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CATALUNYA DESPRES DEL 1652: RECOMPENSES,
CENSURA I REPRESSIO
per Eva Serra i P ~ l i g

La situació catalana després de la caiguda de Barcelona del 1652 té, en
I'actualitat, potser, encara pocs estudis. Hi ha excepcions, com els treballs de
F. Sánchez Marcos o els de J. M. Torras i Ribé. Un i altre han posat en
evidkncia el control de les insaculacions de la ciutat de Barcelona i de la
Diputació del General a partir d'aquella data i la consulta del Consell dYAragó
al rei que preludiava moltes de les coses que després feren els Borbons amb la
caiguda de Barcelona de1 1714, com la construcció de la Ciutadella'. D'altra
banda, també Jordi Olivares, a través de les lletres citatbries i executorials de
la Reial Audikncia, ha pogut observar la tendkncia de reacció senyorial amb
el retorn dels exiliats i la recuperació dels patrimonis confiscats durant la
guerra, especialment en el cas dels ducs de Cardona2.
Aquest breu article pretén il.lustrar alguns aspectes dels sectors col-laboracionistes amb la monarquia de Madrid en el curs de la guerra i les gracies
que un d'ells en rebé o n'esperava rebre de la col~laboració,a més d'algunes
vessants potser poc tractades de la repressió. El tema requeriria molta més
investigació, per6 aquí em limito a algunes referbncies espigolades en el
curs d'altres recerques.
1 . F. Siinchez Marcos, ((El nuevo "status" de Barcelona tras su reincorporación a la monarquia
hispánica en 1652)>Hon~erzc~je
al Dr D. Jlmn ReglL C(~nzl~isto1,
Universitat de Valkncia, 1975, vol. I
pp. 597-609. J . M. Torras i Ribé, <El projecte de repressió dels catalans de 1 6 5 2 ~L a mvolucid
c c ~ t o b t ~de
c ~1640, Barcelona, 1991, pp. 241-290.
2. J . Olivares, ((Plets i endeutament conlunal en la immediata postguerra dels Segadorsa, Recerq~lues,
33 [1996], pp. 33-52.
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ESPIONATGE I RECOMPENSA
En el fons Malda que es conserva a I'ACA, entre els papers dels successors de la baronia, hi ha la &pia d7unescartes que revelen l'espionatge portat
a terme per Rafael Chrcer i Bals dins la ciutat de Barcelona al servei de Joan
d9Austriadurant el setge de la ciutat! El conjunt documental va ser reunit per
Rafael CBrcer, per tal de reforqar la sol.licitud d'una recompensa. <<Certificoescriu Iñigo Melchor Fernández de Velasco y Tovar, conestable de Castella i
de Lleó i general de la cavalleria de 17exkrcitde Catalunya- que aviendo
puesto sitio a la ciudad de Barcelona, el señor marqués de Mortara general del
exskrsito, conossiendo el afecto que Rafael CBrcer tenia a las armas de su
magestad y necessitando de persona de entera satisfassión que le diesse
notisias de lo que dentro de la plasa passava, le mandó entrar dentro della para
que se correspondiesse con su excelkncia y demas cavos del exército, como lo
hizo dia por dia, dándoles en todo avisos particulares de 10 que dentro ... se
obrava siendo uno de 10s principales instrumentos del buen susesso que
tubieron las armas de su magestad. Disponiendo dicho Rafael CBrcer tubiessen
10s cabos anticipadas notisias de las salidas del enemigo, 10s viveres que avia
el dia en que se esperava el socorro, el tiempo que podian resistirse y las
~ . plec documental és un
resoluciones de 10s consejos de estado y g u e r r a ~El
corljunt de cartes enviades a Rafael CBrcer acusant rebut de la seva informació
i demanant-ne més. Els corresponsals li escrivien amb noms suposats. Don
Joan d7Austriasignava amb el nom de <celpiadoso>>;el marquks de Mortara,
ho feia amb el nom de <<elsabia>>; Juan Bautista Arespacochaga, secretari de
don Joan d ' ~ u s t r i asignava
,
amb el nom de <<elverdadero,,; don Lluís d' Areny s
capiti de [corazos] espanyols amb el de <<elarrogante>>;Galceran Dusai, amb
el de <<donFabre>>; Josep de MonnBs, amb el de <<elconstante>>;don Alexandre
de Sulla, amb el de <<elfelizn; Joan Pau de Pau, amb el de <<eldeseoso>>;el
mosso que "a qualquier ora passava a la campanya y en aquel exército" era
3. ACA, Patrimonials, Arxiu Castellbell-Maldi, lligall 163. A partir d'ara ACA, P-ACM, 163. Rafacl
Circer i Bals no va ser I'únic a practicar l'espionatge al servei de don Joan d ' ~ u s t r i a .E Sincliez
Marcos es refereix també als contactes durant el setge de Barcelona entre don Joan i Jau~iieCortada,
el futur baró de Maldi, Cntnl~1ñn)I el goDio.no centml tnfs la gfrerrcf de los Segctrlores (1652-1679).
Barcelona, 1983, p. 52.
4. ACA, P-ACM, 163, doc., 200 (9-Xl-1652). Aquesta documentaci6 és dins I'arxiu particular dels
Maldi. Els Circer eren poca cosa, sembla, abans del 1640. Per raons de talls de successió el patrinioni dels Cortada-Amat passi a inicis del segle XIX als Castellbell i a finals del segle XIX als Circep
Vilallonga-Falguera, Els Custells ccftalans, vol. VI-2, Barcelona, 1979, pp. 1038 i 1045.
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conegut com <cel sobrino,, i Rafael CBrcer i Bals, com <cel colérico>>'.El
mateix marqués de Mortara afegeix que cceran sus avisos y inteligencias las
más seguras ...hasta que a 10s últimos del asedio por esta sospecha le tubieron
en un calaboso de donde le sacaron al tiempo que estubieron de entregar las
llaves desta ciudad,," el mateix don Joan d'Austria afirmava cctengo muy en
Encara
la memoria el celo y fineza del colérico, pues no es para ~lvidarlo>>~.
don Josep de Villalpando Enríquez, en carta escrita des d'Oleta del 20 de mar$
del 1653, quan es referia a la possibilitat de bons resultats militars s'esplaiava
i escrivia que tot seria més rkpid <<siDios nos deparase en Perpinyan una
quadrilla de coléricos y cons tan te^>>^.
Una informació molt ben rebuda fou un croquis de les fortificacions
internes de la ciutat. ((He recibido su papel de V. M. -escrivia <celsabia>> a
<celcolérico>>,el 29 de juny del 1652- y la planta que le asiguro esta muy
buena y la estimo en mucho, y ... se la enbio al rey esta noche y le digo
quien la ha hecho>>;la mateixa carta informava a Rafael Ckrcer de la
situació: <cest6muy diferente oy que aora un mes, que a la sorda nos an
venido más de quatro mil hombres>>'.El ccsabio>>
estimulava a Rafael CBrcer
a difondre la possibilitat d'un final barceloní no cruent: ccquedo con el gusto
que V. M. puede imaginar de las buenas nuevas que me da -escrivia el
crsabio>>,el 25 de juliol- y si el consejo toma tan buena resolución, no dudo
que tendrá y toda la ciudad mui entera satisfación y que se ver5 calmada y
en el lustre que ha estado siempre y 10 demás ser6 perderse de conocida,
digalo V. M. de mi parte a quien le pareciese que conbenga y a quien se
pueda V. M. fiar, y creo que an de allar en S. A. y en su Mgd. todo amparo y
jo 10 procuraré, y aqui tenemos poder para todo en la misma forma que si
estuviera aqui el rey en persona y lo que ajustaremos ser6 establecido para
siempre>>"'.Tanmateix no estava clara l'opció de la ciutat. ccMui dura cosa
-deia el ccsabio>>el 29 de juliol, es el que quiera llegar essa ciudad asta su
último fin y que suceda algun desconcierto en ella y que la gente tome
alguna resolución que les obligue a tratar desablar o perder todo aquell0

S. ACA, P-ACM, 163, Copici he las cnrrcls escrircls desde el ccinzpo sobre Barcelona.
6. ACA, P-ACM, 163, doc., 300 (3 1-Vll-1657).
7. ACA, P-ACM, 163, doc., 100 (27-IV-1659).
8. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra A.B.
9. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra E
l O. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra J.
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que puedan granjear en la gran clemencia de su Mgd>>I1.
Potser aquesta
situació dubtosa explica que <<elarrogante>>,el 31 d'agost, en nom de don
Joan dYAustria,manés a Rafael Chrcer difondre pasquins: c<Sualteza me a
mandado que metays essos papeles por las esquinas que importa o por las
partes más públicas y avisar luego de 10 que dixeren que importa que se
etchen>>I2.
El 7 d'octubre ja havien comengat les negociacions i <<elarrogante>>
no escrivia pas massa bé de Francesc Puigjaner, ni massa bé de les capitulacions que proposava Barcelona1" encara menys del govern de la ciutat:
<<amigo,esto poc0 puede durar y nos hemos de ver presto de rnás serca ...
pues a querido Dios que llegasse el dia. Muy buena persona an alexido 10s
de essa ciudad que se puso, quando vió al piadoso, rnás muerto que vivo, y
es que temeria sus pecados, al fin dió ... al piadoso otros treinta disparates>>;
tanmateix, diu la carta <<elpiadoso quiere el bien desta patria ... y conose
que quatro hombres tienen la culpa desto y asi 10s perdona a todos, en fin
perdon general que no ay más que azer y se pone por intersessor para que su
Magd. 10s perdone a todos como 10 aze o y ~tot
, i que no s'estava de dir que
<<delprincipio al postre no an echo sinó disparates y 10s aran pues todos
son erreros y sastres 10s que gobiernan>>14.
La ciutat no es devia sentir
segura del tot i els rumors devien anar en dansa. El 8 d'octubre el <<Verdadero>>
havia de dirigir-se a Rafael de Chrcer per desmentir rumors <<ymire V. M.
que traga [decir] de querer degollar toda la gente de Barcelona, quando se
est5 tratando de conceder que puedan salir con Mota y hir a Fransia todos
los catalanes que quisieren seguirle, llevandose sus vienes muebles pues no
pudiendo dudarse que estos seran 10s mal afectos y 10s que no tendran muy
seguras sus consiensias, ja se ve si el intento fuera de castigar a nadie se
diera esta permisión. V.M. aquiete 10s coragones>>I5.
El mateix dia, don Joan
d9Austriahavia d'escriure contra qualsevol rumor de repressió: <<Maravillado

l I . ACA, P-ACM, 163, doc., lletra K.
12. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra M.
13. Pel que fa al desenvolupament de les negociacions de la capitulació, vegeu F. Sánchez Marcos,
Ccltcll~rficl )i el gobiertlo cetztrcrl tros la guerrcl de 10s Segadores (1652-1679). Barcelona, 1983.
pp. 50-5 1. Aquest autor sintetitza la infor~naciódel Dietari de 1'Anlic Consell Barceloni, dels lligalls
del Consell d'AragÓ i del tercer volum dels Anelles de Ccltnlurin (Barcelona, 1709) de Narcís Feliu de
la Penya. Fa també Ús de l'obra de Francisco Fabro Bremundan, Historia de 10s lzecl~osdel serarlisitrw
sefior don Jlran Josk de Austria en el princil~adode Catc~luficl.Zaragoza, 1673.
14. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra R.
15. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra T.
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me deja 10 que me dice el Colérico en su papel de oy, porque no se aja dado
ningun motivo de palabra ni por escrit0 para pensar nadie que jo aja de
usar ningún rigor con la ciudad, antes bien procuro encaminar las cosas de
manera que todos esten quietos, contentos, seguros y en toda felicidad y
asi puede aquietar el ánimo y estar cierto que ni su muger y hijo, ni nadie
en la ciudad, tendrá ningún riesgo, de que le doy la palabra y le aseguro
que la intención de S.Mgd y la mia no es de destruir sus vasal10s>>'~.
Fernández de Velasco atribui'a els rumors al virrei franc.& La Mothe:
ccesas voges que se introdugen salen de la Mota pues el nunca a sido de
parecer de ajustamiento ... que 10 que V. M. me dige ni con 10s moros se
iciera ni cabe en ley cathólica, 10 ques menester que 10s de Barcelona se
fien de nosotros y acaben de abrir 10s ojos y de conocer 10s embustes de
10s franceses>>17.
Aquest passat d'espionatge s'havia de traduir en algunes recompenses
que, tanmateix, no sempre foren fhcils d'obtenir. Rafael CBrcer i Bals va
comenGar per ser insaculat en les bosses de conseller tercer de la ciutat de
Barcelona i, com a tal, va ser síndic de la ciutat durant el Parlament del
1653"; la seva insaculació va permetre que fos conseller tercer de Barcelona
durant I'any 1658". També va ser insaculat en la bossa de diputat reial per
la vegueria de Barcelona, on se li donava el tractament de m o ~ s k n ~ ~ .
Tanmateix, Rafael CBrcer i Bals aspirava a més. D'engh del 8 de febrer del
1653, la correspondkncia que li és a d r e ~ a d per
a una gran munió de persones
demostra que no va parar de fer gestions a la recerca d'un bon lloc. Va rebre
cartes de suport a les seves aspiracions: del duc d'Albuquerque, del comte
de Robres, del marquits de Mortara, de don Pasqual d'Aragó, de don Diego
de Sada, d1Agustin de Coca, del marquks d'Aitona, del marquks de Jodar i,
especialment, del conestable de Castella i el seu oncle, el marqubs de
16. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra S.
17. ACA, P-ACM, 163, doc., lletra V [8-X-16521.
18. F. Sánchez Marcos, Cntaluiin ..., p. 72.
19. Rlibriyues de Brbt~ziylter,vol. 1, p. 55.
20. ACA, Generalitat, (3-8214. Era un dels 39 de la vegueria i és el núm. 352 de la relació del decret
reial de reserva de les insaculacions de la Diputació signat pel rei des d'El Pardo el 23 de gener del
1654. També trobem insaculat, en la bossa d'o'idors reials de la vegueria de Barcelona, mosskn Jaume
Cortada, mercader; és un dels 46 de la bossa, el núm. 443 de la relació. També en la bossa d'o'idors
militars de la vegueria de Barcelona mosskn Francesc Pasqual de Panno Cs un dels 34 de la bossa, el
número 228 de la relació. Sobre Francesc Pasqual de Panno, filipista convenpt, vegeu Morines rle
Cntnl~~iia,
Barcelona, 1993, edició a cura d'lsabel Juncosa i Jordi Vidal.
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Fresno. Rafael Chrcer va aspirar a ser diverses coses: coadjutor del mestre
racional, síndic de la Diputació, algutzir de la Inquisició, receptor de la
batllia i veguer de Barcelona. Va trigar a tenir sort. Potser el joc a la cort de
don Joan d' Austria no l'ajudava. <<Remitaal Consejo sus papeles y memorial con relasión de sus servisios>>,li deia don Pasqual de Aragón, el 6 de
desembre del 1653. <<Sientomucho no aya tocado a V. M. alguno de 10s
officios como estos senyores del Consejo de Aragón me 10 avian asseguradon,
escrivia el marquks de Fresno, el 4 de marg del 1654; i el 23 de maig del
1654, afegia: c<loprincipal en todo es que de ay benga V. M. en las ternas
bien propuesto>>.<<V.M. vea si ay alguna cosa vaca de probecho que
podamos echar el ojo>>,li escrivia el marquks de Mortara, el 28 de setembre
del 1655. Sembla que sense massa satisfacció, el maig del 1654 acceptava
I'ofici de batlle de Barcelona, tot obeint don Joan d9Austria. <<Esrazón
comensar con 10 menor para adquirir mejores puestos,,, li aconsellava el
marquks de Fresno. El 1658 rebia felicitacions d'uns i altres per la seva
extracció de conseller de Barcelona, <<reparode sus descomodidadesn, li
deia don Diego Sada, content que la ciutat pogués ser governada <<por
ministros como V. M.>>.Finalment, el maig del 1660, ben proposat en terna
pel virrei i amb el suport, sembla, de don Joan d'Austria, obtenia I'ofici de
veguer de Barcelona. <<Antesde recibir su carta de V. M. -li escrivia el
conestable- me hallaba con notisia de la merced que su Magd. ha hecho a V.
M. de beguer de essa ciudad y debe creher he holgado mucho con este aviso
y con la circunstansia de ser por tres años, siendo sierto que mi voluntad se
la desea perpetua>>.Cristbfol Crespi de Valladaura el felicitava i li deia que
confiava en la seva tasca, i el rei, d'immediat, li demanava col.laboraci6 en
la publicació i prkdica de la butlla de la santa croada. El cas de Rafael
Chrcer degué ser un de tants d'una nova fornada de persones vinculades a la
nova situació política en quk la monarquia va comengar a substituir la
Diputació del General en el provei'ment d'oficis no directament reials a
Catalunya. Tres anys més tard, Rafael Chrcer ja reclamava l'ardiaconat del
Llobregat per al seu fill Rafael Joan Chrcer, sempre al.legant els serveis
prestats en el setge de Barcelona del 16522'.

2 1. Tota aquesta informació vinculada a les aspiracions de cirrecs de Rafael Chrcer és treta d' ACA,
P-ACM, 163, cartes numerades: núms. 3 a 85. Per I'exercici de veguer, vegeu Dietari de 1'Antich
Consell Barceloni, vol. XVII, Barcelona, 1922.
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ESBORRAR LA MEMORIA HISTORICA
Molt sovint, els historiadors que han volgut aproximar-se a la documentació dels anys de la Guerra dels Segadors han pogut constatar la freqükncia
de llacunes documentals pel que fa als anys quaranta del segle XVI122.És
cert que la mateixa guerra va contribuir a la desorganització de la producció
o del rkgim senyorial, com els exilis de molts membres de la noblesa ho
poden explicar. Perb, ara també, he pogut identificar que hi hagué ordres
explícites per part de don Joan d' Austria de fer desaparkixer o treure de la
circulació la documentació políticament subversiva d'aquells anys. L'ordre
de don Joan, en aquest sentit, no devia ser cap cosa estranya a l'kpoca. Boris
Porchnev ens explica que el 1668 <<EouisXIV ordonna de rechercher et
détruire tous les documents concernant les affaires publiques des années
1648-1 652 et de recopier en faisant des coupures, les procks-verbaux de la
municipalité de Paris, du parlement et des autres autorités parisiennes, le
roi voulant faire disparaitre jusqu'au souvenir de ce qui s'était passé pendant
sa minorité contra son s e r v i ~ e >El
> ~25
~ .de marg del 1653, era feta pública
una crida24pels carrers de Barcelona, pel trompeta Joan Ratera, en nom de
don Joan dYAustriai per ordre del rei, amb la resolució següent: <<Hase
tenido por conveniente separar y quitar de 10 público 10s escritos, actos y
papeles que se huvieren hecho en tiempo de las alteraciones desse Principado,
en la forma que el S. rey don Juan el segundo 10 mandó executar el año de
147225en las que entonces huvo, porque no solo sirvan de confusión a 10s
enemigos de mi corona que las fomentaron, sinó que se manifieste a todos
que fue reprobado 10 que illicitamente han obrado y executado. Para poder
ordenar quales destos escritos y papeles se deven condenar y que no es bien
que quedan consentidos, os encargo hagays que con todo cuydado se
recojan todos 10s libros, privilegios, actos, deliberaciones, estatutos y escritos
que se huvieren hecho por essa ciudad de Barcelona y Diputación y por
otras qualquier ciudades y universidades en tiempo destas alteraciones y
22. Montserrat Duran i jo mateixa ho hem pogut constatar en el terreny de les actes muncipals i de les
stries d'arrendaments senyorials. Núria Sales ha pogut estranyar-se, més d'un cop, de la manca d'exemplars del pacte de la Péronne a I'ACA o a d'altres arxius de Catalunya.
i r eFrance
s
de 1623 6 1648, SEVPEN, París, 1963, p. 505-506.
23. B. Porchnev, Les soulivements ~ ~ o p ~ f l f let1
24. ACA, Generalitat, N-55, imprts cosit entre els fols. 169-170.
25. Fos així o no en temps de Joan SS, cal indicar que la guerra civil del segle XV va ser molt present
durant la Guerra de Secessió, tant per part dels catalans de la ruptura com per part de la monarquia en
la liquidació de la guerra.
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también 10s processos hechos y fulminados contra personas particulares
que por affectas a mi servicio han padecido ... embiándome un inventario
dellos para que se resuelva la forma y donde convendrá ponerlos o lo que
más conforme pareciere hazer dellos>>.
També es disposava la incautació de
tota gracia o privilegi particular o públic obtingut del rei de F r a n ~ aAquesta
.
resolució reial (emanada del sacre reial consell del 22 de mar$ del 1653)
anava acompanyada de les disposicions de don Joan que manaven als
consellers de Barcelona i als diputats i o'idors de la Diputació i a tots els
paers, cbnsols, procuradors, consellers, jurats i obrers de totes les ciutats,
viles, llocs, parrbquies, universitats, col.legis, confraries, magistrats, arxivers, notaris, escrivents d'aquells consistoris o organismes o de qualsevol
cort o tribunal i a qualsevol persona implicada de qualsevol estament que
dins trenta dies de la publicació de la crida posessin <<enmB i poder del
magnifich y amat de la real magestat 10 D. Rafel Vilossa del Real Consell de
la tercera Sala y advocat fiscal de la Regia Cort tots 10s llibres, privilegis
actes, deliberacions, estatuts, registres y escrits tant de mhs com estampats
fets, actuats, escrits, estampats o consedits des del any 1640 inclusive fins
que esta Província es tornada a la obedikncia de sa magestat ... y qualsevols
llibres, papers tant estampats com manu escrits que tracten de matkries de
aquellas o ellas consernents sots pena de sinch cents florins de or de Aragó
al:; cofrens reals de sa magestat aplicadores...>>i, si calia, amb penes corporals
i pecunihries, majors o menors segons la qualitat del cas i a arbitri de don
Joan. Desconec les conseqiikncies d'aquesta ordre, de la qual potser escauria de fer-ne un seguiment. En el cas de la Diputació, un cop d'ull a les
deliberacions ens han permks de saber qui: va fer el consistori. <<Més,desliberen que sien entregats y liurats al noble advocat fiscal de la Regia Cort
-deia una deliberació del mes de mar$- 10s papers que.s trobaven recbndits
en lo armari del libre de la Bnima des del any 1640 que comensaren las
revolucions en la present ciutat de Barcelona, Principat de Cathalunya y sos
Comtats. La entrega dels quals papers fan ses senyories en virtut de crides
reals manades publicar per 10 sereníssim Sr. don Joan de Austria fill,
loctinent y capith general de sa Magt que Déu guarde en 10 any 1653
c:onforme lo memorial de dits papers que és assi cusit ab senyal de letraA>>.
Els papers lliurats a la regia cort van ser, segons aquest memorialz6:
26. ACA, Generalitat, N-208 entre fol. 677 i 678: ((Mernorial dels papers que 10s molt il.lustl.es scnyors deputats y oydors del General de Cathalunya en virtut de crides reals han entregats a don Joseph
llorneu...dt.. del real consell, advocat fiscal de la rkgia cort, a L2 de mars 1 6 5 4 ~ .
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a) un quadern, relligat amb pergamí, amb la correspondkncia del comte-duc
d'olivares i el protonotari Villanueva amb el comte de Santa Coloma, és a
dir, el material incautat per la Diputació després de la mort del virrei, el dia
de Corpus, que havia servit a Gaspar Sala per a la redacció del famós
~ ~un
; plec de papers originals <<intitulattractat de
opuscle Secrets P ~ í l ? l i c sb)
aliansa perpktua entre Franqa y Cathalunya>>;c) pactes fets entre Franqa i
Catalunya; d) dos actes de jurament a les Constitucions del lloctinent
mariscal de Brézé; e) <<memorialdels teblegs,,; f) <<altrememorial fet per
10s assessors de la casa de la Deputació>>,g) <<determinationsfetes per 10
estament ecclesihstich per la contributió del gasto del batalló>>;h) <<plicade
papers originals restituhits per 10 dr. mr. Francesc Martí y Vilademor>>i i)
"papers fahents per 10s auxiliars, un plec>>.Sabem poc sobre aquest trasbals
documental, perb seria bo de tenir-10 present i verificar si tots els organismes públics van fer com la Diputació i si aquest material va desaparkixer o
es troba entre els papers de I7Audikncia o entre els papers del Consell
d' Aragó.
Ja he recordat que tant J. M. Torras i Ribé com F. Sánchez Marcos han
verificat la importincia del control de les insaculacions de Barcelona i la
Diputació després del 1652. La reserva de la insaculació pel que fa al decret
relatiu a la Diputació (El Pardo, 23 de gener del 1654) deia també: ccy
queremos y declaramos que es nuestra expressa voluntad que todos 10s
arriba insiculados solo tengan derecho a estar10 en las bolsas mientras no se
10 prohibiremos ... y nos reservamos la facultad de excluirlos y sacarlos
della sin causa o con ella siempre y quando nos pareciere ... por ser esto
conforme a 10 dispuesto ... en 10s oficios de la casa de la ciudad de
Barcelona>>2x.
D'altra banda, la monarquia no es va limitar a reservar-se les
s
que se davan por
insaculacions, sinó que també es va reservar ~ l o oficios
nombramiento de 10s diputados y otros assí perpétuos como temporales
durante nuestra mera y libera voluntad y mientras no mandaremos otra
cosa>>2! Podem trobar aspectes de I'abast d'algunes reserves o del nou
27. Escrits polítics. Tonz Il. Secrets l~liblics,de Gnspnr Snln i n1tre.r tel-tos. Edició a cura d'Eva Serra.
IUHJVV-Eumo, Barcelona, 1995. pp. 6-7 i 19.
28. ACA, Generalitat, (3-8214. Coneixenl I'exercici d'aquesta reserva reial d'exclusió o desinsaculació, si més no en el cas, per exemple, d'Antoni i Daniel Saiol i de Josep Sitges, membres del consistori de la Diputació per haver-se fet ressb de les queixes dels pobles contra els allotjaments. Dantí, J.,
Ai,vecc~rllents]?ol?~rlnr.rols Pni:ro.r Cntcllarzs (1687-l693), Barcelona, 1 990, pp. 122- 123.
29. ACA, Generalitat, (3-8214.
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clima de control polític en la <<Relació>>
o <<memorial>>
d' Onofre Monsa1vo3(',
doctor en arts i en medicina, catedritic de la universitat de Barcelona i
ciutada honrat de la mateixa ciutat, que va ser oi'dor de comptes del b r a ~
reial de la Diputació del General durant el trienni 1680-1683; durant el
trienni es va dedicar a fer un dietari on consigna en més d'una ocasió les
reserves fetes per la monarquia després del 1652. Entre línies o directament, es pot verificar que la monarquia havia pres posicions en el terreny
dels oficis de la Diputació més enlli de les insaculacions, i que la Diputació
del General també havia perdut una certa llibertat en el terreny de la
representació pública dels seus símbols.
Un cop d'ull a la documentació de la Diputació del General després del
1652" permet d'observar ripidament l'intervencionisme de les forces politiques i militars després de l'ocupació de Barcelona -<<lareal reforma>>
segons paraules de M o n ~ a l v o ~i~ que
les reserves del rei foren molt
implies: des de les drassanes de Barcelona fins a les baronies de la ciutat33.
Els testaments dels diputats són il.lustratius d'aquest nou clima posterior a
1652-1659: les finances de la Diputació, més precaries que rnail4; l'autoritat de la Diputació en matkria fiscal, més dkbil que mai" sota la coacció i
la prepot6ncia de la capitania general, aquesta més robusta que mai36;
30. Onofre Monsalvo, Relncio' y nrelircirirr de alg~rnnscosa.?particulars del nrolt il.l~rstrecco~zsistoride
la Dep~rtcrciddel trienni MDCXLXXX, AHCB, manuscrit A-1 1 I. A partir d'ara, AHCB, nis. A-l I I .
3 1. ACA, Generalitat, N-57, N-58, N-59 (Dietari); N-207, N-208 (Deliberacions).
32. ACHB, Ms. A-I l l fol. 31v.
33. Sánchez Marcos, F., Cc~tcrluñcr..., pp. 49-65. L'autor hi afirma que el nou stcrtrls de Catalunya no va
scr I'ruit de <(merosretoques),.
34. Calgué, fins i tot, fer una concbrdia que, segons com es miri, deixava les finances del General a
mer(;&, si més no, dels seus creditors; vegeu Memorial ... (9-111-1667) i Concbrdia ... (2-VlII-1670)
Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsonis, núnis. 2593 i 8436.
35. Sense autoritat política i endeutada cs feia prou difícil a la Diputació el cobrament dels seus drcts
fiscals. El desfasament fiscal, agreujat per les transformacions socio-econbmiques, no podia ser cornpensat per cap capacitat política que posés la hisenda a I'hora de la nova conjuntura econbmica. Era així
malgrat que la Diputació insistia en I'obligació, dels grups productius i comercials, de jurar no defraudar
els drets del General. Tot i que va intentar I'aplicació de I'excomunió, fent ús de la condició de delegat
apo!;tblic dcl diputat eclesiAstic, lbgicament el rei ho va impedir. Trienni 1680-1683: AHCB, nis. A-l I l .
36. Fins a I'extreni, que tot i la situació de precarietat política, la Diputació inipulsava un procés de
Contrafacció contra la capitania general, AHCB, nis. A-1 I 1 i testaments ACA, Generalitat, G-160120,
G-160123. Aquest procés de contrafacció contra la capitania, que sembla continua en els triennis 16771698, ja havia donat lloc a la hsrifi'cacidrz jurídica de las corztr@rcciones cpe insta la Gerzerc~lidacl
clel Principaclo de Ccrtolrlñcr contrcr el Tribrlnal cle la Ccrpitanicr General..., Barcelona, 1675, i segurament tanibt! va donar lloc al Co~rrl~endio
de las recdes nzunificencicrs con que los sererlissiritos re)Ies
dignnrorz ir~clrrirseen pagar 10s derechos cle la Genernlidad de CatnlrrAn..., Barcelona, 1691, en qub
denunciaven els fraus que feia la capitania en nom del propi ús del rei.
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la subordinació de la Diputació a la Reial Audikncia esdevingué quasi
indiscutible" i aixb que el conflicte entre les, diríem, competkncies en
matkria, per exemple, de contrafacció havia estat el taló d7Aquiles de la
Constitució de 170bservanga;el desori arxivístic de la Diputació esdevingué proverbial i un afer més que simbblic"; la fiscalitat de rei va ser el pa de
cada dia d'una societat en guerra constant: allotjaments, nous vectigals
i lleves"". Després del 1652 la practica
cobrats com a donatius <<voluntaris>>
del decret s'incrementi tant que fins i tot la Diputació es va veure obligada
a obrir un nou llibre destinat als decrets de don Joan sobre c<insaculaciones
y otros asuntos con esto relaciona dos^^^) i el testament dels diputats del
trienni 1692-1695 encara en fa esment: <<Perquant 10s decrets axi de sa
Magt com de sos llochtinents estan esparsits per diversos llibres del arxiu
axi de dietaris com de deliberacions y ésser molt dificultós quant se n'ha de
menester algun 10 trobar-10. Per qb se posa en noticia de dits senyors
deputats fassen continuar donant lloch 10s afers lo llibre de decrets comensat
que conté tots 10s decrets de sa Magt y de sos llochtinents des de 10 trienni

37. Com es despri:n del decret de reserva de les insaculacions de la Diputació, ACA, Generalitat, G8214.
38. Es pot observar a través del manuscrit de Monsalvo o a través dels testaments dels diputats.
39. A. Espino López, aEjército y sociedad en la Cataluña del antiguo régimen: el problema de 10s
alojaniientos (1653-1689)a, Historia Social, 7 (1990), pp. 18-38. D'una banda, un cop d'ull als testaments dels diputats és prou il.lustratiu; a títol d'exemple es poden llegir ACA, Generalitat, G-160118
(fet el juliol del 1671), G-160120 (fet el juliol del 1683), G-160123 (fet el juliol del 1695). Un seguiment serids de la paperassa de la Diputació del General de la segona meitat del segle XVII permet
d'observar I'increment de la fiscalitat reial i I'existbncia de serveis fora de corts, especialment els
anys 1659-1660 (ACA, Generalitat, R-36), 1676-1680 (ACA, Generalitat, R-55, R-134) i sobretot,
abans de la guerra de successió, els anys 1690-1695 (ACA, Generalitat, R-7, R-47, R-135, R-140 a
142). També hi ha comptabilitat sobre tercis de soldats propis entre 1675-1696 (ACA, Generalitat, V201, V-269 i V-295 a 299). Els testaments dels diputats esmentats insisteixen en qui: es paga dret de
guerra i que el General est&pagant més que no pas rep (ítem I2 de G- 160118, (tem 16 de G- 160120 i
(tem I I de G-160123). El donatiu avoluntarix de la revolta dels barretines, que s'ha dit que no fou
cobrat, caldria que fos estudiat en el marc d'aquesta nova fiscalitat, car no va ser ni el primer ni el
darrer. D'altra banda, els allotjaments ja van ser permanents, el que explica que, darrera del donatiu
avoluntarin dels anys noranta, hi hagués el desig explícit que fos destinat a la construcció de quarters:
Berga (R-135 fol 67r i v), vegueria de Besalú (R-141). Hom pot calcular que, si, segons Elliott (La
revolta Camlnna, 1598-1640, Barcelona, 1966, p. 127), la relació entre la fiscalitat del General i la
del rei, a la primera meitat del segle XVII a Catalunya, podia haver estat d ' l a 4 en favor de la
Generalitat, a la segona meitat del segle XVII, tenint present el que diu la Concbrdia de la Generalitat amb els seus creditors (EB., 2593 i 8436) i les afirmacions del lloctinent comte de Palma durant
les corts del 1701-1702 (Albareda, J., Els catalans i Felip V, Barcelona, 1993, pp.70-90), la relació
podria haver estat d' I a 3 en favor de la monarquia.
40. ACA, Generalitat, (3-227.
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1653. . . D ~Pel
' . que concerneix la Diputació, la monarquia, a més de fer
encetar un nou llibre de l'inima i d'obrir una nova matricula d ' i n s a ~ u l a t s ~ ~ ,
també es reservava els oficis de gracia i els oficis vendibles o de justícia4'.
Aixb darrer significa que la monarquia volia, com ha estat insinuat abans,
millorar la seva capacitat de poder atorgar gracies a Catalunya. Tota la
segona meitat del segle XVII va ser un es for^ per convertir les matkries de
Era un assaig
justícia en matkries de gracia i amb contrapartida
41. ACA, Generalitat, G-160123, pel que fa aquest tema, el testanient dels diputats denianava que
fossin copiats els decrets dispersos en aquell libre i que després fossin abreu.jats i co~npendiats<(per
abecedari a niodo de rúbrica)>;cosa que, segons sembla, havia estat iniciada en aquell trienni, perb no
havia estat acabada. Caldria verificar la sort d'aquella resolució que no queda pas enregistrada en el
volu~iide decrets dels anys de don Joan.
..., pp. 112-125. Jaume Riera i Sans, uDocunientaci6 sobre insacula42. Sánchez Marcos, E, Cc~tc~luiic~
cions al fons de la Diputació del General de Catalunya, a I'Arxiu de la Corona d'AragÓa, Porcl/ge,
(VI-1990) pp. 9-1 1. L'any 1654 s'abandoni el llibre de matrícula oficial obert el 1612 i se n'obrí un
de nou, per ordrc del lloctinent general don Joan d'Austria: G-8214 que conte els dccrcts dcl lloctinent
i la nova llista d'insaculats anib la seva cbpia de seguretat: G-8213.
43. a..en I'any 1653, avent-se reduhit la Província a la deguda obedikncia del rey nostre senyor y ab la
confirn~acióque feu sa Magt. de les constitucions, capítols de cort, privilegis, usos y costunis etc. se reservi
10s dits officis [officis antichs, dits vendibles o de justícia] en dit cas de devolución, és a dir, en el cas que
el possessor hagués molt sense haver-lo cedit en favor d'una altra persona (AHCB, Ms. A- I I I, fol. 7). Més
entavant, Monsalvo parla <(delsofficis de gracia que sa Magt se reservhr, aque 10s officis de grhcia del
General foren compresos en la real reservaa, i de (<laforma disposada per lo sereníssi~iirey Felip de gloriosa niembria, pare de V. Magt. en lo real decret de 25 de juliol 1654 en que fou servit manar que 10s officis
dc gracia del General (entre 10s quals esta complZs lo de guarda del portal del Angel) restassen a provisió de
sa de sa Magt., concedint al consistoli de deputats y oydors 10 proposar a sa Magt. terna de subjectes per la
vacant de qualsevol de dits officisa AMCB, nis. A-l I I, fols. 85 i 86v, 87v. No existeix I'estudi complet
sobre el carhcler d'aquests oficis. Una llista incompleta extreta del dietari (ACA, Gencralital, N-58, entre
fols. 49-50), ofereix la següent relació. Oficis de grhcia: assessot; advocat fiscal, a.judant ordinari del regcnt
loi comptes, exactor, donador dels pion~s,sobrecollidor de Llevant, sobrecollidor de Ponent, regent del
~iianifcstde la bolla, dues guardes orclinisies, andador de la confraria de Sant Jordi. Oficis vendibles:
guarda ordiniria del poltal nou, tauler de Caldes de Montbui, guarda ordiniria de la bolla de Barcelona,
tauler de Granollers, ajudant segon del racional, ajudant del regent dels comptes, defenedor, guarda ordinhria de la taula de Barcelona, un veguer del consistori dels diputats, tauler de la ciutat de Lleida. D'altra
banda, cs conserva traspaperada una relació d'oficis vendibles de la Diputació del General vagafalsa per la
monarquia en temps de Joan d' Austria (ACA, Monacals, lligalls grans 480 (a); dec aquesta infor~nacióde
In documentació de Monacals a Carme Narváez. Sobre els oficis vendibles, existeixen els treballs del segle
XVlll de Doniknec d'Aguirre, Trc~cfc~tus
cle incita o n e r ~ l net~ cunditiunlltil repetifiorre ... s~rl,er ofl~ciis
\~ennliD~u
Genemlitc~tisCc~fl~c~lotxine,
Venkcia, 1723. ídenz, Tmtcrdo histcirico-legcll del Reol pellacio erlxfigllo
s11 cl~lcirtotxuevo ... de la Genemlidc~rlde Cclfcll~liiny sus dereclzos ..., Viena, 1725. Aquests treballs es
poden trobar a la Biblioteca de Catalunya. Víctor Ferro fa esment explícit dels treballs d' Aguirre en el seu
El elret /xiDlic catalil. Les instit~lcionsa Ccltnllltzyafi~ls(11Decmt de Nove/ Plnntc~,Vic, 1987, p. 264.
44. Una atenta lectura de Manifesfclcio'l~ o1 y ~ l ese publicnrz niuchos )i relevnrifes servicios ...
s i ~ z g ~ ~ l n r n ~en
e ~el
x t esifio ... cle 1697, Barcelona, 1697, revela aquesta nova relació -en aquest cas, de
la ciutat de Barcelona- anib la monarquia després del 1652. Sobre la política de amercedesu, vegeu
també, J. Arricla, E1 Consejo clc Arogcin (1494-1707), Zaragoza, 1994, pp. 507-519.
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conscient de desactivació política del país i de reconversió en un conjunt de
vassalls obedients i pidolaires. Exemples d'aixi, poden ser tant la recuperació dels oficis vendibles com la recuperació del lliure ús públic de les
insígnies per part de la Generalitat. EI testament del consistori del trienni
1677-1680 havia deixat un capítol <<recomanantmolt que ab totas veras
instassen una gracia que ells havian suplicat a sa magt en orde als oficis
vendibles de la Generalitat,, i que el nou consistori demanés informació al
doctor misser Lluís Valencih, qui havia encaminat la qüestióJ5.En el trienni
1680-1683 es resolia I'afer dels oficis vendibles per la doble via de la gracia
i la fiscalitat. Finalment, el rei, el 10 de maig del 1680, feia <<mer&al
consistori de deputats y Oydors que dits officis resten al consistori en la
matexa conformitat, drets y prerogativas que en ells tenia antes del any
1640. Axí que en cas de vagar dits officis per mort, si y conforme esta
disposat al dit capítol 89 [del r e d r e ~del General de les corts del 15991 y
altrament com se acostumave antes del any 1640 y ere de dret que vagassen
toque lo provehirlos al consistori com 10s provehia en dit tems>>.Tanmateix,
la gracia va costar a la Diputació 2.500 dobles <<altrament-deia la Diputació tot repetint paraules de don Pedro de Aragón- no y auria medi de
alcansar la gracia demanada,,. L'oferta de la Diputació, per tal de recuperar
els oficis vendibles, havia estat de 500 dobles. La monarquia n'hi havia
afegit dos mil més, destinades a les obres de la drassana, a les quals la
Diputació estava obligada, segons considerava el rei. cLo aver-ser cuydat
de ditas obras antes del any 1640 apar no pot influir al present -deia la
Diputació- que V. Magt. se ha aplicada y reservada per a son real servey
dita dresana,,. Tot plegat sembla s'acaba amb el pagament de les 2.500
dobles per evitar <<realsordes a fer ditas obras>>amb <<prejudicialsconseqiikncies al Generab. Aixi, sí: es pagaven amb el benentks, per part de la
Diputació, que <dofer les obres de profit en la d r a p n a no era obligació del
consistori sinó servey que avian volgut fer>>46.
També la representació pública de la Diputació havia quedat malmesa i
s'hagué de recuperar a base de súpliques i diners. Malgrat el control polític
de la Diputació, aquesta encara era un organisme suspecte per al Consell
d'AragÓ, per a la lloctinkncia i per a molts doctors de 1'Audikncia. La
política reial havia estat la de limitar al maxim no sols la seva actuació en
45. AHCB, Ms. A-I I I, fols. 6v-7.
46. AHCB, Ms. A-I I I , fols. 27v, 301-v, 33v.
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qüestions de jurisdicció -de sobirania en diriem ara-, en temes fiscals
propis, com era el cas de 1'6s de I'excomunicació, sinó també en matkria
de contrafaccions; tot i així, ja hem vist que en penjava una, que portava
molta cua, contra la capitania general, o en les funcions de portantveus de
les súpliques de les universitat^^^. I, d'altra banda, també en tot all6 que ara
en diriem la imatge del General a través de 1'6s públic de les seves
insignies, o senyals. El 10 d'abril del 1682, el rei demanava als diputats
perqui: havien anat a l'església del convent de Santa Caterina, on el matí
havien assistit a la missa major, dedicada a sant Tomas d'Aquino, i, a la
tarda, a unes conclusions ccllevando bandas de damasso carmesí con el
escudo de armas del General en el pecho>>.El rei volia saber cclos motivos ...
para hazer esta demostración y usar de semejantes insignias como las
bandas rojas y el escudo de armas en el pec ho^^^. El consistori era perfectament conscient que, en la carta reial, hi havia una doble reprovació: celebrar la festa del sant dominica en ple conflicte per les catedres de teologia
a més,
de la universitat de Barcelona entre tomistes i suaristes (je~ui'tes)~!'i,
fer-ho amb I'ús públic de les insígnies del General, suspectes des del 1640:
ccerem anats en públich a Santa Catherina per les festes de S. Thomas de
Aquino (aquí.1~picava a ells) ab las insígnias, dient que no podiam usar-las,
y que era cosa introduhida de tems de las turbacions de Cathalunya y tems
de Franga y de aquí nasqué>>la carta reial del 10 d'abri150. L'afer de les
insígnies no era nou; tanmateix, la relació de Monsalvo no aclareix massa
quk havia passat abans. Si bé d'una banda diu que ccnos trobe prohibició de
semblants insígnies,,, de l'altra diu que per I'existkncia d'una Reial Ordre
47. En relació al paper de la Diputació com a organisme de defensa de les universitats a travgs de la
defensa de la legalitat, &sinteressant d'observar que la Generalitat, ja abans del trienni dels barretines
que havia de provocar la desinsaculació d'alguns membres del consistori, es feia portantveus de les
queixes dc les universitats contra coronatges i allotjaments, tot i els obstacles que posava la corona a
I'cxercici d'aquesta obligació consistorial. Durant el trienni 1680-1683, en nom d'aquesta obligació i
enfront d'una monarquia que els obligava a fer callar les universitats, la Diputació vehiculava les
queixes dels síndics de Cervera, Mataró, la Comuna del Camp de Tarragona ( q u e consta de 73 viles
y Ilochsr), Gandesa, Argentona, Garcia, Agramunt, Batea, Guissona, Igualada, Verdú, Benissanet,
Baldomar, Sarral, L' Albi, el comtat de Prades, I'abadiat de Poblet, la baronia de Sant Antoli, el priorat
de la cartoixa, la vegueria de Girona ay moltes altresa, AHCB, ms. A-11 1 fols. 19-24. Pere Gifre ha
pogut observar els estralls militars sobre el comtat d'Empúries en la segona meitat del segle XVII,
auniversitats endeutades i fiscalitat comunitiria. Les universitats del comtat d'EmpÚries, 1659-1705,
Recerq~les,33 [1996], pp. 53-75.
48. AHCB, Ms. A-I I I, fol. 74v.
49. Conflicte que, de fet, s'acabh amb el triomf dels jesui'tes a la universitat de Cervera de Felip V.
50. AHCB, Ms. A-l l I, Sol. 811-
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d' 11 de juny del 1671 dirigida al duc de Sessa <<seveu que 10 consistori avie
suplicat a sa magt. lo permís de poder continuar 10 usar ditas insígnia o
nova concessió de aquellas, senyal de que sa introductió devia aver tingut
mal principi y que seria del tems de las turbacions del Principat y que en
dita súplica auria tingut repulsa lo consistori>>".Sigui com sigui, el Consistori no podia admetre cap limitació en 1'6s públic de les seves insígnies.
Finalment, tot radicava en la interpretació restringida o Amplia d'un despatx reial, del 8 de desembre del 1678, on el rei admetia aquelles insignies
com a les representatives de la Diputació, per6 en limitava 1'6s a visites a
personatges de rang reial.
Ara tot se centrava a defensar 1'6s de tals insígnies com un fet habitual
abans del 1640, a considerar equivocada la lectura restringida del despatx
reial del 1678 i a impedir qualsevol intent de canvi de les insígnies. Les
insignies, inclbs lbgicament el privilegi de les masses altes, eren símbols de
jurisdicció i de potestat. Hi havia una acusació compartida per la cort, el
consell d'Aragó i I'Audikncia en relació a les insignies <<queen el tiempo de
las turbaciones abusaron dellas>>.La Diputació s'esforqA a deixar clar que si
bé no hi havia <(reglafixa y general del ús>>,la utilització de les insignies era
~
antiga i certa (<latradició de aquest costum ... y molt antes del any 1 6 4 0 <<en
tots 10s actes públichs>>,per6 sabia que <(semprefeya sambra,, el pensament
d'<(haverse introduhit de tems de las turbacions,, quan tot demostrava (<la
llarga consuetut y costum immemorials del llur ús. D'altra banda, la ciutat
desfilava en forma consular i el capítol de la seu en forma capitulars2. I la
Diputació, tot i les pressions del seu agent de Madrid don Felip de Ripolls1,
que aparentment havia de treballar molt secretament en el tema de les bandes
- -

- -

5 I .Durant I'any 1682 hi hagué moltes deliberacions, confecció de n~emol.ialsi, fins i tot, reuniren la
novena a propbsit d'aquest tema, sovint nomenat com I'afer de <(lasbandas colo rad as^. Evidentment,
són els quatre pals. En el curs d'aquesta activitat, les r e f e r h i e s no sempre són concloents: nlai no hi
ha hagut prohibició de les insígnies, diuen, i, tanmateix, calia demostrar I'ús habitual d'aquestes abans
del 1640 i aclarir més coses. AHCB, Ms. A- I I I, fols. 78r, 79r i v.
52.AHCB, ms. A-l I I , fols. 751; 79v, 94v, 95v, 99r. D'altra banda, calia un senyal upropi y singular
que done a conéxer la dignitat que representan, perqui: la política que ha introduhit la diferkncia de
estas y puestos en la república ha distribuhit també entre ells senyals exteriors que fossen insígnies de
sa ~cpresentació.Ha senyalat al pontifice la tiara, al bisbe la mitra, al senador la toga, al capiti la
gincta, al doctor la borla, al alguacil la vara y finalment no y ha jurat de la població més curta que no
vaje insignit ab alguna senyal que.1 diferencie de 10s compatriotasx (fol. 80r i v).
53. El mateix agent que estava treballant en relació als conflictes de les citedres de teologia de la
universitat de Barcelona. D'altra banda, la invitació del convent de Santa Caterina de Barcelona als
diputats el dia de sant Tornis d'Aquino ens obligaria a tenir present I'activitat dels convents dins la
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a favor de la Diputació, indui't segurament pel Consell d7AragÓaconsellava de
suplicar al rei un canvi d'insígnies. Les pressions ja no sols anaven en el sentit
d'evitar <<l'horror10 haverse de continuar 10 Ús de ditas insignias per la
comprehensió que tenian feta de son origen vitiat del tems de las turbacions,~~~,
sin6 que també s'intenth una altra estratagema, la de desqualificar-les: <<estranyaven que un consistori tan illustre se acontenths de una insignia de tan
poca ostentació y tant vulgar que la usavan qualsevols jurats de las vilas y
llochs de Cathalunya
quan millor seria lo tenir concedit lo de las veneras
que no lo de las bandas ... tindrian unas insignias sens comparació de major
lustre y 10s consistorials la glbria de haver alcangat ells una nova grandesa del
consistori>>s?Malgrat aquests cants de sirena llefiscosos, la Diputació no va
cedir. Calia <<insistiren las bandas y no passar a demanar per ningun cas variar
d'insígnias, que aixb seria propi de la Cort General quant Déu fes servat que.s
convochs>>i es reafirmaven en alas bandas de domis carmesí ab lo escut del
El consistori acusava un sector dels doctors de 1' AudiBnGeneral en 10 pit>>57.
cia d'haver aprofitat les vacances dels doctors Jeroni Magarola, Josep Ferrer,
Bonaventura Tristany i Bernardí Puigsx per modificar la interpretació més
favorable a la Diputació del despatx reial del 1678. Sense dir noms en cap
moment, Monsalvo no s'esth de parlar de sectors que treballen per <<dividir10s
política catalana d'aquells anys. cLo ~iiotiuque tingueren per assistir dit dia en dita església a la niissa
major fou 10 havcr-10s convidats per dit effecte lo prior y convent de Sta. Catherina martir orde de
p~edicadorsy la Acad2mia del Angtlich dr sl Thomis de Aquino lo die 6 del mes prbxirn passat ... y
lo haver assistit per la tarde a les conclusions fou per ésser estats convidats lo dia 7 per lo pare fra
Joseph Queralt religiós del convent de la Santíssima Trinitat catedritich de philosophia de la universitat desta ciutat qui avia de presidir ditas conclusions y per Joseph Rornanyh qui havia de defensar
aquellas y las havie dedicadas al consistorin, Ms. Monsalvo, fol. 75. J. Albareda ja ha dcstacat la
irnportincia del paper dels eclesihslics "a l'hora de fer quallar el projecte austriacista", Els cntoln~zs...,
pp. 117-118.
54. asempre faria horror -s'insistia- 10 confirmar lo ús de unas insignias que havia tingut son orígen
de aquell terns desdichatn AHCB, Ms. A-I 1 I, fo1.8 Ir i v.
55. Lcs barrcs o pals del casal de Barcelona, corn a tals, Ibgicament, els portaven les viles reials.
Vegeu per exemple, Joan Fustel; El bla^^ en lo senyer(¡, Valtncia, 1977. D'altra banda, paga la pena
destacar que va ser precisament en plena guerra dels segadors (1642) que el polemista anticatali i
conegut falsificador Pellicer de Tovar va ser el primer a dir que I'origen dels pals no era catali, sinó
aragonks, en intentar deslligar el carhcter pro-franc& de la llegenda dels quatre pals; vegeu Arniand
de Fluvii, Els quatre 17als. L'esclrt dels conztes de Barcelona, Barcelona,1994, pp. 31-36.
56. AHCB, Ms. A-1 11, fols. 79v, 8lr-82r, 94v, 95v, 99r.
57. AHCB, Ms. A- l I I, fols. 93s i 96r. Fins i tot corria la veu que havien estat demanades noves insignies en les Colts del 1626.1632 perb, malgrat el que deien alguns vells del b r a ~militar, no fou trobada
cap súplica en aquest sentit entre la paperassa d'aquelles Colts inacabades, Ms. A- I I I, fol 971- i 8 1 v.
58. (<enocasió que eren ja dintre feriats [agost del 16821 y estaven ausents de ciutat ...[i] eren a sas
casas de camp per la recreacióa (fol 93v).
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catalans>>,que procuren <<offuscar10 lluhiment de nostra nació>>,d'ccalguns
mal intencionats y enemichs de nostre gloriosa nació>>que es dedicaven a
observar I'activitat dels consistorials en la tasca obligada de <<defensar10s
privilegis y llibertats de la Pitria>>i dels que es mostraven <<tanenemichs del
consistori)^"". Hi havia dos dilemes; un era no suplicar res al rei, temerosos
d'una nova <<repulsa>>
com la del 1671, i haver d'anar sense insignies, una
novetat que provocaria el desconcert del poble; i I'altre era que no demanarho semblaria <<actede supkrbia ... condemnable en qualsevol
suplicar la confirmació
Decidien, finalment, malgrat el risc d'un c<desayre>>,
de les insignies histbriques, és a dir les <<matexas>>
o <cantigas>>
per nova gricia
i el privilegi reial de confirmació els costava -i res no hi va valdre que els
semblés cccosa molt exorbitant>>-,mil reals de vuit6'.

ELS DELATS DE CRIM DE LESA MAGESTAT EN PRIMER CAP
El 1652, amb la capitulació de Barcelona, amb el mariscal La Mothe
marxaren també molts catalans". Tanmanteix, no tots. Molts es refugiaren
al Rosselló i seguir-10s la pista voldria dir treballar amb la documentació de
I'arxiu departamental de Perpinyi. Perb ara no pretenc quedar-me amb la
llista dels qui marxaren amb La Mothe, sinó cenyir-me a la relació d'una
crida feta pel lloctinent Joan d ' ~ u s t r i adel
, 31 de mar$ del 1655. El propbsit
de la crida dirigida contra els cctraydors, rebeldes e infels a sa magestab, era
impulsar la denúncia de llurs persones i béns en benefici del patrimoni
reial". La crida del 1655 interessa per la llarga relació de persones, de
caricter social i estamental molt divers, que inclou. I, d'altra banda, perqui?
podria resultar prou interessant contrastar aquesta llista amb la dels exiliats
filipistes dels anys quaranta". M'ha semblat prou interessant, malgrat la
59. AHCB, Ins. A-IIl, fols. 77v, 80v, 81r i v, 91r.
60. AHCB, ms. A-I I I, fol. 111r i v.
61. AHCB, 111s.A-l 1 1, fols. 971; 11Ov, 114v. Totes aquestes confrontacions demostren que, malgrat la
realitat d'unes institucions vigilades, els grups dirigents catalans no abandonaven fhcilment el sistema
polític paccionat, i aixb explica que, durant la revolta barretina, apareguessin actituds de reivindicació
de les Constitucions; vegeu P. Molas, *Propaganda y debate político en la revuelta catalana de 10s
"Gorretes" (1687-89)a, Honlennje r~J . A. Mnmvnll, Madrid, 1986, pp. 63-75.
62. Dietc~riíle 1I'Anticl~Consell Barcelotli, vol. XV, Barcelona, 1916. També: Josep Sanabre, L a accicin
íle F r l ~ n c i aen Catr~lunycl,Barcelona, 1956.
per 10s llochs acosturnats rle la present
63. Arn Ojnls ... [criílri de don Joan d'A~rstria]... 1nlblicnh...
ciiltnt de Barcelona ... per nli Joun Rntercl corredor i tronzpetn real v ~ l yals 31 de t n n r ~ 1655.
,
ACA,
Cancelleria, registre 5586, imprks cosit entre els fols. 166r-1731.. També: Biblioteca de Catalunya,
Fullet Bonsoms, núm. 6559.
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seva llargada, fer-ne una valoració global; perb, també, publicar-la en
apkndix. Aquesta llista inclou unes 274 persones. Algunes, i prou conegudes, encapqalen la llista: don Josep de Biure i Margarit, don Josep d' Ardena
i Darnius, el doctor en lleis Josep Fontanella, els també doctors en dret don
Felip de Copons, Francesc de Segarra i Francesc Marti i Vilademor, o la
vídua de I'impressor Lacavalleria, el notari Josep Fita o el poeta Francesc
Fontanella (germi del jurista Josep i fill del també jurista Joan Pere Fontanella). El fons del Consell Sobiri del Rosselló a Perpinyh, els arxius
militars de Vicennes, els arxius del Quai d'Orsay o el fons Baluze de la
Bibliothkque Nationale de Paris permetrien un seguiment de les activitats,
peripkcies i trifulgues d'aquests catalans d'enqh de la caiguda de Barcelona
i abans, des dels seus afanys i tensions per a obtenir un lloc o patrimoni
digne, fins a les penúries familiars dels seus, que havien quedat en territori
de sobirania hispinica".
Una lectura atenta d'aquesta llista de delats, que d'altra banda recorda
molt les crides contra bandolers dels anys setanta del segle XVI, ens permet
observar, a diferkncia de la d'exiliats filipistes, el poc pes del b r a ~militar i,
en canvi, el notable pes dels sectors pagesos. La llista no és prou explícita i
només ens informa amb seguretat de la condició sbcioestamental de poc
m6s d'un terq de la relació. És sobre aquest poc més del terq conegut que
faig les aproximacions sbcioestamentals, i ja resulten prou significatives.
64. Tanniateix, de voler filar prim sobre els afectes i els desafectes i els canvis de parer entre el 16401652, caldria contrastar el llibre de I'hninia obert el 1612 amb I'obert el 1654 i tanlbé aquests llistats
arnb les relacions de delats de crim de lesa majestat com la present i amb les llistes de juranient a la
nionarquia de F r a n ~ acon1 la del 1643, impresa el 1644 (I~lmnrent~~nz
,fidelit~~fis
s. clzrisrir~tlissirr~cle
regint t~lniesmtirlo,rlitli rlosfri regis ..., Barcelona, Petri Lacavalleria, 1644). A part, caldria fer seguiments eventuals entre els papers de la Reial Audibncia i els papers del Consell Sobiri del Rosselló.
65. Núria Sales, B i D l i o t l ~ d ~Nc~fionclle,
/~~e
Paris. Del,nrfc~rlle~~t
Morlllscrifs. Fot~rlsBaluze, 103, i r ! f i n l ~ e
tr~ccclrzogrr~fini,
juny, 1992, Biblioteca de I'IUHJVV de la Universitat Pompeu Fabra. N . Salcs,
M(rstrc~fge-esDB,rl'itlvetlfari rlel q112 contenell els c ~ r x i ~ ti~ilitars
ts
rle Vinccnnes rr lo sevel sBrie A l
r<fel-enr a Crltalunycl (o o certalo~~s)
c/c 1640 LI 1770..., inji)rt~le~~zecc~nogrrijinr,
abril, 1992. Biblioteca
IUHJVV de la Universilat Pornpeu Fabra. Per exemple, N. Sales explica la presbncin de diverses
cartes de Fontanella i una de Martí Vilademor (1673) que fan refere,ncia a I'empresonanient fora de
Barcelona (als castells de Flix i d'Hostalric, entre d'altres) de Maria Angela Alemany i Fontanella, de
Joiep Alernany i de Josep Marti, filla i nét del president del Consell Sobirh del Rosselló Josep Fontanella els prirners, i fill de Francesc Marti i Viladamor, el darrer. Va ser una represhlia pel procés del
Consell Sobirh del Rosselló conlra el prevere Joan Pagbs. Volien canviar-10s amb el bisbe de Cadis;
Mosiratge-esbbs ..., pp. 23-26. D'altra banda, una bona manera de comencar a informar-se és llegir
alguns articles de Ph. Torreilles de la Revue d'Histoire et c~rclldologied11 Ro1rssillon,(1900) com:
<(l,'annexion du Roussillon a la Frances pp. 161-173, <(Lesdebuts de Sagarre, 1652-1660n pp. 200213 i ul'organisation ad~ninistrativedu Roussillon en 1660n pp. 263-273.
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Els dons són 1'1 1%,mentre que l'estament pagks és més del 31 % i el sector
que actualment tipificaríem com a sector liberal (homes de lleis, notaris,
escrivans, etc.) és també f o r p important, el 27%. D'altra banda, quasi un
21 % són ciutadans de Barcelona. Els altres sectors són menys importants:
menestrals, 10%; oficis públics, 5% -si bé, en aquest cas és interessant de
destacar que hi són els que abans havien estat veguers de Cerdanya i de
Puigcerdh (Josep Barrera i Joan Tost)-; oficials de l'exi?rcit, 7%; vídues i
menors, 6%; sectors mercantils, 3%. Fora d'un frare, no hi ha cap sector de
1'Església. Tanmateix, si observem la llista completa i la posem en relació
amb la geografia, tot agafa un altre sentit. Aleshores és el pes territorial el
que imposa una valoració. Hom pot observar el pes dels bisbats de Girona i
de Vic i, en especial, del territori de la Garrotxa, més del 28% del lloc de
procedkncia de la gent. Ben segur que som davant de la geografia, amb el
Conflent i la Cerdanya, de la continuació de la guerra i dels miquelets de
F r a n ~ a Tal
. com ha explicat Xavier Torres -qui s'hi ha referit sobre una
altra base documental", perd en relació al mateix moment polític, en parlar
dels miquelets catalans del Collsacabra-, també aquest document ens permet d'observar el pes dels hereus de masos, alguns són els mateixos que
troba Xavier Torres i, de fet, són bona part dels que consten en la llista com
a pagesos. Perb ja he indicat que la llista és molt més llarga i és indubtable
que la majoria dels seus homes havien de ser pagesos sense terra i que, de
segur, feia temps que actuaven com a soldats de la Generalitat. Alguns
afegien el mot, al seu nom: 10 soldat, 10 borni, 10 borni de SarriiQ7,el Tip-deph, 10 pobre, 10 poll, lo cony, 10 estudiant, 10 renegat, 10 esguerrat, lo gelat,
el vitola, 10 pollastre, lo gollut, lo garlet, lo rectoret. En alguns casos sembla
que se'ls reconeix a mitges la condició militar i, al costat d'un <<mossur>>,
trobem també Francesc Borrell dit 10 capith, T[al] Grau dit 10 capith, T[al]
Palmarola dit 10 capith, T[al] Ximknis, dit 10 tinent Ximknis i en una ocasió
s'observa la procedkncia dels vells quadres del Batalló, com en el cas del
capith Oteres. Sovint famílies senceres semblen estar-hi involucrades: els
66. Xavier Torres, "Segadors i miquelets a la revolució catalana (1 640- 1659)" dins La revol~rcio'calolonci de 1640, Barcelona, 1991, pp. 66-96; i X. Torres, La Vall de Torell6 als segles XVI i XVII: Llnn
llistdrio de pamires i bnnrlolecr, Vic, 1996, pp. 123-139; i doc. 7 pp. 175-179: Miquelets de Franpa
(1653-1655): relació nominal per llocs.
67. ay a sido muy ayroso -escriu el marquks de Mortara, el 6-IX-1653, a Rafael Chrcer- el sucesso
de don Fernando Gallo como tanbién la justisia que se ha echo al borni de Sarrih y espero en su divina
Magd. nos ha de dar muy buen sucesso en lo de Girona...z ACA, P-ACM, 163, carta 11.
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germans Malla, els germans Tort, els germans Foix, els germans Bosch de
Pruit, els Bastons de Ridaura, els Bertran de la Vall d'en Bas, els Angelats
de Les Encies. Catalunya, ara si, estava clarament dividida. A part de les
divisions, que X. Torres ha pogut observar, d'homes de masos fent de
miquelets de Franga contra la baronia dels Granollacs, baró fidel a Felip IV
i on sembla poder-se relacionar conflicte militar i conflicte antisenyorial, el
cert és que també semblen haver-se produi't algunes divisbries entre la
Plana de Vic i la Garrotxa d'engh que Vic esdevenia plaga militar espanyola. La <<...cartaque alguns soldats de las companyas dels fadrins de la Plana
de Vich, han escrita a micer Isidro Prat y al hereu Bosch de Prohit,,, el 22IV-1655 des de Sant Quirze de Besora, és prou significativa". A tota hora
els fadrins de la Plana de Vic fan referkncia al <<tempsdels nostres pecats>>.
El to és expiatori i retenim uns, fins ara inkdits, crits de ctvictors y visca
Espanya>>i contra misser Prat, I'hereu Bosch i el gavatx. Contra la crtramoya
Margarita,, i la crpicardia Sagarrenca,, , és a dir, contra Margarit i Segarra, i
contra don Felip de Copons que volen ressucitar <<laspoliticas de Mechabelo>>.
Contra aquells que feia quinze anys -diu la carta- que seguien la parcialitat
de Franqa. Hom observa com, en aquest moment pamfletari, uns i altres
discuteixen qui del cert, francesos o espanyols, pot garantir millor el pa de
cada dia i posar en <<llibertata Cathalunya,,. Era el comengament d'aquelles
guerres continuades de la segona meitat del segle XVII de les quals ens ha
parlat Joaquim Albareda". Res demostra millor la condició sovint ja de
soldats d'aquesta gent, d'una i altra banda, que la visió d'obtenir el pa
d'aquests fadrins de la Plana de Vic: <<noavia conegut qual era 10 pa del Pare
Nostre, y clarament veig -diu la carta dels fadrins- que és aquest que 10 rey
no.s dona, pus sens sembrar-10 ni pastar-10 és 10 nostre pa de cada dia que.ns
dona 10 senyor governador>>.El pa de la collita s'havia convertit en el pa de
munició7".
68. Biblioteca de Catalunya, Fullet Bonsoms núm. 7608, i també Henry Ettinghausen, La Guerrci dels
Segciclors (i /rcivi.~de la prenlsn de l'Bpocn, Barcelona, 1993, vol. 111, pp. 1347-1353, doc. 215.
69. Joaqui~iiAlbareda, Els catcllnns i Felip K De la cons1?iracio'n la revolta (1700-1705),Barcelona,
1993, pp. 11-58.
70. Els fadrins de la Plana de Vic estan cofois: ((gaudini del títol honrós de soldatsn. El caricter
propagandístic del document i la preskncia de sectors cultes en la redacció d'aquesta mena de fulls
quedaria demostrat per la referhlcia a Vicent Ferrer, a qui consideren avantpassat del governador
L,luís Ferrer, i al seu paper a Casp ((lib[e]rar tota la Corona d'Arag6 de[l] poder de Franqar. Com en
clualsevol moment polític delicat del segle XVII, es feia apel.laci6 a la histbria del segle XV i no
r~recisamenla un mite pro catali.
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El 1652 era la continuitat de la guerra i amb aquesta s'iniciava, aleshores sí, una clara confrontació interna a Catalunya. D'altra banda la continuitat del sistema institucional, perb amb un canvi d'homes perqui: la monarquia involucrada en la continui'tat de la guerra no podia fer altra cosa i,
d'aquest nou sistema institucional controlat, en podia treure més rendibilitat políticofiscal a través, si més no, de I'intent de reconversió dels drets en
grgcies. Aquest sistema de poder, que tendia a convertir les institucions
d'estructures polítiques de representació i resistkncia en estructures intermediaries del poder de la monarquia, com ja estava passant en en els pays
d'états de la corona de F r a n ~ aera
, aleshores més viable a les necessitats de
la monarquia que no pas una Nova Planta. En la suposició que calgui
acceptar la noció de neoforalisme; neoforalisme va ser la conservació
adulterada d'un sistema com a via més adecuada de pressió políticofiscal.
És evident que aquesta terminologia de <<fueros))amb la qual ja feia temps
amb els aragonesos, responia a una visió d'homoens volien <<agermanar>>
geneització dels regnes de la Corona d7AragÓ segons el model aragoniis
posterior a 1592. En aquest sentit, no és un detall insignificant l'invent d'un
vicariat de la Corona d7AragÓen mans d'un insatisfet don Joan i la f o r ~ a
aconseguida pel Consell d'AragÓ, involucrat o interessat, pel que sembla,
en les ambicions aristocratiques de don Joan. Res a veure, amb l'episodi de
don Joan, ni amb una adhesió política, ni cap interks catala envers la cort. A
tot estirar, com en la guerra de successió, es tracta d'aprofitar una avinentesa per reforFar el model institucional i constitucional perdut el 1652. En
certa manera, l'austriacisme arrenca d'aquesta segona meitat del segle
XVII, després de I'ensulsiada del 1652 i els, diguem-ne, reajustaments
posteriors; etapa més coneguda i definida en termes de creixement econbmic i de formació de nous grups socials que no en termes polítics. És clar
que la conservació del sistema, a la llarga, havia de ser perillosa perquii una
nova societat, sorgida de les transformacions socioeconbmiques, en podia
fer, tard o d'hora, el seu terreny de confrontació davant d'una monarquia
aristocratica, en disposar d'un marc institucional amb facultats de fer lleis
paccionades, la qual cosa la guerra de successió va demostrar.
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Llista de delats de crim de lesa magestat en primer cap (segons la crida
del 3 1 de marq del 1655, feta per conclusió del sacre reial consell del 28 de
mar$ del 1655). La crida, que no sembla haver estat la primera, donava deu
dies de temps, amb sancions penals de 500 florins d'or i altres penes majors
o menors segons arbitri de don Joan, a qui no en fes cas, i premi a qui fes
delació de persones i béns a la rkgia cort davant de misser Fklix Miralles.
Segueixo l'orde del llistat de la crida i normalitzo els noms en la mesura del
possible:
Don Josep de Biure i Margarit; don Josep d'Ardena i Darnius; Lluis
Bataller, notari; Vicenq Farriol, escrivent; Sever Soler; Esteve Dufrou,
cirurgih; Josep Fontanella, en quiscun dret doctor; Francesc Fontanella, son
germa; Francesc Mateu, doctor en medicina; don Bernat de Vilallonga;
Francesc Borrell, dit 10 capith; don Felip de Copons, en quiscun dret doctor;
Francesc Sagarra, en quiscun dret doctor; Francesc Martí i Viladamor, en
quiscun dret doctor; Josep Queralt, en quiscun dret doctor; Fructuós Queralt;
Baptista Queralt, en quiscun dret doctor; Sebastih Queralt; don Francesc
d' Aiguaviva; don Josep Calvó; don Francesc Calvó; Emmanuel Matalí, en
quiscun dret doctor; Josep Fita, notari; Josep Mitjans; Jaume Bru; Galceran
Cahorts i de Soler; Elisabet La Cavalleria, vídua; Miquel Tamarit; Josep
Vilavella, dit 10 borni; Maria Cornell, vídua; don Gaspar Biure i Margarit.
Tots ciutadans i habitants de Barcelona.
Josep Bassedes i Biure de la vila de Figueres; Francesc Cases, menor de
dies, de la ciutat de Girona; Francesc Ramanyh, pagks de la parrhquia de
Sant Viceng de Sarrih; T. Grau, dit 10 capith; Josep Margal, de dita ciutat de
Girona; Joan Almar, de la vila de Sant Pere Pescador; T. Pont i T. Vilar, de la
vila de Peralada; Francesc Conill, del lloc d7Avinyonet;Emmanuel Aux,
habitant de Barcelona; Josep Barrera, olim veguer de Cerdanya; Josep
Rocabruna, de la vila de Figuerola [d'orcau?]; <<mossur>>
T. Santmarti i
Granollacs; Antoni Malla i Jacint Malla, germans; Francesc Malla i Pere
Malla; Lluis Cbderch, botiguer de la vila de Puigcerdh; Joan Antoni Maurell,
pedrenyaler, de la vila de Puigcerdh; Joan Tost, olim veguer de Puigcerdh;
Francesc Masacs, pagBs de la Tor de Querol; T. Sató, de la Vall de Querol;
Rafael Cerdh, de la ciutat de Girona; T. Roig, doctor en medicina de la vila
de Mataró; don Joan Margarit i Pere Melic, de la ciutat de Barcelona;
Rafael Antillac i Nicolau Guarí, de la vila de Banyoles; Josep Lladó,
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argenter, de la vila de Granollers; T. Palmarola, dit 10 capith; T. Auger,
teixidor de lli, i T. Salitges, corder de cordes violes, ambdós de la ciutat de
Barcelona. De Torroella de Montgrí: Jaume Pla, Pere Marqués i Cots, T.
Brunet, Pere Cristbfol Carreter, Mateu [Vilardell] i Agustí Riera. Don
Galceran de Crui'lles; Emmanuel Sant Dionís; Joan Vergonyós, de Palafrugell;
Josep Ribera, de Banyoles; Pere Prim, de Bordils; Joan Coll, ferrer, de
Porqueres; T. Plantet, de Falgons; Joan Feliu i Coll, del mas Cebrih; Pere
Real, de Vulpellac; Joan Canet i Illa, de Pals; T. Gomis, de La Bisbal; Joan
Vilar, paraire, de Cervih; T. Conill, dYAvinyonet;Joan Canet, pagks, de
Canet d' Adri; T. Bori, de Bordils; Baldiri Esponellh, del lloc de Vilademuls.
Del lloc d'orriols: Miquel Gros, Miquel Palou, T. Soler. Baldiri Fajeda, del
lloc de Viladasens; Joan Maxonau, del vei'nat de Mora, de dita parrbquia;
Joan Maurici, del lloc de Viladasens; Francesc Olivell, del lloc d'orriols.
Del lloc de Salrra [Celrh?]: T. Esteve, Joan Trull, Guerau Molet, Joan
Mesteret, Guerau Galtes. Del lloc de Cervih: Salvador Homs, Pere
Bassagoda, T. Costa. Nicolau Puig, notari de Verges; Jaume Vilar, menor,
de Vilopriu; Miquel Mallol, del lloc de Vilopriu; Pere Costa, del lloc de
Colomers; Josep Aliart, pagks, de La Tallada; T. Riera, de Palau Sots,
veguer de Besalú; T. Amell, de Besalú; T. Torrent de Banyoles; T. Feixes, de
la vila de Banyoles; T. Verdaguer, major de dies, de la parrbquia de Sant
Gregori; Iscle Puig, del lloc de Centenys; T. Castellar, del lloc de Centenys;
T. Llopís i T. Montfort, habitants de Banyoles; Martirih Llori, de Porqueres;
Francesc Garriga, de Fontcoberta; T. Casanovas, doctor en medicina, de
Banyoles; T. Saura; Guerau Fortih, treballador, de Colomers; T. Amat; T.
Puig, pagks, de Cinclaus; Pere Antoni, del vei'nat d'Empúries; Joan Giminells;
Benet [Fluvih] i Abric, notari, de Besalú. Notaris de Castelló d'Empúries:
Josep Llobet i Josep Gostar. T. Puignau, d'Empúries; T. Puig, d'Anfós; T.
Orts, negociant, d'Empúries. De La Bisbal: Josep Albert notari, Pere Romaguera blanquer, Pere Riera teixidor de llana, i Bernat Vilossa escrivent.
Doctor misser Magí Poso; Maria Poso i Ribes, sa muller; don Josep Tort i
Magí Tort, germans; Jeroni Foix i Antoni Foix, germans dits Foixets; don
Francesc Vilana; T. Oteres, dit 10 capith Oteres del Batalló; Isidre Terrats i
Beuna, pagks, de La Sala sota Foixh; don Carles de Caldes i Sabadell;
Rafael de Rocabruna; Joan Pau Casanovas, dit 10 borni de Sarrih; Joan
Teixidor, treballador, del lloc de Sant Esteve de la Costa; Francesc Sala, de
la vila de Cervera. Germans de Pruit: Miquel Bosch, Segismon Bosch,
Gaspar Bosch. Miquel Pinós i Torrentó; Josep Mas, dit 10 Tipdeph; 10 hereu
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Coma, de Fornils [Fornils, prop de Rupit]; Miquel Collell, hlies 10 gollut de
Ridaura; Joan Rellacs; Pere Joan Trona; Antoni Sabater, hlies 10 pobre, de
Taradell; Miquel Malalt, de Camprodon; Joan Oliveres, de Ridaura; Miquel
Coma, de Fornils [Fornils, prop de Rupit]; T. dit 10 hereu Colomer, de
Bianya; T. dit 10 hereu Espinet, de Rupit; T. dit Borrasch, de Rupit; Antoni
Oliveres, de Ridaura; Emmanuel Ferrer, de Ridaura; T. dit lo hereu Rabogent,
de Sant Feliu de Pallerols. Tots de Ridaura: Jacint Bastons, Rafael Bastons
dit 10 Poll, Josep Coltaller hlies dit 10 Cony, T. Perich teixidor, T. dit lo
hereu Toronell. T. 10 dit hereu Coromina, de Sant Privat d'en Bas; Antoni
Lapuja, dit Antoni Ferrer, del lloc del Mallol; Segismon Orri, del lloc de
Les Preses. Tots del lloc de Les Preses: Antoni Joan Aiguabella, T. Fageda,
T. Avellana, Isidre Matabosch, Mateu Matabosch. Pere Boi, del lloc de La
Pinya; Isidre Bastons, de Ridaura; T. Famada, de Les Preses; T. Famades,
del Mallol; T. dit 10 soldat, de Bianya; 10 hereu Planicas, de Vallfogona;
Josep Puigvert, de Sant Iscle de Colltort; Magí Roca, traginer. De la
parrbquia de Sant Esteve d'en Bas: Esteve Pau Bertran i T. dit 10 estudiant
Bertran. Josep Bo, osta [hoste], del Grau; T. Margarit, de la parrbquia de
Rupit; T. fra Gorino, de la parrbquia de Rupit. Tots de la plana d'en Bas:
Esteve Fillol, T. Cererols, T. Güell, T. Bosch, Antoni Cerdh, Joan Jordh,
Joan Felip. Antoni Arels, del lloc de Rupit; T. Corominola, de Sant Privat
d'en Bas; Lluís Bertran, de Sant Esteve d'en Bas; Joan Rovira, de Joanetes;
T. lventí, criat del batlle de Rupit; Josep Capfort, de Pruit; Pere Martí Vila,
de Bascarons; Bartomeu Bosch, del lloc de Joanetes. Tots de Sant Esteve
d'en Bas: Jaume de l'hereu, Felip Bertran, T. Cirera d'en Bas, Mateu
Ferrés, Isidre Bach, T. Soler, Baptista Bosch dit lo renegat. T. dit hereu Mas
Oliver, del lloc de La Pinya; Josep Planes, de Cruanyes, T. 10 hereu Planes
de Cruanyes de Ridaura; 10 fill de Francesc Jordh; altre fill de tal Mas, de
Colljovi [coll Jou?]; Silvestre Corrils, de la parrbquia de Ridaura; 10 hereu
Llagostera, de dit lloc de La Pinya; Bartomeu Llagostera, de La Pinya; T.
Bartina, del Coll [parrbquia d'osor?]; Bartomeu Roure, de Colljovi [coll
Jou?]; Pere Mas, dit 10 masover de la batllia de La Pinya; Joan Lloreng
Perris, de la parrbquia de Ridaura; Miquel Brigit, de Les Encies. Tots de la
parrbquia de Les Encies: T. 10 hereu Saleric i Ferriol Angelats. T. cunyat de
dit Angelats, habitant de la parrbquia d'Amer; T. cbnsol, d'Amer. Tots del
terme de Roda: Pere Boixeda, Joan Bruguera dit 10 hereu Joan Bruguera,
Jaume Bruguera son fill, Vicens Mas Vidal, Francesc Bonamic, Segimon
Corder. Guillem Peix, Blies 10 esguerrat dels Menerons; Bernat Mitja, de
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Camprodon; Francesc Verdoya, alies dit 10 gelat, del lloc de Fontpedrosa
terra de Cerdanya; Pere Goday, Alies dit bitola [vitola], del lloc de To& terra
de Conflent. Tots de Sant Salvador de Breda: Lleonart Boiria menor,
Francesc Mascorda, Vicenq Fuster. T. dit lo hereu Montcau, de Tagamanent;
Miquel Pujol, d' Arbúcies; T. dit lo hereu Riera, de Plantadís; Rafael Planes,
de CAnoves; Pere Poch, pagks, del lloc de FogBs [Fogars de Tordera?];
Josep Sala, Alies dit lo rectoret, treballador, del lloc de La Móra, bisbat de
Vic; Josep Collell, Alies dit 10 garles [garlet], de l'Esquiro1, pagks, de Sant
Juli2 de Cabrera, terme de 1'Esquirol; Isidre Gorcs, de la vila de Granollers;
Segimon Masbernat, doctor en lleis; Esteve Ferrer, escrivent; T. Ferrer i
Clusells, d'Olot; T. dit 10 pollastre; T. Viladomar, doctor en drets; T. Pujol,
guarnimenter; Anna Teixidor; Pere Pau Folch; T. Ximenis, dit 10 tinent
Ximenis; Cristbfol Armengau, de la vila de VinqB; Benet Bonamussa, del
lloc de Trentapasses; Isidre Juyol; Miquel Castells, de la parrbquia de Sant
Esteve de Palau; T. dit 10 hereu, fadrí de Palau; T. Conilleras, de Sant Esteve
de Palau; Rafael Mascorda; Joan Lluch, de la parrbquia de Sant Salvador de
Breda; T. dit 10 hereu Vessa. D'Arbúcies: T. dit lo hereu Capta i Sebasti&
Salicrú. Pau Salicní, de la parrbquia de Vilalba; Pau Montcau; Isidre
Montcau, de Tagamanent; Rafael Roca, d'en Bas.
Signen la crida: don Joan, Mir regent, Salba i Vallgornera regent de la
tresoreria, Romeu de Ferrer F.A., Jaume Salamó. 31 de marq del 1655.
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ABSTRACT
With archival sources from the Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu
dlHistbria de la Ciutat de Barcelona and Biblioteca de Catalunya, this
article approaches the Catalan political situation after don John of Austria
took Bacelona (1652), bringing to an end the Catalan Revolt which started
in 1640. First, the author identifies some features of the spionage service of
don John's army during the siege of the city, particularly the services by
Rafael Chrcer i Bals and his later moves in order to get appointments as a
reward of his role as a spy. Secondly, the article highlights some aspects of
royal repression upon Catalonia: collection of public documents belonging
to the years spent under the French monarchy, control not only of the
"insaculacions" (lottery for office) of "diputats" and "oi'dors", but also of
other posts at the "Diputació del General"; new fiscal devices put into
practice; control of the Diputació del General's behaviour and public display
of irs emblems. Finally, it deals with the monarchy's call in 1655 against
civil and military groups and individuals who kept their allegiance to the
French monarchy after the takeover of Barcelona and, as an appendix, it
gives the list of their names.

RESUM
Amb documentació de 1'Arxiu de la Corona d1AragÓ,de 1'Arxiu Histbric
de la Ciutat de Barcelona i de la Biblioteca de Catalunya, es realitza una
aproximació a la situació política catalana després de l'ocupació de Barcelona
per don Joan drAustria (1 652). L'autora identifica, primer, alguns aspectes
del servei d'espionatge de l'exkrcit de don Joan en el curs del setge de la
ciutat, en concret els serveis de Rafael Chrcer i Bals i les gestions posteriors
d'aquest per tal d'obtenir chrrecs compensatoris de la seva activitat com a
espia. En segon lloc, l'article es dedica a destacar alguns aspectes de la
repressió de la monarquia hisphnica sobre Catalunya: recollida de la documentació pública dels anys viscuts sota la monarquia de Franqa; control no
sols de les insaculacions de diputats i d'oi'dors sinó també d'altres oficis de
la Diputació del General; noves fórmules fiscals practicades per la monarquia hisphnica; control de l'actuació de la Diputació del General i de l'ús
públic de les seves insígnies. Finalment, situa la crida de la monarquia
hisphnica del 1655 contra els sectors o les persones civils i militars que es
van mantenir, després de la caiguda de Barcelona, al costat de la monarquia
de Franqa, i publica, en apkndix, la relació dels seus noms.
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