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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 recu-
perat 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 catala-
na 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’a-
quest 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 monar-
quia 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’e-
tapa 1630-1660 com un període d’aturada del crei-
xement 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 consi-
derada 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 probable-

ment 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: cares-
ties, 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 alguna novetat impor-
tant 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 retroce-
dir 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 pro-
ducció i el comerç més o menys complexos, els
factors naturals hi seguien tenint pes: les males
anyades degudes a el clima i les epidèmies conti-
nuaven 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 sem-
brarem en exut y no plogué fins a migans dezem-
bre. [...] En aquest any de 1625, en lo territori de la
present vila y en tot lo Panadès y ha hagut la més
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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 institucio-
nals 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 fac-
tors climatològics que els eren vitals. Així, aquests
dietaris parlen d’aiguats, de pedregades i de
sequeres i posen esment en el recompte dels ava-
tars de les anyades, com fa Joan Guàrdia, un
pagès de l’Esquirol (PLADEVALL, SIMON 1986), o el
cronista Jeroni Pujades, que sempre beneeix l’arri-
bada 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 provi-
sions a pes de diners. Morta ma mare, qui gover-
nava, 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
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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 apie-
dar y ne guart a qualsevol christià de veura-se de
tans grans treballs, que las personas anaven plo-
rant 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 vol-
gueren 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 mol-
tes 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 polític pel cos-
tum del virrei d’intervenir contra els drets políticspo-
lítics de Barcelona en matèria sanitària i, així mateix,
sempre era una bona excusa per prohibir el comerç
amb el regne de França, l’enemic del rei hispànic,
prohibició que perjudicava l’activitat comercial cata-
lana.

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, jut-
ges 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 deixavenpodien dei-
xar «podridas les pallas y grillats los blats», de
manera quei deixar «lo blat [quedava] negrós, grillat
i pudent» (IV, p. 216, 218).

Les maltempsades i la religió

Associar les maltempsades, la presència del dimo-
ni 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 pres-
sa 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 pól-
vores 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 sus-
penia 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 mara-
vellem 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
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d’aigua, aquestes relíquies quedaven hostatjades a
la sseu de la ciutat. Això passava el 14 de gener de
1628 en què en presència del bisbe, el clergat i els
consellers de la ciutat «tragueren lo cors de la glo-
riosa verge y màrtir Sta Madrona, la qual dies havie
estava en dita Sseu 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 con-
venient treure el cos de santa Madrona i fer pregà-
ries 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 contes-
tava 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 come-
tien axí per causa de molta gent ociosa y vaga-
munda com de dones cantoneres y altres, perquè
fahentse desta manera los senyors concellers con-
fiaven Ntre Senyor Jesuxpt per sa divina misericòr-
dia y bondat y per intencessió de dites Stes pregà-
ries 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 menes-
ter», es determinava «que per ocasió dels fanchs hi
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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 sSeu per lo clero de aque-
lla, 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 miseri-
còrdia fernos en havernos donada los dias passats
sufficient pluja congruent per los fruyts y esplets de
la terra tant desijada, la qual professó acompanya-
ren 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 mones-
tir de les Magdalenes, a la capella de Santa Eulàlia
de Sant Vicenç de Sarrià, a l’església de les mon-
ges caputxines, a l’església de les monges descal-
ces 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
processó solemne precedida per molts pelegrins i
pelegrines, gonfanoners de la seu amb la creu
major, confraries de la ciutat amb lluminàries, cler-
gat parroquial i de la seu i autoritats, es féu unaa
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 empre-
nien 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 pro-
cessó «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 Sseu y totes les campa-
nes 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 de
blatsarribades 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», com és de veu-
rer en la mà de deliberacions y dietari de dit any”
(Rúbriques de Bruniquer, IV, p. 207). Tot i els obsta-
cles que hi posava el virrei, en situacions de penú-
ria, Barcelona feia ús del privilegi de «vi vel gratis»,
pel qual exercia el dret de confiscar blat per a l’a-
provisionament 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 carre-
gades 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 Sºor
per tanta gràçia y mercè es stat servit fernos en
usarnos de sa divina misericòrdia per medi y inter-
çessió 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 aban-
donava 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 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 augmentarva, doncs, les obligacions
d’aprovisionament de la ciutat. D’altra banda, tam-
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poc no és casual que el 1630 esclatés el conflicte
dels allotjaments del comte de Fontclara i els juris-
tes de la Generalitat denunciessin els seus exces-
sos 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 pas-
sats[,] se trobave ... falta y exausta de manteni-
ments de blats per lo sustento de sos ciutadans», i
la gravetat sobretot procedia del fet que la necessi-
tat 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 perma-
nent; «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 racio-
nament, 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 inspec-
cionaren 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).
BarcelonaLa ciutat comminava el lloctinent a no
donar llicències de treure blat de Catalunya cap a
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altres regnes i li disputava el blat de la plana del
Rosselló comprat per la ciutat, que el lloctinent rete-
nia per a l’aprovisionament de les companyies de
soldatsdel rei que el rei hi havia acantonat al
Rosselló (DACB, X, p. 506-507). El 7 de maig la ciu-
tat enviava el mercader Aloy Roca com a síndic de
la ciutata 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 quar-
teres de forment que li bastaven per al seu aprovi-
sionament 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 res-
tants encara eren a Sicília,de les esperades quarte-
res de Sicília, unes que 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 era repartit entre
Tarragona (3.400 quarteres), Mataró (700 quarteres)
i Barcelona (10.800 quarteres). Barcelona també
continuava fent es feien gestions prop de Gènova,
on envià el senyor Dimes Pobla i des d’on «alguna
persona cristhiana, zelosa del bé del pròxim» va tra-
metre 400 quarteres, segons el genovès Joan
Baptista Justiniano, «pera que per amor de Ntre Sºr
les donassen y repertissen de caritat a pobres per-
sones ... les quals 400 corteres de blat encontinent
de haverlo rebut los Sºrs concellers lo manaren dis-
tribuir entre lo hospital general de la Misericòrdia, a
la presó, en alguns monastirs pobres, ab alguns
bassins de pobres vergonyants y ab algunes per-
sones pobres desta ciutat a més y a menys»
(DACB, X, p. 529). D’aquesta manera s’anava reso-
lent 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 aca-
bat d’eradicar les crisis de subsistència, de manera
que aquest segle ha aparegut als ulls de l’historia-
dor 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 tam-
poc 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 recor-
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Soldat de la bandera de santa Eulàlia, segle XVII.
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den els alçaments dels angelets o dels de les barre-
tines, 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 consi-
derat un segle de crisi vinculada amb canvis estruc-
turals profunds. A Catalunya s’observa tant l’emer-
gència de l’especialització agrària com la relació
d’aquesta amb canvis en el model productiu manu-
facturer i comercial. L’altra cara de la moneda d’a-
quests canvis també és el creixement dels pobres,
les dificultats en el procés d’adaptació i de reajus-
taments de la producció agrària i menestral, i l’aug-
ment 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 con-
tractuals lligades amb novetats tècniques i a nous
conreus (parceries, rabasses, masoveries o arren-
daments 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 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 forma-
ció gradual d’un mercat de la terra i els seus pro-
ductes, l’evolució de la població, el sistema heredi-
tari i l’endeutament van ser els factors que van
col·laborar en l’aparició de fortunes agràries d’ori-
gen comercial i en la formació de sectors no pro-
pietaris 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 transforma-
cions decisives. La Generalitat de Catalunya funcio-
nava 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 tei-
xits 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 obser-
var els canvis en el món de la producció manufac-
turera i comercial catalana, a més del pariatge de
Barcelona, que permet analitzar l’activitat i els can-
vis 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’ac-
tivitats manufactureres, encara que, tal com ha veri-

ficat 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 ocu-
pava 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 esta-
va corporativitzat per les confraries laborals de ciu-
tats 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 produc-
ció i pretenien salvaguardar l’equilibri social intern
del gremi. La realitat, però, va anar allunyant-se d’a-
quest 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’e-
volució de la manufactura catalana dels segles XVI
i XVII és precisament –escriu Xavier Torres (1997, p.
112)– la progressiva descorporativització i fins des-
urbanització 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’a-
quella època, és la necessitat de reduir costos per
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competir amb la producció estrangera del nord
d’Europa, més barata de preus i que havia comen-
çat 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 eco-
nòmic des dels països mediterranis fins a les potèn-
cies marítimes i manufactureres de l’Europa atlànti-
ca, les quals havien aconseguit pa barat tant a tra-
vés 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 dis-
tribuïa la matèria primera d’una nova draperia basa-
da 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 produc-
tes 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 sem-
braven 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».
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La ciutat de Girona segons un gravat del segle XVII.
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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 arrohi-
nat y despoblat». «Veynte años ha que en el pre-
sente 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 halla-
ran tiendas en otro lugar como se hallavan dos y
tres en el menor y más pequeño de todos los luga-
res 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 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 mol-
tas 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 oca-

sió més principal de averhi vuy tanta gent perduda
y vagamundos». Recordava les aspiracions protec-
cionistes 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 con-
dició 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 labo-
rals, 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
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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 estrange-
ra. En vista d’aquest fet, alguns sectors autòctons,
tots vinculats al capital mercantil i alguns originària-
ment 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 pro-
ducció 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’a-
profitar al màxim la capacitat de les famílies page-
ses i els ritmes estacionals del treball rural. Vilar
indica que el disturbi del 31 de març de 1628 men-
cionat 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 «cri-
dant 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 dure-
sa 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 produc-
ció manufacturera d’origen medieval com la repre-
sa gradual de la manufactura catalana, destinada
no sols al consum intern (mercat català) i mediter-
rani, sinó també al peninsular, l’atlàntic i el colonial
sobre noves bases econòmiques, socials, tècni-
ques 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 monopolit-
zaven 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 manu-
facturera 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 anun-
ciaven un nou model de societat.
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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 aris-
tocràtic, 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 ple-
beus.

Tota la historiografia admet que els anys 1628-
1631 van ser una etapa crítica i amb una legislatu-
ra (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 guer-
ra 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’estructu-
ra, 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 posa-
va les bases del teixit social productiu català del
segle XIX.
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«Per a que en sdevenidor los que vindran si tenen tre-
balls no·ls pareguen nous y sàpien los que se han
passat y se passen ara de present.»1

«y començó con una forma de diluvio que durando el
llover ultimo de octubre, primero, y segundo de
Noviembre 1617. con extraordinaria impetuosidad,
vinieron los Rios a parecer Mares, y los torrentes tan
grandes riberas, que entre ellos, y estos causaron
notabilissimas ruhinas; en muchas partes, se puso
señal, como en Manresa, Cervera, Tarrega, y otras
Villas; para passar aquella crecida por unica, y
Monstruosa ala posteridad, y mas por el daño que dio
universal a todo el principado.»2

Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Manuscrit
Ms. 115, Magí Sevilla, Historia General del Principado
de Cataluña, Condados de Rossellon y Cerdaña.
Desde el año 1598 hasta el año 1640, f. 26.

Introducció

Catalunya és un país amb unes condicions del ter-
ritori que el fan una víctima directa d’una àmplia
varietat de desastres naturals. Entre ells, els fenò-
mens climàtics són els que probablement generen
la major part de conseqüències, pel que fa tant a
l’aspecte econòmic com al relatiu a les pèrdues
humanes. Malgrat que el clima mediterrani té fama
de temperat i benigne, també és cert que presenta
una forta irregularitat en les variables, especialment
en la precipitació. Això es manifesta en els fenò-
mens meteorològics adversos amb una magnitud i
una freqüència diferents (aiguats, sequeres, tempo-
rals, grans nevades, onades de fred i calor). Els
efectes sobre l’home poden incloure des d’una inci-
dència mínima en la vida quotidiana fins a estralls
catastròfics generals. La severitat d’aquestes
repercussions sempre està vinculada amb el grau
d’exposició que en cada època la societat ha
acceptat amb relació als diferents riscos coneguts.
Els recursos tècnics disponibles poden reduir molt
les conseqüències, però també cal considerar que
la societat, dotada d’aquests recursos, també

genera situacions noves de vulnerabilitat.
L’estudi dels riscos climàtics és un camp de

recerca veritablement interdisciplinari. Els seus rep-
tes són importants, perquè l’escenari de futur està
condicionat per un canvi climàtic induït per l’home.
Les incerteses són evidents i les projeccions dels
models climàtics plantegen un agreujament de la
freqüència i magnitud de les manifestacions extre-
mes del clima (IPCC 2001). Però també és impor-
tant avaluar l’adequació de l’home i les seves acti-
vitats a aquest escenari nou. Si hem d’obtenir
recursos de la natura, hem de saber aprofitar-los
amb la màxima eficiència i estar preparats per miti-
gar els efectes de les seves manifestacions extre-
mes. Amb aquesta concepció sostenible de les
relacions home-medi s’afronten els reptes d’un
segle XXI amb un clima alterat i incert, i uns recur-
sos naturals cada vegada més limitats i costosos.
En aquest context, la reconstrucció d’episodis
extrems del passat és un esforç per recuperar la
memòria històrica dels desastres ja experimentats i
treure’n les experiències més profitoses en l’àmbit
no solament cientificotècnic, sinó també en els de
les actituds col·lectives, la percepció del risc i la
superació dels seus efectes quan finalment suc-
ceeix. El present treball tracta d’aquestes qües-
tions.

La reconstrucció d’episodis meteorològics
extrems d’una època anterior no és una activitat
merament erudita per saber si durant una batalla
important plovia o si durant la coronació d’un rei
feia fred. La recuperació de tota mena d’informa-
cions, efectes i detalls insignificants o aïllats pot
mostrar, un cop conjuntats, una caracterització
força completa fins i tot amb detalls quantificables

«Lo any del diluvi» a Catalunya.
La reconstrucció i els efectes
de les inundacions del novembre de 1617

Mariano Barriendos

La gravetat de les inundacions que patí el territori català el
novembre de 1617 fou tan gran que el seu ressò arribà fins a la cort
del rei de França.
Discours veritable du grand et espouventable deluge arrivé en Espagne
au Comté de Barcelone. Paris: Anthoine du Brueil, 1618.
Biblioteca de Catalunya, F. Bon 11950. © de la fotografia: Biblioteca de
Catalunya
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que permeten integrar-los en les anàlisis i interpre-
tacions dels fenòmens actuals. D’aquesta manera,
s’obté una millora substancial del coneixement
general dels riscos climàtics, perquè s’obtenen
sèries de dades molt més prolongades que les ofer-
tes per l’observació instrumental moderna, molt
completa però referida a un període relativament
recent. D’aquesta manera, els estudis retrospectius
adquireixen la vàlua d’explicar episodis amb una
extensió geogràfica, una durada o una severitat no
conegudes els darrers decennis. Només així són
veritablement eficaces les mesures preventives i
pal·liatives,i, en definitiva, la convivència amb el risc.

El present treball es centra en l’episodi de plu-
ges torrencials del novembre de 1617. L’interès
d’aquest episodi és la durada llarga de les precipi-
tacions i la seva distribució per tot el territori català.
Aquesta durada i aquesta distribució van tenir unes
conseqüències difícils de trobar en els episodis de
pluges més greus del segle XX. La recerca detalla-
da en fonts bibliogràfiques i documentals arreu del
territori català, tot i no poder ser exhaustiva, ha per-
mès aplegar prou informació de l’episodi per oferir
una síntesi dels aspectes meteorològics bàsics, les
inundacions subsegüents i les seves conseqüèn-
cies.

El context climàtic

La variabilitat climàtica durant la miniglaciació

La història recent del clima encara és una qüestió
que suscita nombroses recerques. En especialitats
científiques molt diferents es treballa per reconstru-
ir amb el màxim detall possible la variabilitat climà-
tica, les seves anomalies i els episodis meteorolò-
gics extrems. Els resultats ja disponibles permeten

saber que a l’alta edat mitjana (segles VIII-XIII) hi va
haver un episodi climàtic relativament càlid i de plu-
ges regulars amb una interrupció breu al segle XI. El
segle XIV experimentà un deteriorament climàtic
agut, atès que les temperatures iniciaren una dava-
llada manifestada en unes onades severes de fred.
Però el més important a les nostres latituds és l’in-
crement de la irregularitat de les precipitacions.
L’alternança de sequeres i grans aiguats va esde-
venir un patró que es pot considerar normal.
Aquest nou episodi climàtic, conegut amb el nom
de miniglaciació (traducció adaptada dels termes
originals Kleine Eiszeit i Little Ice Age), va durar des
del segle XIV fins ben entrat el XIX.

Les condicions climàtiques en la miniglaciació
no van ser constants durant els cinc segles: les
variacions van ser constants, fins i tot amb etapes
de condicions semblants a les actuals, com la pri-
mera meitat del segle XVIII o bona part del XV.
També hi va haver èpoques d’una irregularitat acu-
sada. Llavors es van donar molt freqüentment epi-
sodis meteorològics extrems, entre els quals n’hi va
haver de veritablement excepcionals quant a les
magnituds i la severitat. Les etapes amb aquests
fenòmens acostumaven a tenir una durada d’uns
vint-trenta anys. Com que les condicions retorna-
ven a la normalitat després d’aquest temps, s’ha
recorregut al terme oscil·lacions climàtiques per
descriure aquests períodes amb canvis (MARTÍN-
VIDE, BARRIENDOS 1995; BARRIENDOS, MARTÍN-VIDE
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Freqüència normalitzada de les inundacions catastròfiques a partir de cronologies seleccionades de Catalunya: Lleida,
Girona, el Prat de Llobregat, Tortosa, Calella, Arenys de Mar i Mataró (LLASAT [et alii], 2003). © Mariano Barriendos

Relación verdadera que truxo Miguel de Valdeosero, Correo de a
cavallo de su Magestad, del lastimoso diluvio, que vuó el mes de
Noviembre deste año 1617, en la ciudad de Barcelona, y en otros
lugares, y de la perdida de Monesterios, y muertes de muchas
gentes, y otras que milagrosamente escaparon, como por la
relación se declara.
Biblioteca de Catalunya, F. Bon 2382. © de la fotografia: Biblioteca de
Catalunya



Mariano Barriendos. «Lo any del diluvi» a Catalunya. La reconstrucció i els efectes de les inundacions del novembre de 1617 85



1998; BARRIENDOS, LLASAT 2003; LLASAT [et alii]
2005). Les inundacions catastròfiques a Catalunya,
causants de la destrucció d’infraestructures, apa-
reixen organitzades en tres oscil·lacions climàti-
ques: la primera entre els segles XVI i XVII, la sego-
na a la darreria del segle XVIII i la tercera a mitjan
segle XIX. L’episodi del novembre de 1617 va tenir
lloc en la primera d’aquestes oscil·lacions docu-
mentades.

La reconstrucció meteorològica i hidrològica de l’e-
pisodi de 1617

Les pluges torrencials es documenten el 31 d’octu-
bre a València, mentre que l’1 de novembre plovia
amb força a Vic i la Seu d’Urgell. Sembla evident
que tot el territori català vivia un episodi de pluges
fortes que els dies següents, però, encara havia
d’agreujar-se més. El dia 2 de novembre les pluges
fortes s’estengueren tant pel Pirineu com per la
costa, on feia una llevantada forta. A València el riu
s’havia desbordat la nit anterior i havia causat
danys catastròfics. El 3 de novembre al matí el vent
va girar a xaloc (SE) i les precipitacions esdevingue-
ren torrencials al litoral i prelitoral. Alguns rius de
conques petites costaneres es van desbordar el
mateix dia. El 3 de novembre al vespre les pluges
torrencials es van desplaçar al Pirineu i ja hi havia
inundacions en poblacions de l’interior com Girona,
Vic o la Seu d’Urgell. El dia 4 de novembre la pluja
continuava amb la màxima força al Pirineu, on
devien experimentar un efecte de pantalla orogràfi-
ca. Al litoral el cel s’havia aclarit al matí, cosa que
alegrava la població, però a la tarda es desenvolu-
pà una forta activitat convectiva que va donar plu-

ges torrencials amb tempestes. El dia 5 de novem-
bre les tempestes continuaven al litoral, mentre que
a l’interior les pluges cessaven. El pic de la crescu-
da del Segre a la Seu d’Urgell la nit del 3 al 4 de
novembre s’havia desplaçat a Lleida. El dia 6 de
novembre va ser el darrer en què es van registrar
informacions. El pic de la crescuda del Segre va
arribar a l’Ebre i va afectar Tortosa. A la costa de lle-
vant les precipitacions continuaven amb força i van
ocasionar nous desbordaments a les conques del
sector. Les precipitacions torrencials s’havien des-
plaçat al nord-est i afectaven Perpinyà.

Fer una deducció de la situació meteorològica
causant d’un episodi de pluges com aquest és
força arriscat. No es disposa de cap dada instru-
mental i només d’unes escasses indicacions tem-
porals sobre l’inici de les pluges i les direccions del
vent predominant. Si de cas, es pot fer una aproxi-
mació al procés atmosfèric que amb més probabi-
litat fou el causant d’unes pluges torrencials tan
persistents. En primer lloc, cal descartar un feno-
men ja famós i temut per la seva aparició reiterada
en els mitjans de comunicació: la gota freda, que
acostuma a tenir una durada relativament breu i una
distribució espacial limitada. Es tracta de masses
d’aire fred molt inestables però aïllades de la circu-
lació general. Per això el seu nom tècnic és dana
(depressió aïllada de nivells alts). Un altre procés
descartat és una depressió molt potent arribada
des de l’Atlàntic. En aquest cas, l’afectació hauria
estat breu i hauria tingut la direcció oest-est. Una
depressió originada al Mediterrani o procedent del
golf de Cadis pot explicar la durada llarga i la pene-
tració de les pertorbacions de la costa a l’interior.
Aquesta pertorbació atmosfèrica degué seguir en
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Fita epigràfica de la façana de l’església de Santa Llogaia de Pontmajor que recorda el desbordament del riu Ter els
primers dies de novembre de 1617. El riu sobrepassà el nivell del carrer entre 3,30 i 3,60 m. © de la fotografia: MHC
(Pepo Segura)



paral·lel el litoral (direcció sud-oest–nord-est) ali-
mentant-se amb vents humits i càlids en superfície
(llevant, xaloc i migjorn), mentre que en alçada arri-
baven masses d’aire fred que contribuïen a la ines-
tabilitat. Per explicar la lentitud de la circulació de la
pertorbació atmosfèrica, no s’ha de descartar que
un anticicló al centre d’Europa o al Mediterrani cen-
tral exercís un bloqueig sobre la circulació, cosa
que va impedir que la depressió es desplacés al
sud de França i al nord d’Itàlia (BARRIENDOS 1995).

La conseqüència en el sistema fluvial: les inun-
dacions i els seus efectes

L’episodi del novembre de 1617 havia estat prece-
dit per una tardor bastant plujosa. Per això, quan
van arribar les pluges fortes, els cabals dels rius
probablement ja anaven prou crescuts i el sòl esta-
va molt saturat. En conseqüència, bona part de les
pluges torrencials dels dies 3-6 de novembre s’es-
colaren directament als rius, la qual cosa va engran-
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Evolució temporal de les precipitacions torrencials del dia 1 al 6 de novembre de 1617 a Catalunya.
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dir els cabals i ocasionar els desbordaments docu-
mentats. La descripció detallada de totes les inun-
dacions i els seus efectes ocuparia un espai exces-
siu. Es pot dir que l’episodi meteorològic tingué
prou força i durada per afectar vint-i-dues subcon-
ques fluvials catalanes amb unes magnituds sufi-
cients de desbordament per provocar unes conse-
qüències gravíssimes en moltes poblacions. La llis-
ta de poblacions amb repercussions documenta-
des és prou llarga:

–A la conca del Llobregat: el Prat, Sant Boi,
l’Hospitalet, Sant Joan Despí, Molins de Rei,
Martorell, Monistrol, el Pont de Vilomara, Manresa,
Balsareny, Esparreguera i Igualada.

–A la conca del Ter: Vic, Girona, Camprodon,
Manlleu, Roda de Ter i Torroella de Montgrí.

–A la conca del Segre i l’Ebre: la Seu d’Urgell,
Balaguer, Lleida, Ginestar, Tivenys, Tortosa,
Cervera, Tàrrega, Prades, Ulldemolins, Falset,
Escala Dei i l’Albi.

–A la conca del Besòs: Centelles, Sabadell,
Terrassa, Sant Andreu de Palomar i Barcelona.

–A les comarques de Tarragona: la Selva del
Camp, Reus, Cornudella, Montblanc i Tarragona.

–A les terres de Girona: Llagostera, Castelló
d’Empúries, Olot, Besalú, Malgrat de Mar, Celrà,
Flassà, la Bisbal d’Empordà i Perpinyà.

–Fora de Catalunya: les ciutats de València,
Fraga i Saragossa.

El riu més afectat fou el Llobregat. Gairebé en
tot el seu curs es documenten destruccions d’edifi-
cis i d’infraestructures a causa de la força dels des-
bordaments. En ciutats com Manresa, Martorell i
totes les del delta hi va haver danys greus. En altres
conques també hi va haver estralls molt greus. Els
més importants van ser els dels rius Segre i Ebre, i
la confluència del Ter i l’Onyar. El desbordament
d’aquests rius durant l’aiguat de 1617 va ser el
segon més greu dels darrers segles a Tortosa i
Girona, respectivament. En el primer cas, el Segre
a Lleida ja havia fet desaparèixer completament el
barri del Cappont, a la riba esquerra davant de la
ciutat. L’endemà la crescuda arribà a l’Ebre i oca-
sionà un desbordament de 20 pams de nivell pels
carrers de Tortosa (prop de 3,90 metres), que
representava una crescuda de 8,53 metres sobre el
nivell d’estiatge de l’Ebre. Veritablement aquestes
dades no són gaire lluny de la inundació rècord a
l’Ebre: el 9 d’octubre de 1787 l’aigua assolí a
Tortosa 21 pams (prop de 4,10 metres), que supo-
sà 8,73 metres sobre el nivell d’estiatge del riu. La

ciutat de Girona, a la confluència de quatre rius, té
una experiència dilatada pel que fa a inundacions.
La documentació municipal i la bibliografia específi-
ca palesen un alt grau de comprensió del fenomen
i dels processos hidrològics i hidràulics relacionats.
L’episodi de 1617 provocà un desbordament que
va fer arribar l’aigua fins als primers pisos dels habi-
tatges, és a dir, entre 3 i 4 metres. A la parròquia de
Santa Llogaia, a Pontmajor, una extensa fita epigrà-
fica situa el desbordament del Ter a 3,30-3,60
metres sobre el nivell del carrer, que correspon a
l’antic traçat de la carretera N-II. Però la magnitud
del desbordament no va implicar que l’aigua tingu-
és força destructora: la crescuda del Ter a la sorti-
da de la ciutat aturava les aigües de l’Onyar i, enca-
ra que va assolir nivells molt elevats, l’aigua estava
embassada i circulava molt lentament. La seva
capacitat destructora era relativament escassa. En
canvi, el 24 de setembre de 1678 l’Onyar es des-
bordà amb una magnitud similar (16 pams a la
plaça de l’Oli: 3,12 metres), però els danys foren
molt més greus, perquè el Ter no portava crescuda.
El desbordament de l’Onyar no trobà obstacles i
circulà amb molta velocitat, la qual cosa va causar
l’esfondrament de trenta-tres edificis. El recull de
testimonis als documents i a la bibliografia ofereix
visions esfereïdores: la desaparició de barris sen-
cers empesos per la força de l’aigua, la desaparició
de ponts medievals, la pèrdua de conreus de rega-
diu amb totes les seves instal·lacions, l’esfondra-
ment de muralles..., però el més colpidor és la
manca de balanços de víctimes: cap població o
autoritat no va quantificar les víctimes o els des-
apareguts. L’elaboració d’aquest balanç és possi-
ble, però caldria visitar centenars d’arxius parro-
quials.

El balanç d’infraestructures destruïdes és més
senzill: els desbordaments deguts a les pluges tor-
rencials del principi de novembre de 1617 ocasio-
naren, com a mínim, la destrucció completa de
tres-cents vuitanta-nou edificis, disset molins
hidràulics i vint-i-dos ponts, la ruptura de set
sèquies i l’esfondrament parcial de les muralles de
sis ciutats (THORNDYCRAFT [et alii], en premsa).
Aquests efectes potser són llunyans i aliens en la
nostra societat moderna. La destrucció de molins
hidràulics ha perdut dramatisme, perquè ara tenim
diferents fonts d’energia i el proveïment de queviu-
res ja no depèn tant dels cereals panificables. Però
en aquella època els molins fariners eren unes ins-
tal·lacions clau per a l’alimentació quotidiana.
Després de les inundacions de 1617, quan gairebé
50 quilòmetres al voltant no hi havia molins en con-
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dicions de treballar, la població de Barcelona tingué
seriosos problemes frumentaris, i fins i tot la gent
benestant va menjar galeta de galeres:

«Llovió en la ciudad de Barcelona treynta y dos
días, aora manso, aora rezio, començando día
de San Miguel Arcangel, por cuya causa se
rompieron las azequias del agua, que yva a los
molinos de la Ciudad, y a los demas, y como no
se podia moler trigo, y avia gastado cada uno
en su casa la harina que tenía, se vieron con los
mayores aprietos de hambre, que se puede
imaginar. Y aunque adereçó la Ciudad las dic-
has azequias, aprovechó poco, porque las rom-
pio el agua, y assi padecieron ricos, y pobres
mucha hambre; cosa que en aquella ciudad
nunca se havia visto, ni oydo contar a los viejos,
ni hallado por escripto, que por abundancia de
agua uviesse avido tanta hambre; fue necessa-
rio que el Iurado de la dicha ciudad anduviesse
por los hornos, y casas de panaderias ponien-
do penas de que nadie diesse, ni vendiesse
pan, sin que primero se le manifestasse, para
dar orden a que se repartiesse entre los necesi-
tados, y el mismo se hallava presente para que
se diesse por peso, y medida» (VALDEOSERO

1617, p. 1).

Les infraestructures destruïdes o malmeses per
molt temps ocasionaven un perjudici induït que
durava molt i afectava seriosament la capacitat pro-
ductiva en tots els sectors: mancava l’energia dels
molins per als processos artesanals, mancava la
farina per a l’alimentació bàsica, els transports s’a-
lentien i s’encarien per la pèrdua de ponts i les eslla-
vissades als camins, i els conreus arbustius i arbo-
ris restaven arrabassats, cosa que obligava molts

agricultors a començar de zero. Un altre aspecte
problemàtic eren les condicions higièniques de la
població, afectades per dos factors: primerament,
les aigües superficials i subterrànies estaven conta-
minades amb fang i restes orgàniques en estat de
putrefacció, la qual cosa, juntament amb la des-
trucció de sèquies i conduccions, feia precari el
proveïment d’aigua de boca; en segon lloc, s’ha-
vien creat àmplies zones inundades a les planes
litorals, perquè l’aigua s’escolava amb dificultat cap
al mar; aquestes llacunes temporals produïen l’àm-
bit idoni per al desenvolupament d’insectes i rose-
gadors, que esdevenien vectors d’infeccions epidè-
miques. Les inundacions també tenien un efecte
positiu però a molt llarg termini: els sediments apor-
tats per les inundacions a les planes eren una apor-
tació inestimable de fertilitzants que a les zones
afectades proporcionaven un adob per a les collites
següents.

Cal insistir que els efectes dels aiguats de 1617
foren generalitzats a Catalunya, és a dir, els estralls
no es concentraren en una sola població o conca
hidrogràfica o en unes poques comarques. La des-
trucció de ponts i molins, i l’afectació de barris,
camins i conreus es van donar en àmplies zones
amb una severitat molt semblant. En tot el segle XX,
a Catalunya no hi va haver unes inundacions amb
una àrea similar d’afectació. Per tenir una imatge
simple però efectiva s’ha d’entendre que l’episodi
de 1617 va ser la suma dels quatre pitjors episodis
del segle XX: l’octubre de 1940 a les terres de
Girona, el setembre de 1962 al Vallès, el novembre
de 1982 al Segre i al Llobregat, i l’octubre de 1994
a les terres de Tarragona. Per acabar de completar
els estralls d’aquest episodi, els testimonis referei-
xen repercussions catastròfiques fora de
Catalunya, concretament l’esfondrament de ponts
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Afectació amb danys catastròfics per inundació de les comarques catalanes en diferents episodis de pluges
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Relación del grande diluvio y inundaciones que por el fin del año 1617 y principio del de 1619 hubo por casi toda
Cataluña, y por muchas partes de España.
Biblioteca Universitaria de Barcelona, ms. 1008, f. 254. © de la fotografia: Biblioteca Universitària de Barcelona.
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a València i Saragossa, i la pèrdua de molins a
Perpinyà. Certament, amb el coneixement actual
sobre inundacions es pot dir que l’episodi de les
inundacions de 1617 va ser el més greu als territo-
ris de la corona d’Aragó en els darrers mil anys.

Actituds durant la situació d’emergència i des-
prés de la catàstrofe

La consulta de diferents testimonis sobre la matei-
xa situació meteorològica de risc permet copsar les
actituds adoptades per persones particulars i res-
ponsables d’institucions públiques no solament en
casos aïllats, sinó també de forma general, com en
aquest cas, en què tants indrets de Catalunya van
rebre uns efectes catastròfics. Durant l’episodi de
1617, malgrat les limitacions tècniques d’aquella
època, hi va haver una mobilització positiva dels
recursos humans i materials a l’abast. No es pot
entendre que es mobilitzessin serveis especialitzats
ni operatius preestablerts com es fa ara: les perso-
nes que necessitaven ajuda o havien quedat aïlla-
des o en perill directe de ser arrossegades per l’ai-
gua van ser ajudades per la gent més propera i amb
allò que tenien a mà. En força casos no es podia fer
més que contemplar l’esfondrament d’un edifici i
pregar per la gent que no s’havia pogut escapar. En
altres casos, es prepararen rescats valents i arris-
cats. Però és destacable la quantitat limitada de
situacions de risc que es van donar. La gent no
s’exposà innecessàriament i va aplicar unes mesu-
res de protecció basades en l’experiència acumula-
da. Això va fer disminuir eficaçment la quantitat de
víctimes directes, tot i que la destrucció d’infraes-
tructures i edificis fos general.

Les administracions públiques també s’involu-
craren plenament en les tasques de rescat i assis-
tència immediata als damnificats. Les autoritats
locals van ser les més actives i van mobilitzar per-
sonal i material per assistir els veïns amb proble-
mes. El més habitual va ser el rescat de persones
d’edificis en perill utilitzant barques, passarel·les i
escales, i fent forats, obertures i actuacions per res-
catar persones o afavorir la circulació de les aigües
desbordades. Quan les aigües tornaren a mare, va
venir el moment difícil d’afrontar el futur.
Malauradament, els testimonis documentals sobre
aquesta fase són limitats, perquè la descripció del
fenomen natural i dels estralls ocasionats sempre
s’enduu l’atenció màxima. La població tenia, de pri-
mer, l’afany lògic d’assegurar-se un proveïment
mínim de queviures i aigua per després recuperar la

normalitat. No consten en cap moment moviments
de protesta, reclamacions ni encara menys actituds
violentes contra alguna autoritat a qui es considerés
responsable total o parcial dels estralls. Per a
aquesta moderació, un factor molt important era
l’Església. Les autoritats religioses van interpretar la
catàstrofe natural com la resposta a uns comporta-
ments pecaminosos i apartats de la fe catòlica.
Durant la situació d’emergència ja s’havia expressat
aquesta interpretació fent nombroses i fervoroses
cerimònies de rogatives pro serenitate. Algunes
fites epigràfiques d’inundació sovint guarden
memòria del nivell assolit per l’aigua, però també en
fan responsables els «pecats i defalliments» de la
població.

Les autoritats locals, en canvi, no van tenir una
actitud de contenció, sinó de superació de la catàs-
trofe. Després de les primeres intervencions d’ur-
gència, calia identificar tots els danys i destruccions
de les infraestructures públiques i afrontar-ne la
reconstrucció. Això requeria una planificació en què
s’establissin prioritats entre els diferents serveis
afectats. Però l’aspecte més difícil de la planificació
era la determinació de les vies de finançament per
a les reconstruccions. En situacions extraordinàries,
sense poder comptar amb institucions de nivell
superior que ajudessin, calia endurir el sistema tri-
butari habitualment apujant els impostos indirectes
sobre el consum o crear tributs específics. Els efec-
tes de la catàstrofe, llavors, quedaven reparats en
més o menys anys segons les possibilitats de cada
població.

La recuperació dels estralls era molt difícil, lenta
i, especialment, molt desigual entre poblacions
grans amb més recursos i poblacions petites per a
les quals la destrucció d’infraestructures comporta-
va la limitació de la capacitat per recuperar-se i
l’empobriment i la precarietat gairebé irreversibles.
La percepció d’aquestes desigualtats planteja mol-
tes incògnites. Tant entre les persones com entre
les poblacions és probable que sorgissin rancúnies
i enveges sovint insalvables, i tot això esperant els
estralls del següent aiguat.
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