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Les bases materials: la crisi del segle XVII 
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Algunes dades sobre la població 
 

Un cop superada la pesta negra de 1347-1350, la població europea, a finals del segle XVI, 

havia recuperat amb escreix els nivells anteriors a la pandèmia del segle XIV. Aquesta 

recuperació havia començat a fer-se sentir a les dècades de 1450-1470. A finals del segle 

XVI Europa, que el 1500 tenia entre 80 i 81 milions d’habitants, assolia una població de més 

de 102 milions de persones. Entre 1500 i 1600 la població europea havia passat, doncs, de 

l’índex 100 a l’índex 126. Però el segle XVII no va poder mantenir el ritme de més de 20 

punts del XVI. Entre 1600 i 1700 la població seguí creixent i arribà a 115 milions d’habitants, 

però el ritme va caure 14 punts en relació amb el creixement de la centúria anterior. Aquesta 

realitat de la població europea també es donà a Catalunya. Les limitacions de les fonts no 

permeten establir una datació precisa ni disposar de xifres segures del tot, però sí 

d’aproximacions prou vàlides. Entre 1515 i 1626 la població catalana possiblement passà 

d’uns 300.000 habitants a uns 475.000 amb un creixement que va combinar el pes important 

de la immigració procedent del regne de França (en bona part, occitans) amb la recuperació 

del creixement vegetatiu. Però entorn de 1630 Catalunya començà a viure la inversió 

d’aquest comportament (NADAL, GIRALT 1960, p. 20-21). Les males anyades de 1627 a 

1632, la pesta de 1629-1631, la pressió fiscal i militar de la monarquia i, més tard, la guerra 

dels Segadors i la pesta de 1647-54 van tenir a Catalunya conseqüències gravíssimes. Per 

aquesta raó es pot considerar l’etapa 1630-1660 com un període d’aturada del creixement 

de la població. En 25 parròquies catalanes sobre 28, entre 1627 i 1632 les defuncions 

pujaren de més del 50% en relació amb la mortalitat considerada normal del període, 

proporció que, segons la demografia històrica, va frenar la reproducció i anul·lar la 

recuperació (SIMON 1992, p. 173). Més tard, el tall de 1647-54 va representar probablement 

la pèrdua d’un 15% de la població catalana, si bé en 1660-1680 es posaren les bases de la 

recuperació. En aquest text breu no pretenem pas donar compte dels llargs avatars del 

segle XVII català, sinó que, analitzant les dècades de 1620 i 1630, n’observarem els trets. 

 

Una economia encara de subsistència: caresties, epidèmies i guerra 
  

En una economia, encara, de subsistència, l’origen d’aquesta aturada de l’augment de la 

població és en el context de l’economia agrària. A finals del segle XVI ja havia aparegut 
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alguna novetat important en el món agrari català, com el conreu de les lleguminoses, 

especialment faves, però el cereal encara era el conreu dominant a Catalunya, que, segons 

les zones, constituïa entre el 40 i el 80% de les terres de conreu. Tanmateix, entre les 

darreres dècades del segle XVI i les últimes del XVII va tenir lloc una fase de 

transformacions en què va retrocedir el guaret, van aparèixer el blat de moro, l’arròs, els 

conreus d’horta i els conreus industrials, i van adquirir embranzida l’olivera i sobretot la 

vinya. Ara bé, la societat catalana encara era víctima de les crisis de subsistència. Tot i que 

aquesta societat ja estava inserida en el context econòmic de la producció i el comerç més o 

menys complexos, els factors naturals hi seguien tenint pes: les males anyades degudes a 

el clima i les epidèmies continuaven afectant greument el conjunt de la població, com 

verifiquen els preus agraris, les anotacions dels dietaris públics i privats, els llevadors de les 

collites i les manifestacions religioses. «En dit any de 1620 –escrivia Pere Guasch, notari de 

Vilafranca del Penedès–, y ha haguda una sufficient collita de blat, no obstant que, de les 

tres parts de la llavor, casi se’n perderen les dos parts, per ço que sembrarem en exut y no 

plogué fins a migans dezembre. [...] En aquest any de 1625, en lo territori de la present vila y 

en tot lo Panadès y ha hagut la més mala anyada y collita de forments que jo, que só en est 

present de edat de 67 a 68 anys, y tots los natats hajan vista en nostra edat» (GIRALT, VIDAL 

2003, p. 143, 149). 

  

Les oscil·lacions dels preus del blat de 1630-1631 i 1647-54 són prou significatives. El preu 

de la quartera de blat de Barcelona entre 1629 i 1630 va passar de 55,41 sous a 60,25. Si 

comparem els anys 1628 i 1631, el contrast encara és més gran, de manera que la quartera 

va passar de 42,58 sous a 71,66 sous (SERRA 1986, FELIU 1991, I p. 42). Les males collites 

les va seguir la pesta, coneguda amb el nom de l’epidèmia milanesa. El cronista del segle 

XVII Jeroni Pujades és un bon informador de la situació: «Fou lo girant de la Lluna, y tot lo 

quart, núvol, tant abundant de las ayguas (que faltaren en ivern y primavera) que les garbes 

se podrexen, y los grans se grillan en las garberas –escrivia l’1 de juliol de 1628–. Déu, que 

sap lo perquè y sia beneyt de tot, se’n servesca. Sens aygua nos ha donat gra, y ara se’ns 

podrex per los camps. Sia beneyt de tot, que ell sol se comprèn y entén a si matex» 

(PUJADES, IV, p. 138). 

 

La paraula dels coetanis 
 

Les crisis de subsistència sempre eren moments de risc de conflictes socials. La 

documentació privada o oficial es fa ressò tant de les dificultats institucionals per garantir el 

proveïment més imprescindible com de l’existència d’agitació i avalots, en els quals 

sovintejaven les acusacions de corrupció contra les autoritats municipals. No és estrany, 

doncs, que els dietaris dels pagesos sempre facin esment dels factors climatològics que els 



 3 

eren vitals. Així, aquests dietaris parlen d’aiguats, de pedregades i de sequeres i posen 

esment en el recompte dels avatars de les anyades, com fa Joan Guàrdia, un pagès de 

l’Esquirol (PLADEVALL, SIMON 1986), o el cronista Jeroni Pujades, que sempre beneeix 

l’arribada d’«aygua mança y suficient per mantenir la terre fresca» (IV, p. 117), però aquells 

anys poques vegades se sentí tranquil: «Aquest mes [octubre de 1629] és estat com lo 

passat; y com no podíem batrer, ara no podem sembrar. Y acabar de batrer, veremar y 

sembrar tot és vingut junt. Y ab tantas febras no trobem feyners, ni gent, ni gayre provisions 

a pes de diners. Morta ma mare, qui governava, vint-y-dos anys que aporto al coll la creu de 

casa, y may he estat tant espantat. En efecte, com lo sol ha anat sempre malalt, naturalment 

no poden fer altra cosa les erbes sublunars» (IV, p. 220).  

 

Els aiguats, l’eixut i la pesta particularitzen la situació dels anys 1627-1632 en un context 

polític conflictiu sota la pressió fiscal i anticonstitucional del comte-duc d’Olivares. Van ser 

els anys en què el duc d’Alcalà (1629) va afirmar al de Cardona «que las Constituciones de 

Cataluña todas se avian de echar al fuego» (PUJADES, IV, p. 212). Pere Pasqual, notari 

perpinyanès, feia «memòria dels esdevenidors de l’any 1631, de la sterelitat y ha aguda de 

totas las cosas [...] tant de blat, vi, oli y demés aliments. Ço és, en la plassa del blat la vila 

[Perpinyà] venia blat a la gent de la vila ab molta penúria [...] que era gran llàstima». Tot «se 

venia ab gran excés de preu. Nostre senyor se’n vulla apiedar y ne guart a qualsevol christià 

de veura-se de tans grans treballs, que las personas anaven plorant per los carrers». A 

aquesta situació s’hi afegia la pesta, que obligava Pere Pasqual i els seus a fugir de 

Perpinyà, on al setembre de 1630 ja havia fet unes 4.000 víctimes (Elliott 1966, p. 261). «En 

nom de Nostre Senyor sia y de la humil Verge Maria, mara sua y senyora mia. Amén. 

Sebran los qui vindran en lo món com, als 12 de agost 1631, se publicà la pesta en la 

present vila. Y als 13 de dit nos ne anàrem de la present vila en la vila de Canet, tots juncts 

[…]. Los cònsols de Canet no nos volgueren dexar entrar en Canet, sinó que.ns donaren la 

hermita de sanct Miquel per a purgar, y nos feren purgar set dies y [després] nos dividiren» 

(SIMON, VILA 1998, p. 79-80). El 4 de setembre de 1630 es cremava la barca de Jaume 

Falguera, que estava varada a la platja de Barcelona, perquè «venie de les parts de 

Alexandria de Egipte carregada de moltes mercaderies, de hont se té nova certa hi ha mal 

contegiós, y conforme també la patent de dita barca ho deye ab llengua italiana». El Consell 

de Cent ho notificava al lloctinent, i per manament del reial consell era «cremada la dita 

barca ab tota la roba y mercaderies que dins ella eren devant la platja de sta ciutat, y posat 

pena de la vida que los mariners y passatgers della se mudassen de roba, se rentassen y 

raguessen molt bé y sen anassen fora de tot lo present principat de Cathalunya» (DACB, X, 

p. 484-485). D’altra banda, la pesta també podia ser motiu de conflicte pel costum del virrei 

d’intervenir contra els drets polítics de Barcelona en matèria sanitària i, així mateix, sempre 
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era una bona excusa per prohibir el comerç amb el regne de França, l’enemic del rei 

hispànic, prohibició que perjudicava l’activitat comercial catalana.  

 

La carestia era socialment perillosa per a les autoritats. La manca d’aliments en una ciutat 

engendrava avalots amb facilitat: «A 9 de desembre 1604 –diuen les Rúbriques de 

Bruniquer (II, p. 331)– succehí, que per falta de blats, lo poble volia posar foch a casa del 

conseller quint del any abans. Al born i la plassa, en un súbito, se umplí de gent y per 

assossegar-ho, anaren allà personalment virrey, jutges de cort y consellers y ab sa 

presència y per manament del virrey, tothom se’n anà. Lo poble tenia quexa dels consellers 

passats, per que havian dexada la ciutat desprovehida y assenyaladament del [conseller] 

quint, per que ell negociava en blats». Els aguts contrastos climatològics de 1627-1631 van 

ser dolorosos: «Grans plujas y grans vents ... han molt danyat als sègols, favas y vinyas y a 

la flor de molts arbres» (PUJADES, abril de 1629, IV-200); les pluges en temps de batuda 

deixaven «podridas les pallas y grillats los blats», de manera que «lo blat [quedava] negrós, 

grillat i pudent» (IV, p. 216, 218). 

 

Les maltempsades i la religió  
 

Associar les maltempsades, la presència del dimoni i el càstig diví era un fet habitual a l’antic 

règim. «Déu emparans –deia un noble a les Corts de 1599– com avui el dimoni regna tant i 

es dóna pressa en procurar ningú se salvi» (ELLIOTT, 1966, p. 30). Jeroni Pujades, en parlar 

de la pesta de Milà, expressava la brama d’haver estat a causa de pólvores llançades pels 

francesos a les piques d’aigua beneïda «per instint del dimoni de carn humana y animals 

verinosos», amb la qual cosa verificava la presència del pecat (IV, p. 247). És més, el 1627 

els consellers de Barcelona atribuïen la sequera a unes malediccions del bisbe de Barcelona 

Sentís. El 3 de maig de 1628, el de Solsona beneïa la terra i suspenia les malediccions. «Lo 

endemà –escriu Pujades– plogué algun tant», cosa que demostrava «la potestat 

eclesiàstica, que tanca y obre los cels, com altre Elias» (PUJADES, IV, p. 133). El mateix 

Pujades, entre 1627 i 1628, escrivia: «No·ns maravellem si Déu no·ns dóna aygua, puix no 

estimam sinó lo vi. [...] Nostres pecats tenen lo cel tancat» (IV, p. 110, 131).   

 

Som en un context en què l’element religiós impregnava la vida social i cultural de la gent. 

Així, doncs, la manera de combatre la sequera eren les rogatives per a la pluja a través de 

processons que invocaven els sants o les santes. La santa de la pluja a Barcelona era santa 

Madrona «En Barcelona sempre Santa Madrona té la clau del Cel», escriu Jeroni Pujades 

(IV, p. 71). Santa Madrona tenia les relíquies «a la sua sta casa situada en la montanya de 

Monjuych», però sempre que hi havia necessitat d’aigua, aquestes relíquies quedaven 

hostatjades a la seu de la ciutat. Això passava el 14 de gener de 1628 en què en presència 
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del bisbe, el clergat i els consellers de la ciutat «tragueren lo cors de la gloriosa verge y 

màrtir Sta Madrona, la qual dies havie estava en dita Seu en dit altar major, estojada en lo 

lloch ahont sol estar lo cors del gloriós màrtir St Sever, per la gran necessitat de aygua per 

los explets de la terra» (DACB, X, p. 206). En aquella ocasió les notícies eren molt dolentes 

per haver «entès per persones molt certes la gran necessitat hi havia de aygua per los 

esplets de la terra no sols en lo present Principat de Cathalunya però encara en altres 

regnes», de manera que no sols era convenient treure el cos de santa Madrona i fer 

pregàries i processons, com ja s’havia començat a fer, sinó que calia «pera que les 

pregàries fossen més acceptes a Déu nostre senyor si se fassen ab la devoció y reverència 

se deu, se llevasen los balls y màsqueres». Era una petició del lloctinent que requeria 

l’acceptació de la ciutat. Aquesta contestava ràpidament suplicant-li que «fos servit de llevar 

no sols dits balls y màsqueres però encara evitar y remediar molts pecats que en la 

república se cometien axí per causa de molta gent ociosa y vagamunda com de dones 

cantoneres y altres, perquè fahentse desta manera los senyors concellers confiaven Ntre 

Senyor Jesuxpt per sa divina misericòrdia y bondat y per intencessió de dites Stes pregàries 

se apiadaria y hauria misericòrdia de esta ciutat y principat de Cathalunya y nos farie gràcie 

y mercè de donarnos pluja congruent per los esplets de la terra» (DACB, X, p. 208, també 

212). El 24 de gener «attes era estat servit nre senyor de donar-nos algun tant de aygua, si 

bé no tota la que ere menester», es determinava «que per ocasió dels fanchs hi havie per 

los carrers la professó no eixirie fora de la seu», però «que divendres y dissapte de la 

present semana, acabat lo offici se farie professó per dintre la seu» (Dietari, X, p. 214). Quan 

la pluja arribava, es celebraven els tedèums pertinents: «Dijous a II de dit [març] en aquest 

die dematí a les nou hores los senyors concellers … anaren en la Seu per lo que se féu 

professó dins dita Seu per lo clero de aquella, ab lo Rm. senyor bisbe de Barcelona per lo te 

Deum laudamus se féu per la gràtia y mercè fonch servit Nostre Senyor per sa divina bondat 

y misericòrdia fernos en havernos donada los dias passats sufficient pluja congruent per los 

fruyts y esplets de la terra tant desijada, la qual professó acompanyaren dits senyors 

concellers com és costum» (DACB, X, p. 235). Les pregàries a santa Madrona sovint anaven 

acompanyades amb lletanies a la cripta de Santa Eulàlia de la Seu (Dietari, X, p. 92), com 

l’any 1628, i si la sequera seguia amenaçant, encara s’hi podien afegir processons de la seu 

amb el cos de sant Sever o processons diverses de la seu a Sant Pere de les Puelles, a 

l’església de Nostra Senyora dels Àngels i Peu de la Creu, al monestir dels pares de Jesús, 

a la parròquia de Sant Just, a la parròquia de Sant Miquel, a l’església de les monges de 

Valldonzella, a l’església de Sant Jaume, al monestir de les Magdalenes, a la capella de 

Santa Eulàlia de Sant Vicenç de Sarrià, a l’església de les monges caputxines, a l’església 

de les monges descalces de Sant Josep o en altres ocasions a l’església de Junqueres, de 

Sant Agustí, de Nostra Senyora del Carme, de Santa Maria del Mar, de l’Hospital, de Santa 

Elisabeta o de Nostra Senyora del Roser. El 3 de maig de 1628, havent dinat i després d’una 
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processó solemne precedida per molts pelegrins i pelegrines, gonfanoners de la seu amb la 

creu major, confraries de la ciutat amb lluminàries, clergat parroquial i de la seu i autoritats, 

es féu una benedicció episcopal de la terra des d’un cadafal muntat a la torre del portal de 

Tallers i es suplicà pluja per als esplets de la terra. En la «dita professó anave tan concurs 

de gent que apenes se podie anar ni star dalt a la muralla, tots ab molt gran devossió» 

(Dietari, X, p. 263). Si el 10 de juliol de 1628 el cos de santa Madrona era tornat a «la sua 

sta casay capella en la muntanya de montjuych» (Dietari, X, p. 284), el 10 d’octubre de 1630 

de nou s’anava «a la iglésia y capella de Sta Madrona en la montanya de Monjuich a sercar 

y apportar lo cors y santes relíquias de dita Sta Madrona per pregàries de pluia» i les 

despulles de la santa tornaven a entrar a la ciutat sota tàlem pel portal de Sant Antoni 

(Dietari, X, p. 495). El 14 d’octubre de 1630 pintaven bastos i les autoritats de la ciutat 

emprenien pregàries combinades en dies consecutius per la pluja però també «per la pesta 

de Milà y per guerres» (Dietari, X, p. 499); el 18 d’octubre la processó «féu la matexa ronda 

de la del die de Corpus per pregàries de pesta y de guerra... y a la tarda tocada la oració 

tocaren la Seu y totes les campanes de les iglésies a morts» (Dietari, X, p. 501). 

 

L’actuació institucional  
 

Ara bé, no tot eren pregàries i processons. La Catalunya marítima sempre tenia més 

possibilitats de contrarestar la carestia amb importacions arribades en vaixells de grat o fer 

força; per exemple, el 17 d’abril de 1631 el Registre de Barcelona fa assentament d’una 

«carta [adreçada] a la república de Gènova per necessitat de blats». La ciutat hi envià un 

ambaixador amb instruccions perquè «en aquest any hi hagué gran necessitat de blats y se 

feren moltas diligèncias» (Rúbriques de Bruniquer, IV, p. 207). Tot i els obstacles que hi 

posava el virrei, en situacions de penúria, Barcelona feia ús del privilegi de «vi vel gratis», 

pel qual exercia el dret de confiscar blat per a l’aprovisionament de la ciutat. Ho féu el 1630, 

com consta en una reunió de la 36na de la ciutat del 28 de febrer en què es notificà «una 

aprehensió de blat vi vel gratis» (Rúbriques de Bruniquer, IV, p. 207). Si hi havia sort, 

arribaven vaixells plens de blat que salvaven la situació. «Dissabte 15 [de març de 1631] 

tenint la ciutat molta extrema necessitat de blats en tant que anave y se venie en la plassa 

del blat sols de un francès quen venie, no havent-ni de altre, a rahó de 4 lliures 8 sous la 

cortera, vingueren y arribaren en la plaja de sta ciutat dos naus carregades que importaven 

4.500 corteres de blat y al cap de tres o quatre dies ne arribà un altre vexell també de blat; 

llohat y alabat ne sie de tot lo Sºr per tanta gràçia y mercè es stat servit fernos en usarnos de 

sa divina misericòrdia per medi y interçessió de Nra Sra Sma y de la gloriosa Sta Madrona» 

(DACB, X, p.517). Cal tenir present que, en cas de carestia, a Catalunya molta gent 

abandonava la llar: «Molts pobres de la Segarra, Urgell y Camp de Tarragona han 

desemparat las casas», escrivia Pujades al setembre de 1630 (IV, p. 246), i recordava que 
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el 1584 l’Urgell havia quedat quasi desploblat «per gran secada y fams y se’n venian los 

pobres a Barcelona» (IV, p. 109). Una carestia general feia augmentar, doncs, les 

obligacions d’aprovisionament de la ciutat. D’altra banda, tampoc no és casual que el 1630 

esclatés el conflicte dels allotjaments del comte de Fontclara i els juristes de la Generalitat 

denunciessin els seus excessos i emetessin el vot del 12 d’abril de 1630 en defensa dels 

drets constitucionals dels pagesos en matèria d’allotjaments (Dietari de la Generalitat, V, p. 

1560).  

 

La situació del maig de 1631 era desesperada. Barcelona, «per la sterilitat del temps dels 

anys passats[,] se trobave ... falta y exausta de manteniments de blats per lo sustento de 

sos ciutadans», i la gravetat sobretot procedia del fet que la necessitat era quasi general 

«per ésser en moltes parts del món». Es veien coses mai «vistes ni enteses de memòria de 

hòmens ni trobades scrites», i només per miracle arribaven vaixells amb provisions. La ciutat 

tenia reunida una junta de carestia permanent; «moltes juntes tingueren axí de dies com de 

nit» (DACB, X, p. 525). D’altra banda, sortia fora de la ciutat molta farina que anava a llocs 

circumveïns tan necessitats com la ciutat. Per aquesta raó, la ciutat fins i tot va disposar la 

inspecció dels llibres parroquials, per on passaven beneficis de molts particulars de la ciutat, 

a fi de comprovar la provisió de farina casa per casa i preparar un pla de racionament, cosa 

que també féu Girona: «La tersera plaga que pateixen los pobles, que és la fam y falta de 

blats, se esperimentà lo any mil sis-cents trenta-hu en tota Cathalunya [...] Gerona fé una 

diligèntia que li reisqué». El jurat en cap i el jurat terç inspeccionaren les cases de la Selva i 

l’Empordà i sota jurament de retorn portaren el blat sobrer a la ciutat havent deixat a cada 

casa només el blat necessari per a la família (BUSQUETS, 1994, II, p. 46-47). Barcelona 

comminava el lloctinent a no donar llicències de treure blat de Catalunya cap a altres regnes 

i li disputava el blat de la plana del Rosselló comprat per la ciutat, que el lloctinent retenia 

per a l’aprovisionament de les companyies de soldats que el rei havia acantonat al Rosselló 

(DACB, X, p. 506-507). El 7 de maig la ciutat enviava el mercader Aloy Roca com a síndic a 

Mallorca en una ambaixada per als jurats del Gran i General Consell mallorquí, als quals 

havia de suplicar un proveïment de blat: «Dit regne ha fet sempre molt gran stimatió de la 

ciutat de Barcelona y Principat de Cathalunya». La petició era en nom de Barcelona, 

Tarragona i la vila de Mataró. Segons l’inventari mallorquí, l’illa disposava de 19.500 

quarteres de forment que li bastaven per al seu aprovisionament fins a la collita propera; «no 

obstant la necessitat que té est Regne» (DACB, X, p. 528), el Gran i General Consell de 

Mallorca concedia a Barcelona, Tarragona i Mataró 15.000 quarteres de forment, 2.400 de 

procedents de dues sageties de Palerm ja en el port de Ciutat de Mallorca i les restants 

encara eren a Sicília, unes ja estaven embarcades en dos vaixells al port de Trapana i les 

altres s’havien d’embarcar en dos vaixells més. El volum global previst de 15.000 quarteres 

va ser repartit entre Tarragona (3.400 quarteres), Mataró (700 quarteres) i Barcelona 
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(10.800 quarteres). Barcelona també continuava fent gestions prop de Gènova, on envià el 

senyor Dimes Pobla i des d’on «alguna persona cristhiana, zelosa del bé del pròxim» va 

trametre 400 quarteres, segons el genovès Joan Baptista Justiniano, «pera que per amor de 

Ntre Sºr les donassen y repertissen de caritat a pobres persones ... les quals 400 corteres de 

blat encontinent de haverlo rebut los Sºrs concellers lo manaren distribuir entre lo hospital 

general de la Misericòrdia, a la presó, en alguns monastirs pobres, ab alguns bassins de 

pobres vergonyants y ab algunes persones pobres desta ciutat a més y a menys» (DACB, X, 

p. 529). D’aquesta manera s’anava resolent el problema de l’increment de pobres que una 

crisi de subsistència provocava a Barcelona, com s’ha verificat en els ingressos i les 

defuncions a l’Hospital de la Santa Creu de 1630 i 1631 (BETRAN 1996, p. 96-98). 

  

Entre les crisis de subsistència i els canvis estructurals 
  

Al segle XVII ni Catalunya ni Europa no havien acabat d’eradicar les crisis de subsistència, 

de manera que aquest segle ha aparegut als ulls de l’historiador com un període carregat de 

febleses. Tanmateix, la visió del segle XVII ha estat revisada tant a Catalunya com a la resta 

d’Europa. Ningú no nega la persistència de les crisis de subsistència, ni la incidència dels 

factors afegits de la pestilència i la guerra. A Catalunya, després d’un segle XVI tampoc 

pacífic, com ens ha recordat Núria Sales, que ens ha parlat d’estat de guerra endèmic a 

causa de les guerres privades o de les guerres del rei, per les invasions de les tropes 

franceses al Rosselló, la Vall d’Aran, la vall Ferrera, la Cerdanya i el Pallars, per les 

incursions dels gascons i foixencs, o pels atacs navals dels turcs (SALES 1989, p. 82-99). El 

segle XVII també fou de guerra constant activa o latent. Primer la dels Segadors, i passada 

aquesta, Catalunya va viure una guerra constant durant la segona meitat del segle XVII, com 

prou ens recorden els alçaments dels angelets o dels de les barretines, motivats per raons 

diverses (DANTÍ 1990, ALBAREDA 1993). Ara bé, al costat de les circumstàncies crítiques 

pròpies d’una economia agrària amb, encara, molts factors de risc, el segle XVII també ha 

estat considerat un segle de crisi vinculada amb canvis estructurals profunds. A Catalunya 

s’observa tant l’emergència de l’especialització agrària com la relació d’aquesta amb canvis 

en el model productiu manufacturer i comercial. L’altra cara de la moneda d’aquests canvis 

també és el creixement dels pobres, les dificultats en el procés d’adaptació i de 

reajustaments de la producció agrària i menestral, i l’augment de la desigualtat social en les 

societats rural i urbana.  

 

Pel que fa al món agrari, en el segle XVII Catalunya va veure emergir noves fórmules 

contractuals lligades amb novetats tècniques i a nous conreus (parceries, rabasses, 

masoveries o arrendaments o lloguers a curt termini i emfiteusis de nou encuny). Entre altres 

novetats, hi havia vinyes a rabassa morta al Vallès, masoveries de policonreu a curt termini 
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a l’Empordà, establiments de terra campa al pla d’Urgell o a l’horta de Lleida o lloguers de 

terres d’oliveres al Camp de Tarragona. En el marc de les conjuntures agràries més o menys 

adverses i de les guerres però també de la formació gradual d’un mercat de la terra i els 

seus productes, l’evolució de la població, el sistema hereditari i l’endeutament van ser els 

factors que van col·laborar en l’aparició de fortunes agràries d’origen comercial i en la 

formació de sectors no propietaris que vivien sota contractes a rabassa o a curt termini, o bé 

amb poca terra i a jornal. 

 

Els canvis d’estructures socials del món agrari no van anar sols. El món de les manufactures 

i el seu comerç també van experimentar transformacions decisives. La Generalitat de 

Catalunya funcionava a través de la recaptació d’impostos sobre la circulació de 

mercaderies pròpies i estrangeres i sobre la producció, la circulació i el consum de teixits 

propis i forasters. La recaptació fiscal de la Generalitat ha estat un dels indicadors de 

l’activitat productiva i mercantil catalana i ha servit per observar els canvis en el món de la 

producció manufacturera i comercial catalana, a més del pariatge de Barcelona, que permet 

analitzar l’activitat i els canvis del comerç barceloní. Tot i la importància de la producció 

rural, que absorbia els braços de bona part de la població catalana, el treball manufacturer 

no era subaltern. Hi havia una gran diversitat d’activitats manufactureres, encara que, tal 

com ha verificat Xavier Torres (1997, p. 107), el tèxtil, el cuiro i els metalls eren les principals 

branques del treball menestral dels catalans de la primera meitat del segle XVI; de les tres 

branques, la draperia era la més important. A Barcelona, el ram del tèxtil ocupava el 20% de 

la població activa; a Girona, el 33%, i a Vic i a Igualada, més del 40%. Aquestes dades són 

de paraires i teixidors. El treball menestral estava corporativitzat per les confraries laborals 

de ciutats i viles (sistema gremial). Aquestes, a través de les seves reglamentacions, fixaven 

les pautes de producció, amb la qual cosa garantien la qualitat del producte, allunyaven la 

competència externa a la corporació, mantenien el monopoli de la producció i pretenien 

salvaguardar l’equilibri social intern del gremi. La realitat, però, va anar allunyant-se d’aquest 

model ideal de producció manufacturera, tant pel que fa a la draperia com pel que fa a les 

altres branques del sector secundari. La filatura sobretot quedava en mans de dones i 

criatures, un treball invisible que es podia escapar del gremi i tenir un valor complementari 

important en les economies familiars pageses i vilatanes. «El tret distintiu de l’evolució de la 

manufactura catalana dels segles XVI i XVII és precisament –escriu Xavier Torres (1997, p. 

112)– la progressiva descorporativització i fins desurbanització de l’activitat industrial.» El fet 

principal que explica aquest procés, que d’altra banda no és un fet exclusiu català, sinó 

general a l’Europa d’aquella època, és la necessitat de reduir costos per competir amb la 

producció estrangera del nord d’Europa, més barata de preus i que havia començat a envair 

els països mediterranis. S’ha dit que un dels fets més importants de la crisi del segle XVII 

fou el desplaçament del centre de creixement econòmic des dels països mediterranis fins a 
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les potències marítimes i manufactureres de l’Europa atlàntica, les quals havien aconseguit 

pa barat tant a través dels canvis en les estructures socials agràries pròpies com amb 

l’arribada de cereals procedents de l’est de l’Elba, on es produïen cereals en règim de 

servitud. Aquesta Europa havia promogut una economia orientada pel mercat que controlava 

i distribuïa la matèria primera d’una nova draperia basada en tècniques pageses o rurals 

(llana pentinada i barrejada) i basada en un treball assalariat lliure però dominat pel capital 

comercial.  

 

Des dels anys vint del segle XVII es féu sentir la pressió d’aquesta competència forastera 

sobre la producció catalana, que venia no sols del nord d’Europa, sinó també de Gènova, 

l’aliada de la monarquia hispànica. Els memorials de projectistes sovint citats pels 

historiadors (Junqueras 2003) se n’exclamen i proposen mesures proteccionistes per a la 

producció pròpia i contra els comerciants estrangers, no sols perquè aquests venien 

productes vistosos i barats però de mala qualitat, segons els memorials, sinó també perquè 

s’enduien la matèria primera sense obrar (llana i seda) i, a més, despullaven la terra de 

moneda de plata i la sembraven d’ardits dolents (moneda de coure). «De la felicitat de la 

República de Barcelona abans no donàs lloch a forasters negociants» era el títol del capítol 

primer del memorial de l’advocat Jaume Dalmau de 1620 a favor de la producció tant de 

Barcelona com de la «república y nació catalana». Segons Dalmau, «és més convenient a la 

república que lo negoci se fasse per los naturals y no per los forasters», de manera que 

posava l’èmfasi en «lo dany que reben los menestrals de les poblacions» i en el fet que això 

llevava «lo pa de les mans dels naturals». En el memorial del doctor en drets Narcís de 

Peralta, les exclamacions en nom de la pàtria no són menys doloroses. «Recibe daño de la 

saca [de llana] –escriu– tanta pobre muger que vivia de hilar a un torno» i remet el lector a 

una llei catalana de 1599 que ja explicitava el perjudici dels «poblats en lo present Principat, 

que per la mayor part vihuen del exercici de la draperia y si per vostra alteza [el príncep 

hereu Felip] no y és provehit dins pochs anys restarà aquest Principat del tot apobrit 

arrohinat y despoblat». «Veynte años ha que en el presente Principado havia más de 

ochenta mil tiendas de lienço todas casas de naturales y hoy quitado las que se hallan en 

Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona y Perpiñan, y en estas pocas, no se hallaran tiendas 

en otro lugar como se hallavan dos y tres en el menor y más pequeño de todos los lugares 

de Cataluña» (PERALTA, p. 142-143). Jaume Damians, en un memorial breu posterior al de 

Peralta, insisteix en aquesta qüestió: llanes i sedes eren abundants en els regnes 

peninsulars, però aquesta riquesa resultava inútil perquè altres regnes estranys, com 

Flandes o Gènova, entre altres, se les enduien sense obrar i les tornaven després d’haver-

les obrat, és a dir, tornaven en forma de manufactures, i, amb aquestes, «vénen a xuparnos 

dolçament com a sangoneres los pochs diners comptants que tenim en aquest Principat ab 

mil gèneros de robes aparents que·n’han fabricat». Damians calcula que una «saca de llana 
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en floch» de dos quintars i mig de pes valia uns 30 escuts i, tornada obrada, adquiria un 

valor d’uns 90 escuts: la sola fabricació suposava les dues terceres parts del valor en floc. 

«Pera enriquir una ciutat o regne no y ha cosa més important que la indústria de moltas 

fàbricas y arts», i en canvi, «no vestim, ni calçam sinó de robes obrades o en França y altres 

regnes estranys o en Estradam [Amsterdam], Inglaterra y altres parts». Era la ruïna dels 

«menestrals com són perayres, texidors, calçaters, velluters, retorsedors, passamaners, 

perxers y demés oficials, y a tanta altra pobre gent, axí homens com dones... puix ja apenas 

tenen vuy que treballar per rahó de dar entrada a tantes robes obrades [...]. Apenes hi avia 

ciutat, vila o lloch en Cathalunya en las quals no estigués introduyda la fàbrica de la 

draperia» i ara «de las tres parts dels manestrals ... las dos no tenen vuy que treballar ... y 

quiçà és la causa y ocasió més principal de averhi vuy tanta gent perduda y vagamundos». 

Recordava les aspiracions proteccionistes de les corts inacabades de 1626 i la voluntat en 

aquelles corts dels cavallers o nobles implicats a fer «fabricar robas» de no perdre la 

condició estamental i fer compatible la noblesa i les activitats productives. Una política de 

protecció de la producció pròpia i d’impuls del comerç cap a l’exterior afavoriria, deia, no sols 

les confraries laborals, sinó també les hisendes públiques: l’erari de la Generalitat i tots els 

eraris municipals (DAMIANS, [1630], f. 1v-2). 

 

Les activitats manufactureres a Catalunya havien viscut un creixement daurat en el curs de 

la segona meitat del segle XVI, com demostren els impostos de la Generalitat (SERRA 1993, 

TORRES 1997, DURAN 2003, PÉREZ LATRE 2004). La crisi començà a sentir-se coincidint amb 

l’inici del nou segle i molt especialment d’ençà de la dècada de 1620 i tenia més d’una 

causa. Ja hem esmentat la competència que exercia la manufactura estrangera. En vista 

d’aquest fet, alguns sectors autòctons, tots vinculats al capital mercantil i alguns 

originàriament paraires, és a dir, persones vinculades amb el sector de la preparació de la 

llana i l’adob final del drap i, per tant, ben situats entre l’esfera de la producció i la del 

comerç, van optar per reduir costos de producció per competir. La reducció de costos només 

es podia aconseguir buscant mà d’obra més barata en el potencial productiu rural a fi 

d’aprofitar al màxim la capacitat de les famílies pageses i els ritmes estacionals del treball 

rural. Vilar indica que el disturbi del 31 de març de 1628 mencionat pel dietari de Barcelona 

com un avalot de fam degut a la manca de feina. Algunes cardadores i filadores penetraren 

fins al Consell de Cent «cridant y queixant-se de que los perayres treien fora ciutat la llana 

per a cardar y filar» (VILAR, II, p. 323). Lògicament, aquest procés va repercutir amb duresa 

sobre les formes de treball que hi havia hagut fins aleshores. Aquesta via o la capacitat de 

posar sota l’òrbita del capital comercial gremis sencers de viles i llocs va provocar tant la 

reestructuració del sistema de treball i de la localització de la producció manufacturera 

d’origen medieval com la represa gradual de la manufactura catalana, destinada no sols al 

consum intern (mercat català) i mediterrani, sinó també al peninsular, l’atlàntic i el colonial 
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sobre noves bases econòmiques, socials, tècniques i regionals (GARCIA ESPUCHE 1998). Del 

pas de l’activitat manufacturera gremial «a la distribució capitalista del treball» ja n’havia 

parlat Pierre Vilar, el qual va fer evident el contrast entre la crisi industrial i comercial del 

segle XVII i l’ascensió de les forces rurals aprofitades pels mercaders, que monopolitzaven 

l’adquisició i la distribució de les primeres matèries. Les forces rurals van ser la base d’una 

nova agricultura especialitzada i també van ser la mà d’obra de la nova estructura geogràfica 

manufacturera catalana organitzades en famílies pageses o en gremis locals en una situació 

precària, així com la base de la formació del mercat català pel que fa a la producció i el 

consum. La historiografia recent ha contribuït a capgirar el sentit de la noció de crisi. Al segle 

XVII, tot i que Catalunya, com tantes altres regions europees, encara no es va poder 

escapar de les caresties, les epidèmies i les guerres, visqué canvis que, lògicament, 

colpejaren i trasbalsaren els sectors més precaris de la societat, però que anunciaven un 

nou model de societat.  Fins i tot l’estudi del bandolerisme no es pot fer atenent només el 

desordre i la crisi sense horitzons, sinó que la seva dinàmica diversa ha d’observar-se tenint 

en compte uns conflictes estamentals o socials molt diversos. Uns hi estaven involucrats per 

no perdre posicions en l’ordre estamental aristocràtic, uns altres com a fadrins sense feina i 

molts hi van recórrer per consolidar noves posicions en l’ordre plebeu contra els senyors o 

contra altres plebeus.  

 

Tota la historiografia admet que els anys 1628-1631 van ser una etapa crítica i amb una 

legislatura (corts de 1626-1632) sense tancar. Potser això explica que el primer terç del 

segle XVII sigui el període culminant de la repressió de la bruixeria en un context de 

malestar social, conflictivitat política i ortodòxia religiosa. Amb relació a aquells anys, 

Pujades mateix parla d’exorcismes i de dones endimoniades (PUJADES, IV, p. 134 i 137). 

Aquells anys van ser extremament durs. Tot i això, la guerra dels Segadors, és a dir, la 

resposta contra la política depredadora de la monarquia hispànica, encara estava per venir. 

La guerra dels Segadors va ajornar la dinàmica socioeconòmica catalana, però no la va 

frenar. És més, les novetats del segle XVII, entre crisis de conjuntura i canvis d’estructura, 

van sobreviure millor al militarisme monàrquic que no les estructures polítiques. D’ençà de la 

dècada de 1680, el nou impuls socioeconòmic català, ajornat per les guerres, va tornar a 

aflorar i Catalunya, abans de l’ensulsiada del 1714, ja començava a tenir el model agrari del 

XVIII i posava les bases del teixit social productiu català del segle XIX.  

 


