puramente
tal. Su ser es su valor y la exaltación de éste se muestra en la afirmación de
su ser -digamos de paso, que ésto lleva a una proyección hacia el futuro,
carácter esencial en la idea de nación.))1 la concepció de patria com a valor
determina una obligacib politica que maximitza el deure de la seva defensa i
del sacrifici personal; un fenomen que s'universalitzara socialment en el
decurs dels temps modems.
Certament poden existir altres tipus de pabiotisme: un patriotisme
«local» fonamentat en l'estima i afeccib de i'individu a la seva contrada
d'ongen; un patriotisme «senyonal» derivat dels lligams de fidelitat entre
senyors i vassalls; i també un ~dinastismensustentat en la lleialtat al monarca
o a la casa regnant a la qual estaven vinculats els habitants d'un determinat

pais o temtori; tot i que, en moments determinats, la seva incompatibilitat pot
fer sorgir el que Xavier Torres (1994, 84-85) ha definit com un ((pafriotisme
dbposició», que enkonti, tal com passa a la Revolucib de 1640, un
patnotisme d i b t i c amb un patriotisme vinculat a la comunitat politica,
catalana en aquest cas; tot i que 6s perfectament possihle, en determinats
moments, la superposicib o convivencia entre dos o mks d'aquests
patriotismes. Perd el que volem remarcar 6s la projecci6 ascendent que agafa
en els temps modems el sentiment d'identitat col.lectiva vinculat a la ((naci6
política)). J. A. Mmvall (1972, 1, 457) ha defmit aquest proc6s com el
desenvolupament d'un nou sentiment de comunitat política dins unes
formacions politiques protonacionals. Evidenhnent, la forqa, I'equilibri o el
desequilibn que el valor «patria», vinculat a la comunitat política, adquireixi
respecte al que representa la figura del ((princep)),pot constituir una qüestió
fonamental, encara que cal precisar que les circumstancies de cada
desenvolupament histbric poden no fer incompatibles arnbdbs sentiments
d'identificacib.
Aquest ((sentiment nacional)) era diferent dels sentiments nacionals
contemporanis, tant per la seva fonamentacib com per la seva escala de
referents i de valon. Xavier Tones (1994, 85) ha interpretat que el patriotisme
catala de 1640 estaria essenciaiment defmit per la defensa dels privilegis i
llibertats autbctons: privilegis i conrfifucions, com en deien al Principat, sbn,
alhament la veritable ((frontera)),l'autentic ((territori, i marquen fanf un espai
polificpropi com elperimelr-e d'una idenfitaf col~lecfiva»,considerant que la
Ilengua, la historia, els mites o d'altres possibles focus identitaris nomes
hamien desplegat el seu potencial «nacionalista» a poster;ori. Per la nostra
part, creiem que la incardinacib entre aquests factors culturals, especiaiment
histbrics, i els de naturalesa jurídica i politicoinstitucional 6s tan gmn que
resulta molt dificil dissociar-los, tant pel que fa a la seva elaboracib i el seu
desenvolupament com pel que respecta al seu procks d'arrelament i difusió.
El desenvolupament d'un sentiment de copertinenca, la patria
converiida en patrimoni comú, i la dotació d'uns continguts politics,
econbmics i culhirals a la idea de pktria, fan dels segles moderns un periode
clau en la configuració d'unes identitats nacionals sense les quals moltes
vegades no es poden entendre els nacionalismes del mbn contemporani,
sense que aixb vulgui dir I'existencia d'una simple continuitat entre ambdbs

fenbmens. Malgrat que un nombrós contingent d'historiadors del dret
afirma que nomQ apareix una ((conscikncia nacional)) en el moment
politicojurídic en que el poble arrabassa al príncep la noció de sobirania i
aquest es configura com a nació sobirana, nosaltres pensem que aquesta
noció 6s el resultat d'un procés llarg i complex en el qual, als elements
juridicopolitics, cal afegir-n'hi d'altres de carhcter sociocultural i mental.
La idea de naci6 com a comunitat afectiva i sedimentada per una trajectória
histbrica, no necessafiament continua ni de bon tros uniforme, ha dut
Francisco Bethencoun (1991) a distingir dos nivells de sentiment de
copertinenca: a ) un nivell intuitiu que oposa identitat i semblanca a alteritat
i diferencia; i b) un nivell conscient, nomes present en determinades elits
socials, que implica una organitzacib de la memoria histbrica i una
valoració dels elements institucionals, jurídics, lingíiístics, etc., integrats en
aquest sentiment d'identitat que s6n divulgats, ampliats i manipulats
especialment en moments de guerra o de ruptura polltica. Aixi es
constitueix el que Benedict Anderson (1983) anomena comunitats
imaginaries.
Per tant, som conscients de les dificultats, i tamb4 de la necessitat, de
penetrar en la gestaci6 de la idea de naci6 política i en els fenómens
ideolbgics i culturals paral.lets al seu desenvolupament, aixb sense caure en
les exageracions de determinada historiografia d'arrel romhtica que ha
defensat I'omniexistkncia de les nacions i els nacionalismes, o dels qui han
postulat una «acumulació» lineal del pbsit nacional. Cal, doncs, aclarir els
complexos precedents politics, ideolbgics i literaris que envolten el
desplegament d'una consciencia «gaireb4 nacional)) o «protonacionaf» en
les diferents comunitats europees, estatals o no, des dels mateixos inicis de
la modemitat. Perque no es pot perdre de vista que el reforcament dels
lligams entre poder politic i cultura és un dels trets més característics de
I'epoca de formació dels estats modems. Les relacions de forca, de domini
o d'integració entre centre i periferia, entre govems centrals i poders locals
i regionals, no solament es donaren en el terreny polític, institucional o
fiscal, sin6 tambe? en I'hmbit cultural i ideolbgic, i tots els poders crearen
identitats, símbols i referents culturals que entraren en interacció amb els
altres nivells referits.
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La Revolució de 1640 i el procés de construcció de I'Estat
modern espanyoi. Alguns aspectes ideologics i culturals
La confrontació institucional i tiscal entre el govern central de la
Monarquia Hisphica i les institucions catalanes que es desenvolupk, com h
sabut, amb especial intensitat des de les dkcades fmals del segle XVI, no fou
aliena al desenvolupament de dues concepcions o models de poder
divergents. D'una banda, un poder reial absolut d'mel bodiniana, que
defensava que el princep no era obligat a guardar les lleis civils, el dret
positiu, i que interpretava la diversitat institucional de la Monarquia com a
font de feblesa, ra6 per la qual pretenia una unificació orghica dels regnes de
la Monarquia per mitjk d'una politica de castellanitzacib. 1 d'altra banda, una
concepció de poder i de sobirania que, sense qiiestionar el pnncipi de govem
monkquic, restringia i limitava les seves prerrogatives sobre la base d'una
idea conúactual de la formacib de la república, i fonamentava, en dmera
instancia, la sobirania de la comunitat politica en mans del poble o, més
precisament, de la representació estamental.
Aquest pensament constitucionalista, que no era, ni de bon tros,
exclusiu de Catalunya, es fonarnentava en els principis tebrics i jwidics del
pactisme medieval, perb a les d8cades del final del segle xvi va adquirir una
nova dimensió. Tal com ha demostrat Jesús Villanueva (1994), la formulació
d'una nova tesi sobre els origens carolingis de Catalunya va permetre
desenvolupar uns nous plantejaments constitucionalistes. A partir de
I'elaboracib de I'historiador i humanista Francesc Calca, s'establid un nou
relat sobre els origens medievals de Catalunya, que defensa la realització
d'una reconquesta als musulmans feta per les prbpies forces catalanes i la
posterior entrega pactada als reis francs. Aquesta entrega pactada, mbricada
pels privilegis de Lluis el Pietós i Carles el Calb, constituí la base d'unes lleis
fonamentals del regne, on quedaven estableas els pnncipis de Ilibertat i
d'imperi de la llei que regien la república, i que culminaven amb una
autontat, la del rei, espontaniament consentida. Aquestes lleis fonamentals
donaren forca als posicionaments constitucionalistes catalans que es van
eneontar a la politica reformista d'olivares i van constituir el nucli dur de les
argumentacions juridiques que van emprar els advocats i els assesson de les
institucions del PMicipat en els conflictes politics i en les polemiques
ideologicojundiques sobre el nomenament dels vheis, el pagament dels

quints, la clau de comte, les pragmatiques del contraban i de les fonificacions
que van precedir l'esclat revolucionari de 1640.
No cal perdre de vista que la relació de la Corona amb Catalunya i amb
les altres provincies de la Monarquia era una qiiestió constitucional que ara,
en I'etapa del ministeri del comte duc d'olivares, prenia els perfils d'una clara
confiontacib; s'afermaven en aquestes pol&miquesde les decades dels vint i
dels trenta algunes idees bisiques: la primera seria I'afermament de les
diferencies del regim constitucional catala respecte al que era propi d'altres
regnes i provincies de la Monarquia, cosa que remarca el cariicter compartit
del poder legislatiu. Evidentment, la segona idea basica d'aquestes
pol&miques és la consolidació historicojuridica dels privilegis carolingis
esmentats com les lleis fonamentals del regne i origen de la República; sobre
la base d'aquestes lleis fonamentals els privilegis i d'altres lleis del F'rincipat
tenien forqa de contracte, de manera que el rei no podia revocar-les.
Finalment, un altre punt comú d'aquestes pol&miquess6n les acusacions al
ministeri #Olivares per les seves ((novetats polítiques)) que vulneraven
l'ordre constitucional de la Monarquia.
En defmitiva, aquests enfiontaments entre les institucions catalanes i el
govem central de la Monarquia en el llindar de la Revolució de 1640
reflectien concepcions distintes sobre la naturalesa del poder reial i sobre les
atribucions de les Corts i de la Generalitat. Cal remarcar, perb, que els
posicionaments jurídics i ideolbgics esgrimits per la part catalana no eren
homogenis; aixi, les postures radicals de juristes com Josep Ramon, Francesc
Ferrer o Joan Pau Xammar respecte a la capacitat del rei de promulgar lleis
fora de I ' h b i t de les Cons eren molt més matisades en el cas de juristes con
Joan Pere Fontanella.
Aquestes argumentacions que legitimaven una personalitat
politicojwídica catalana psbpia,
que estava per damunt de la voluntat dels
u
ministres de la Monarquia i del mateix rei, no es poden desvincular del
desenvolupament d'uns factors culturals i econbmics d'identificació
comunit&ia. El primer és constituit per les argumentacions histbnques i
Smgiiistiques que s'oposaven a l'assimilacionisme cultural castella. Les
batalles sobre preeminencia de regnes prbpies del Renaixement van donar
pas, en les dkcades immediatament anteriors a la Revolució de 1640, a unes
lechues i instnunentalitzacions cultumls amb implicacions politicojwídiques
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molt mes profundes. Aixi es pot documentar (A. Simon i J. Villanueva, 1997)
I'existencia, durant la decada deis anys vint del segle xvii, d'un cercle erudit
barcelones integrat per historiados, advocats i ciutadans honrats com ara
Esteve de Corbera, Rafael Cewera, Joan Ramon Vila, Francesc de Montcada,
Didac de Rocabeni i Jeroni Pujades, els quals, a mes de mostrar un afany per
un rigor critic per explorar nous temes, dotaren el seu trebail d'una orientació
cívica i pahibtica. L'aspecte mes destacat d'aquesta historiografia
immediatament anterior a 1640 és la plena consciencia de la dunensió política
del discurs histbric i la capacitat d'alguns autors per relacionar les
construccions histbriques amb concepcions politiques generals, i especialment
el fet de convertir el nou retat sobre els orígens carolingic de Catalunya en una
elaboració histbrica de plena utilitat jundica i ideolbgica. Altrament, la
defensa del catalh en la «batalla de les llengties» barroca va comportar tambe
la recerca d'uns certs orígens catalans, una voluntaria exaltació de la prbpia
identitat. La vindicació del catala com a llengua prbpia i com a instrument
plenament valid d'expressió litertiria que fan autors com ara Pere Gil,
Andreu Bosch, Francesc Fontanella i Pere Nicolau, juntament amb les
polemiques desfermades en els concilis de la Tarraconense de 1636-37
sobre quina havia de ser la llengua de la predicació a Catalunya (catala o
castellh), posaran en relleu I'existencia d'un aspecte cultural diferencial que
ara comencava a agafar tons politicoideolbgics, puix que, conforme avanca
el procés de formació dels estats moderns, la llengua dels súbdits va deixant
de ser una qüestió políticament neutra.
El segon element d'identificació comunitaria s'expressa en els textos i
memorials dels primitius tebrics del pensament econbmic catala com per
exemple Francesc Gilaben, Narcis Peralta i Jaume Damians, on Catalunya 6s
presentada com una unitat econbmica de producció, consum i mercat amb una
homogene'ltat fiscal i monetaria, diferenciada i justificadora, per tanf d'una
política econbmica prbpia. Aquestes idees formaren un pensament econbmic
proteccionista que feu una defensa voluntarista de tot allb que considerava
propi davant dels perjudicis, reals o no, generats pels elements aliens a la
comunitat catalana, que és ja defmida com una patria amb un espai i uns
interessos particulars.
El 1640, la ruptura politica i el subsegüent enhontament militar entre
les institucions catalanes i el govem de Madrid, van mar acompanyats d'una
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batalla ideológica i propagandistica que, per part catalana, va tenir tres etapes
prou caracteritzades. La primera, que aniria des deis inicis del 1640 fms a
I'octubre d'aquell mateix any, es defmeix per I'enviament de memorials i
cartes als cercles cortesans i dirigents de Madrid. Els missatges d'aquests
plecs escrits gimen entom de quatre qüestions principals: informar ~I'esperit
del monarca)) davant les versions calumniases que s'esventaven per Madrid
sobre la manca d'auxili i lleial sewei dels cataians envers el rei durant la
passada campanya de Salses. En segon Iloc, aquests memorials constituiren el
vehicle principal per denunciar els tropells que estaven perpetrant les iropes
reials atlotjades al Pnncipat. En tercer Iloc, a través d'aquests memoiandums,
es va intercedir intensament per I'allibemció del diputat Tamarit des que fou
detingut al mes de mar$ pels oficials del rei. Finalment, quan el govem
d'olivares es va decidir a envair Catalunya, exhortava el monarca i d'alires
principals personatges de la cort perque revoqués la decisió del privat del rei.
La segona etapa de la batalla ideologicopublicistica es va iniciar, a
mitjan octubre, amb la publicació de IaProclamación católica de Fray Gaspar
Sala. Durant la tardor de 1640 van apadixer els gmns textos justificadors de
la Revolució Catalana (a més de I'esmentada obra de Gaspar Sala, s6n
especialment rellevants la Noticia universal de Catalunya de Francesc Marti
Viladamor i la Justificació en consci2ncia elaborada per una junta de teolegs
catalans) que argumentaren el dret de resisttncia per les armes, proclamaren
obertament el rkgim Cuna monarquia electiva, i així prepararen la
desvinculació amb els ~ u s t r i e is I'alianca amb els Borbons, i intensificaren els
atacs al ministen d'olivares.
Finalment, despres de la ruptura defmitiva amb Madrid i amb la
genemlització de les hostilitats militars, es va encetar una tercera i llarga fase
de la batalla idenlogicopmpagandistica, etapa caracteritzada pel predomini
d'una propaganda de guerra en qu&la multiplicació de gasetes, avisos, versos,
cartes, etc., agafa un volum extraord'mari; I'objectiu fonamental d'aquests
impresos era emp&nyerels sectors pagesos i populars cap a una actitud de
decidida resistencia i bel~ligerhciacontra les iropes invasores castellanes.
1 entre els encadenaments que es poden establir entre la revolta social i
la revolució política de 1640, un dels més importants 6s I'intent
d'instmentalització i reconducció de les formes de resistencia pagesa i
popular, contra els allotjaments, el fisc reial i I'opressió senyorivola i de les
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oligarquies urbanes, cap a una lluita de la comunitat politica catalana de tipus
«nacion;il». La Guerra dels Segadors constitueix un moment clau en el
desenvolupament de la consci&nciacomunitafia catalana, ja que els referents
histbrics, juridics i econbmics d'identificació col.lectiva, elaborats per les
classes cultes, van adquirir aleshores una lectura politica i van ser mlladats a
l'acció histbrica pels sectors revolucionaris duigents. Aixi, les construccions
historicojurídiques basades en les lleis fonamentals dels pnvilegis carolingis
van pemetre defensar les tesis d'un regne electiu que justificava la separació
de la Monarquia Espanyola. S'intenta fer arribar aquests ideals politics
(naturaiment amb un llenguatge adient) als sectors pagesos i populars per
mitja d'un taller publicistic eficaq i moit productiu. Aixi, entraren en contacte
amb un sentiment patribtic popular que es desenvolupa a partir de I'opressió
dels allotjaments i de la guerra, car els excessos, violacions i disbauxes de tot
tipus comesos pels exercits espanyols van alimentar, a I ' h b i t popular, un
sentiment d'oposició, d'enemistat i de separació entre els autbctons i els
agressors forans. Cal precisar que aquest contacte no va superar ni va poder
evitar les fissures ni les contradiccions internes en el si del cos social catala.
Aixi mateix, es pot veure com en aquests textos de la revolucib politica
catalana de 1640 apareix explicitament el t e m e nació, que, encara que no 6s
utilitzat en el sentit politic del wit-cents, si que 6s emprat per fer notar com
n'6s d'injust plantejar objectius politics dirigits a absorbir o subjectar una
col~lectivitat.Llei, privilegi i nació són tres conceptes que s'incardinen per
remarcar un fet diferencial catala dotat d'uns drets politics. En aquest sentit,
cal remarcar que el cicle revolucionari que convulsiona la Monarquia
Espanyola va tenir, tal com ha subratllat Rosario Villan (1992), un element
nou i especific: la convergencia en les aspiracions separatistes de sectors
socials m6s amplis que la tradicional noblesa dirigent. Un fet
indissociablement lligat a i'enfortiment de la cohesió de la comunitat politica i
de la seva identitat histbrica, institucional i cultural, i que constitueix potser
I'element mes «revolucionari» de la crisi catalana de 1640.
Al nostre entendre, a mitjan segle xvii ja era ben arrelat dins sectors
prou diferencias del cos social catala un sentiment d'identitat que formava
una idea de nació catalana com a comunitat politica imaginada amb uns
lligams horitzontals que traspassaven, en aquesta formulació mental, les
jerarquies estamentals i de classe existents. Perb cal precisar que la

constnicció d'aquesta idea de nació no s'havia de fer forcosament a partir de
les mateixes bases ni amb les mateixes vies o processos.
Aixi, si per a les clases diiigents de la revolució i, fms i tot, per a
sectors intermedis o mitjans d'aquella societat estamental, com ara menestrals
o pagesos acomodats, les institucions, les lleis i les constitucions del Prmcipat
podien ser els referents fonamentals d'aquest procés mental i polític, per als
sectors més populars, tant urbans com rurals, els allotjaments i les viol&ncies
de la guerra havien estat un factor primordial per reforcar un sentiment
d'identitat sobre la base d'unes oposicions i contraidentitats, segurament ja
existents, perb que ara, amb la guerra, agafarien una forca i diiensió
especials; s'hauria consolidat aixi un sentiment de copertinenca molt intuitiu
perb ben real.
En els segles modems, durant el procés de formació de I'estat modem
espanyol, hi ha presents desenvolupaments institucionals, alguns truncats,
com ara el de la fonnació histbrica catalana, perb tambk sentiments
comunitaris de copertinenca, fonamentats en experiencies historiques, encara
que d'arrel bkicamenr ideofbgica i cultural. Les direccions i evolucions dels
dos tipus de processos no són sempre coincidents i la complexitat de
I'articulació en una mateixa entitat política -1'Estat espanyol contempomi
sorgit de la revolució libera& de fonnacions histbriques amb Ilengües, cultures
i consci6ncies col~lectivesdiferenciades 6s un fenomen que no es pot analitzar
com un «invent», ni de bon tms com un «disbaraD>,dels nacionalismes del segle
m, sin6 com el resultat d'un proces histbric complex i no fo~osamentcontinu.
A la revolució política catalana de 1640 no li van mancar bases
ideolbgiques i programitiques. El camí de separacid de la Monarquia Espanyola
i de I'articulació de la comunitat política al voltant de les seves lleis i institucions
tenia, en els sectors revolucionaris, unes elaboracions ideolbgiques de naturalesa
constitucional molt més madures del que fins ara s'havia dit. El seu h c a s com
a revolució ((nacional)) fou provocat per d'altres motius: la inferioritat
militar de la formació histbrica catalana, que no havia desenvolupat unes
estructures administrativomilitars i financeres de signe modem; la
fiagmenracib sociopolirica que acompanya el preces revolucionari; i la
posició geopolitica del territori, punt sensible d'interjecció de les
necessitats estrategiques de les dues grans pot6ncies del moment, que van
dur, en darrer teme, a la segregació del Tractat dels Pirineus.
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