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El dipòsit de la Col·lecció Gelonch Viladegut al 
Museu de Lleida el març de 2020 ha fet possible que 
ara puguem presentar diferents gravats de la col·lecció, 
datats entre finals del segle xvii i començaments del 
segle xix, així com obra pròpia del Museu de Lleida 
com la pintura Setge d’Alguaire, recentment adquirida 
pel Museu.

Antoni Gelonch Viladegut

Josep Giralt i Balagueró

La col·lecció Gelonch Viladegut i el Museu de Lleida, un any després

Ara fa un any que presentàvem el dipòsit de la Col·lecció Gelonch Viladegut al cor de l’església del 
Museu de Lleida en un acte presidit per la consellera Mariàngela Vilallonga, tots sota la por del que 
es veia venir: la pandèmia de la covid-19. Resultat immediat: confinament general de més de dos 
mesos. El que havia estat un acte de generositat il·lusionada vers el museu i vers tot el país, va haver 
d’esperar temps per a ser conegut per la societat lleidatana primer, i la catalana després. Sort en vam 
tenir de les xarxes socials i els mitjans telemàtics i informàtics que tots vam implementar de forma 
sobtada. 

Un any després, el Museu de Lleida presenta una segona exposició temporal i monogràfica del fons 
d’aquesta col·lecció. El document de dipòsit preveu que els més de 1000 objectes passaran a integrar 
el fons artístic del Museu de Lleida, amb les obligacions de documentar-los, conservar-los, estudiar-
los i difondre’ls, sempre amb l’ús museístic que en cada moment es consideri més idoni però amb 
especial atenció a la seva correcta conservació i protecció per les especials característiques tant del 
suport com de la tècnica de les obres.

I un segon apartat molt important d’aquest document de dipòsit estableix que cal posar les peces 
a disposició dels investigadors i del públic en general, per al seu estudi i per a la seva divulgació, ja 
sigui formant part de projectes d’investigació o d’exposicions temporals pròpies o en col·laboració 
amb altres museus de Catalunya o d’arreu.

Després de dos anys perseguint l’adquisició d’una pintura sobre tela de l’escola flamenca que 
representa el setge i la presa del castell d’Alguaire per part del Marquès de Leganès el 23 de novembre 
de 1646, que havia sortit en una subhasta a Madrid a principi de febrer de 2018, vam creure que era 
el moment de presentar-la al públic en el marc d’una exposició temporal que tenia com a embolcall 
principal  la col·lecció Gelonch Viladegut. Aquesta exposició és la que podeu veure en aquest segon 
catàleg dedicat a un tema monogràfic del dipòsit i que sota el títol “Les guerres a Catalunya entre 
1635 i 1714”, presenta una trentena de gravats dels segles xviI i xviii.

Hem tingut la sort de comptar amb la participació de l’Antoni Simón i Tarrés, catedràtic d’història 
moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona per donar una visió recent i innovadora del que 
van representar les guerres a Catalunya entre mitjans del segle xvii i inicis del xviii, guerres que per 
Lleida i Catalunya van representar un trencament amb les estructures medievals, uns moments de 
crisi i destrucció del territori, i l’eclosió d’un nou ordenament social i econòmic que va propiciar un 
renaixement durant la segona meitat del segle xviii. En el cas de Lleida vam haver d’esperar fins 
passada la guerra del francès per veure la recuperació de la ciutat.

La col·lecció Gelonch Viladegut estarà present en la programació del Museu de Lleida de forma 
regular. Aquesta vinculació es va iniciar el gener del 2019 amb la producció de la mostra “Imatges 
per creure. Catòlics i protestants a Europa i Catalunya, segles xvi-xviii”, i ben aviat podrem gaudir de 
l’exposició “De París a Nova York” obra gràfica i gravats dels grans artistes dels segles xix i xx, tant a 
Lleida com a tota la demarcació de Terres de Lleida, Pirineus i Aran. 
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Catalunya entre 1635 i 1714. La doble cara d’uns temps convulsos: 
guerres, ocupació militar i canvis modernitzadors

Les aproximadament vuit dècades que van de 1635 a 1714 constitueixen un període decisiu 
en la història de Catalunya. D’una banda, durant aquests anys les terres del Principat 
patiren de valent el flagell de la guerra i els allotjaments d’exèrcits de distintes procedències; 
unes bel·ligeràncies que tindran repercussions transcendentals: la segregació territorial dels 
comtats del Rosselló i la Cerdanya a partir del Tractat dels Pirineus de 1659, així com 
l’anorreament de les institucions del règim pactista català el 1714 com a conseqüència del 
desenllaç de la Guerra de Successió espanyola. Però, d’altra banda, d’ençà de les dècades 
finals del segle xvii, Catalunya va endegar una fase de transformacions socials i econòmiques 
que en possibilitaren la primerenca entrada en un creixement econòmic de signe capitalista, 
el tret més determinant de la modernitat catalana.

Indubtablement el xvii va ser un «segle de ferro», un temps ple de guerra i violència. S’ha 
calculat que a Europa durant aquest període només hi va haver quatre anys de pau completa. 
I, pel que fa específicament a la monarquia hispànica, el lapse que va de 1600 a 1701 ens 
dona un mínim de 76 anys de guerres; França amb 41 va ser el principal adversari en 
aquests conflictes bèl·lics, la va seguir Holanda amb 34 i Anglaterra amb 14; és a dir, la 
monarquia hispànica va viure en peu de guerra tres quartes parts d’aquella centúria. I convé 
dir ràpidament que aquests grans conflictes internacionals obeïen més a uns interessos 
patrimonials-dinàstics i de reputació que no pas a uns altres de tipus «nacional».

No era cap novetat per a les terres del Principat, especialment per a les comarques del nord, 
ser camp de batalla com a terra de frontera. La tradicional rivalitat francoaragonesa dels 
temps medievals, continuada amb la política exterior dels Reis Catòlics i dels Àustria, va 
fer que, durant molts segles, la història d’aquests territoris estigués marcada per episodis 
d’invasions franceses i de setges a les seves principals ciutats i fortaleses. Però, des de la 
quarta dècada del segle xvii fins a l’acabament de la Guerra de Successió espanyola, el 1714, 
la guerra es feu quasi omnipresent a Catalunya. Ja a finals de la dècada dels vint del segle 
xvii, la presència de tropes hispàniques a les terres del Principat i els comtats s’incrementà 
en una escala sense precedents, primerament pel pas de tropes cap a Itàlia amb motiu de 
la guerra de Màntua i Montferrato, i després perquè l’acarament directe entre els Àustria 
espanyols i els Borbó francesos en la Guerra dels Trenta Anys convertí el Principat, des de 
1635, en un front militar i «plaça d’armes» dels exèrcits hispànics.

Cal remarcar que, en determinades zones i en determinats moments, la proporció entre 
població militar i població civil va agafar unes ràtios aterridores que només trobem als 
territoris de l’Europa central més castigats per la Guerra dels Trenta Anys. Així, per 
exemple, durant els sis mesos de la campanya per l’expugnació de Salses, que finí el 6 de 
gener de 1640, la plana del Rosselló hagué de suportar uns 35.000 homes d’armes, la qual 
cosa significaria aproximadament un militar per cada dos civils i mig. I si agafem el conjunt 
del territori català durant el període de 1635 a 1659, en diversos moments trobaríem una 
mitjana d’un militar per cada deu o dotze civils. 

Com és sabut, l’allotjament de les tropes hispàniques que havien conquerit la fortalesa de Salses 
—un total d’uns 11.000 efectius si tenim en compte la «cua» de l’exèrcit, és a dir, vivanders, 
familiars dels oficials, prostitutes, etc.— va precipitar una revolta social que després s’encadenà a 
una revolució política i a l’inici de la Guerra de Separació de Catalunya de la monarquia espanyola. 

____ Plànol del castell de Lleida i Gardeny
  A partir de 1707 
  Aiguafort
 

____ Plànol del setge de Lleida
  A partir de 1707
  Aiguafort acolorit
 

____ Plànol del setge de Lleida de 2 d’octubre de 1707
  A partir de 1707 
 Aiguafort acolorit
  

____ Plànol del setge de Lleida de 1707. Isaac Basire
 Londres, 1732 
 Aiguafort
 Museu de Lleida

____ Lleida,  1707. Gabriel Bodenehr
  Augsburg, cap a 1717 
   Aiguafort
 

Antoni Simon i Tarrés
Universitat Autònoma de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans
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El ressentiment de la cort de Madrid envers les institucions catalanes pel fracàs de les 
Corts de 1626-1632, així com les acusacions de manca de col·laboració dels catalans en 
els objectius militars-imperials de la monarquia i, sobretot, el designi d’Olivares de canviar 
l’estatus constitucional de les relacions entre rei i regne amb una nova convocatòria de corts 
mediatitzada per la presència d’un exèrcit expliquen per què l’albergatge dels soldats es 
feu amb la directriu reial que ordenava que els militars fossin sempre superiors als paisans. 
Aquesta disposició era més escaient per ocupar un país enemic que no pas per fer bivaquejar 
un exèrcit en una província pròpia, atès que tenia uns efectes enormement destructius per a 
les poblacions que sofrien aquesta forma d’allotjament intens i massiu; una forma d’allotja-
ment que també vulnerava les lleis i constitucions de Catalunya. 

Aviat la tensió social pels allotjaments derivà en un xoc polític entre la cort de Madrid i 
les institucions catalanes, les quals repetidament van denunciar els tropells perpetrats per 
les tropes. L’episodi de l’entrada d’un sometent popular a Barcelona el dia 22 de maig per 
alliberar de les presons reials el diputat Francesc de Tamarit, que havia estat empresonat per 
oposar-se a aquella política d’allotjaments, així com la jornada del Corpus de Sang del 7 de 
juny, en què el virrei comte de Santa Coloma morí a mans dels revoltats, desencadenaren 
unes mesures de repressió per part del ministeri d’Olivares que finalment conduïren cap a 
la ruptura política. 

El trencament amb la cort de Madrid quedà institucionalitzat amb la convocatòria de la 
Junta General de Braços el 10 de setembre de 1640, un poder revolucionari-dissident que 
deixà en vagància la sobirania de Felip IV i organitzà la defensa armada davant l’amenaça 
de l’exèrcit de 30.000 homes que s’anava concentrant al baix Aragó per envair Catalunya. 
Les accions de l’expedició militar espanyola que, dirigida pel marquès de Los Vélez, entrà 
per les terres del sud del Principat al final de novembre de 1640 es caracteritzaren per 
un enorme rigor punitiu: execucions sumàries, enviament de presoners a galeres, saqueig 
i crema de les poblacions que oferiren alguna resistència. L’episodi de Cambrils (15 de 
desembre), on, després de rendir-se a merced dels espanyols, més de 600 defensors foren 
degollats de mala manera, enardí l’esperit de defensa tant dels sectors populars com de la 
classe dirigent catalana.

La tàctica de terroritzar les poblacions usada per l’exèrcit espanyol donà uns rèdits immediats, 
ja que facilità que moltes ciutats i viles que es trobaven en el camí cap a Barcelona es 
rendissin sense resistència. Tanmateix, aquesta tàctica també restringí les opcions de la cort 
de Madrid de solucionar el moviment revolucionari català, ja que pràcticament deixà com a 
única alternativa la via de la conquesta i, finalment, va empènyer el lliurament de Catalunya 
a la sobirania francesa el gener de 1641.

La derrota hispana a la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641 desbaratà els plans 
d’Olivares d’esclafar ràpidament el moviment revolucionari català. Durant els anys de la 
Guerra de Secessió, les operacions bèl·liques afectaren sobretot el Camp de Tarragona, 
la plana del Rosselló (fins a la conquesta de Perpinyà, el setembre de 1642, pel bàndol 
catalanofrancès), les Terres de l’Ebre i la zona de Lleida-Balaguer, per concentrar-se a 
partir de 1651 en el setge de Barcelona per part de les tropes dirigides per Joan Josep 
d’Àustria, el fill bastard de Felip IV. Tanmateix, la caiguda de la capital catalana en mans 
dels espanyols l’octubre de 1652, després de catorze mesos de setge, no allunyà de les terres 
del Principat aquell implacable genet de l’Apocalipsi que era la guerra. Altrament, el retorn 
al domini espanyol va desencadenar unes mesures de repressió força més severes del que 
tradicionalment s’havia valorat historiogràficament. Entre 1652 i el novembre de 1659, 

quan Felip IV i Lluís XIV de França signaren el Tractat dels Pirineus, les comarques del 
nord del Principat continuaren patint les accions i els allotjaments dels exèrcits espanyols i 
francesos, així com dels cossos de miquelets que els acompanyaven. 

Després de molts anys de veure’s colpejats i ultratjats pels exèrcits espanyols i francesos, el 
sentiment majoritari dels catalans era d’un pregon avorriment contra els qui consideraven 
els seus agressors, un sentiment que també existia pel que fa als poders —fossin a la cort 
de Madrid o a la cort de París— que guiaven aquells exèrcits que violentaven les pagesies i 
ciutats del Principat i els comtats. Evidentment també hi havia un dinasticisme, austriacista 
o borbònic, especialment entre els membres dels sectors dirigents, perquè el context de les 
bel·ligeràncies feia inevitable moltes vegades «prendre partit» pel Rei Catòlic o pel Rei Cris-
tianíssim. Tanmateix, en general, el factor dinàstic tenia un caràcter bastant aleatori i la lleial-
tat professada al rei no constituïa l’esglaó més alt en l’escala dels valors polítics dels catalans.

Les guerres de França amb la monarquia hispànica empremten les quatre dècades finals del 
segle xvii: la Guerra de Devolució de 1667-1668, finida amb el Tractat d’Aix-la-Chapelle; la 
Guerra d’Holanda de 1672-1678, closa amb la Pau de Nimega; la Guerra de Luxemburg de 
1683-1684, que acabà amb la Treva de Ratisbona, i la Guerra dels Nou Anys de 1689-1697, 
liquidada amb el Tractat de Ryswick. Durant aquests anys, les tropes hispanes al Principat 
es van mantenir tant per defensar el front dels Pirineus de les escomeses dels exèrcits de 
Lluís XIV de França com per controlar una província que, als ulls dels ministres cortesans, 
havia quedat estigmatitzada com a rebel i sempre en perill de repetir una aliança amb França. 
En les quatre darreres dècades del segle xvii les tropes hispanes a Catalunya oscil·laren entre 
els 4.000 i els 18.000 homes, els quals, tal com ha apreciat Antonio Espino, es comportaren 
a Catalunya com un «país de ocupación». 

La relativa baixa intensitat de les bel·ligeràncies al front dels Pirineus en aquestes quatre 
guerres francoespanyoles del darrer tram del segle xvii canvià substancialment durant les 
campanyes finals de la Guerra dels Nou Anys. La neutralització del front italià com a 
conseqüència del Tractat de Torí, signat l’agost de 1696, va permetre a Lluís XIV destinar 
importants contingents militars al front dels Pirineus. Amb una cort de Madrid convulsa 
per la qüestió successòria i atemorida per l’estat d’indefensió de la monarquia, Catalunya 

i Barcelona es van convertir en la pedra de toc on es mesurarien les forces i les intencions que 
enfrontaven els Habsburg i els Borbó per la successió espanyola.

El desafiament fou guanyat clarament per Lluís XIV de França. Espanya no va rebre auxili militar de 
les potències aliades que, el 1689, havien acordat el Tractat de l’Aliança de Viena, i, l’agost de 1697, 
Barcelona caigué en mans de les tropes franceses del duc de Vendôme, amb la qual cosa quedava 
demostrat que tota la Península podia ser conquerida per la força dels exèrcits del Rei Sol. I aquests 
fets posaren les bases perquè, de grat o per força, molts ministres castellanocortesans comencessin a 
veure la successió francesa com l’única fórmula per evitar la desintegració de la monarquia. 

El setge de Barcelona de 1697 no fou gaire llarg (des del 15 de juny fins al 8 d’agost), però sí 
acarnissat. L’exèrcit del duc de Vendôme, que fou contínuament reforçat, va patir unes 15.000 
baixes, mentre que entre els defensors hi hagué uns 4.000 morts i 800 ferits. La ciutat rebé l’impacte 
d’unes 20.000 bombes i prop de 300 cases foren destruïdes. La duresa d’aquestes xifres té una 
correspondència amb el volum de sentiments d’animadversió que generà aquella lluita sagnant. A 
més, l’ocupació francesa de la ciutat, que es perllongà fins al dia 4 de gener de 1698, generà oneroses 
càrregues per als seus habitants.

Els desastres de la guerra no tardarien gaire a retornar, ja que des de l’estiu de 1705 les terres 
catalanes restaren engolides en el remolí bèl·lic de la Guerra de Successió espanyola. El mes d’agost 
d’aquell any, una flota aliada de 300 vaixells desembarcà a les costes catalanes 17.000 soldats anglesos, 
holandesos i austríacs. Poc temps abans, el 20 de juny, Antoni de Peguera i Domènec Perera havien 
signat amb Mitford Crowe el Pacte de Gènova, que preveia el compromís de Catalunya amb les 
potències de la Gran Aliança de la Haia per tal de proclamar l’arxiduc Carles rei d’Espanya.

En el trencament de 1705 de Catalunya amb la corona borbònica instaurada el 1700 hi van entrar 
en joc dos elements principals. El primer va ser el procés de distanciament i desconfiança entre 
el govern central de la monarquia i un sector de la classe dirigent catalana —bàsicament el Braç 
Militar, un nucli important de la burgesia urbana i els propietaris vilatans. Aquesta tensió tenia 
l’origen en l’estatus constitucional establert d’ençà de 1652, però es va accentuar en els anys finals 
del sis-cents. Els fronts de conflicte eren essencialment dos: la defensa de les constitucions i la 
recuperació dels ressorts de poder del règim pactista perduts el 1652. A més, cal tenir també en 
compte les aspiracions d’aquests sectors econòmics en ascens, amb uns interessos molt més lligats

____ Arribada de l’arxiduc Carles d’Àustria a Barcelona l’agost de 1705
  Paul Decker (dibuix) i Johann August Corvinus (gravat)
  Augsburg, cap a 1715 
  Aiguafort
  

____ Setge de Barcelona de 1705. Gérard Scotin
  Londres, 1735
  Aiguafort
 

____ Setge de Barcelona de 1705. Jean Dumont
  Cap a 1736-1737 
  Aiguafort
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____ Vista de Barcelona. Pieter van der Aa
  Leiden, 1707 - Aiguafort
 

____ Setge de Barcelona de 1714 . Jacques Rigaud (disseny) i Carington Bowles (edició)
  Londres, cap a 1750 - Aiguafort i burí 

____ Setge de Barcelona de 1714. Jacques Rigaud (disseny) i Carington Bowles (edició)
  Londres, cap a 1750 - Aiguafort i burí 

____ Setge de Barcelona de 1714. Jacques Rigaud (disseny) i Nathaniel o Remigius Parr (gravat)
  Londres, 1750 - Aiguafort i burí
 

____ Setge de Barcelona de 1714. Jacques Rigaud (disseny) i Carington Bowles (edició)
  Londres, cap a 1750 - Aiguafort i burí

____ Setge de Barcelona de 1714. Jacques Rigaud (disseny) i Carington Bowles (edició)
  Londres, cap a 1750 - Aiguafort i burí

____ Setge de Barcelona de 1714. Jacques Rigaud (disseny) i Martin Engelbrecht (gravat)
  Augsburg, cap a 1750 - Aiguafort 

____ Carles II d’Habsburg, conegut com 
«El Hechizado» Alain Manesson 
Mallet 

 Frankfurt, 1719 
 Aiguafort acolorit
 

____ Felip V. Joan Baptista Ravanals
  València, 1701 
  Aiguafort
 

____ Medalló de Felip V amb vista de Madrid. Nicolas de Fer
  París, 1705 
  Aiguafort

____ Maria Lluïsa Gabriela de Savoia, primera 
esposa  de Felip V. Jean Mariette

 París, cap a 1701 
 Aiguafort
 

____ Carles III d’Habsburg, arxiduc 
Carles d’Àustria. Hendrik Frans 
Diamaer

 Anvers, primer terç del segle xviii 
 Aiguafort
 

____ Elisabet Cristina de Brunsvic, esposa 
de Carles III d’Habsburg. 

 Johann Gottfried Auerbach (pintura) 
i Adam Johann Schmuzer (gravat)

 Viena, 1727 
 Aiguafort
 

____ Arribada de la reina Elisabet Cristina a Mataró 
el 25 de juliol de 1708. Pieter Schenk

 Amsterdam, 1720 
 Aiguafort
  ____ Carles III d’Habsburg rep la reina Elisabet a Barcelona l’1 d’agost de 1708

 Paul Decker (dibuix) i Johann Corvinus (gravat)
 Augsburg, cap a 1715 - Aiguafort
 

____ Duc de Peterborough, cap de les forces 
aliades de Carles III d’Habsburg

 Jacobus Houbraken
 Londres, 1742-1756 - Aiguafort

____ Duc de Berwick, mariscal de 
l ’exèrcit de Felip V

 Cap a 1690 
 Aiguafort

____ Carles  III d’Habsburg,  esdevingut 
emperador Carles VI del Sacre 
Imperi Romanogermànic

 Gerard van der Gucht
 1748 - Aiguafort
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a les potències marítimes europees (Anglaterra i Holanda especialment) que no pas a les «dues 
corones» borbòniques.

El segon element fonamental del trencament de 1705 van ser les possibilitats que als ulls d’aquest 
«partit» dirigent oferia la política internacional europea. Les demostracions de força de l’armada 
aliada al Mediterrani van crear en aquests sectors unes determinades expectatives: les seves aspiracions 
polítiques i econòmiques podien fer-se realitat si vinculaven la seva sort i la de Catalunya entera al 
bàndol aliat que lluitava contra França i Espanya d’ençà de 1702. 

Les característiques que agafà la lluita a Catalunya —ocupació militar gairebé continuada del 
territori durant gairebé nou anys pels exèrcits d’ambdós bàndols, fronteres mòbils amb comarques 
i viles que sovint canviaven de mans, forta presència de tropes irregulars, nombrosos setges de 
ciutats i fortaleses, destruccions i cremes de poblacions per accions de represàlia, etc.— van fer que 
la contesa fos prou cruenta i acarnissada, especialment en la seva etapa final, en què el nombre de 
militars sobre el territori assolí unes xifres extraordinàries. Així, el juliol de 1714, poc abans de la 
caiguda de Barcelona, l’exèrcit de les dues corones era integrat per 47.000 soldats que tractaven de 
controlar el rerepaís, i 40.000 més adreçats al setge de la Ciutat Comtal. Altrament, el model de 
«terrorisme militar» emprat pels borbònics en aquesta darrera fase de la guerra (execucions massives, 
delme de forca, enviaments massius de presoners a galeres, etc.) obeïa, tal com reflecteixen les 
correspondències i les instruccions dels comandaments borbònics, no solament a l’objectiu d’ocupar 
militarment el territori, sinó també a una sistemàtica, conscient i planificada política d’exterminar 
els resistents; aquest és un aspecte que ajuda a entendre la ferma actitud de defensa i l’enorme 
cost humà dels darrers episodis de la guerra. Només en la jornada de l’11 de setembre de 1714 els 
assaltants borbònics de Barcelona tingueren unes 6.000 baixes i els defensors, unes 3.400, entre 
morts i ferits. 

I després de la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714, la presència de tropes foranes a pe-
nes afluixà, ja que al llarg de tot el segle xviii Catalunya fou un país militarment subjectat per entre 
20.000 i 30.000 soldats, una tercera part dels quals es concentrava a Barcelona.

Evidentment, l’impacte d’aquestes guerres i violències fou molt rellevant en els homes i les dones 
de la Catalunya del segle xvii i primeres dècades del xviii. Les guerres constitueixen una força 
centralitzadora en la vida de qualsevol comunitat, car impliquen tots els sectors socials i els exposen 
a situacions materials, humanes i morals extraordinàries. Així mateix, les guerres subministren 
records forts i persistents per a les generacions futures, això fins a constituir una part fonamental 
del canemàs de la memòria de qualsevol comunitat, sigui local o nacional. L’episodi de la Guerra 

Paral·lelament a les transformacions del sector agrari i manufacturer, l’activitat mercantil dels ports 
de Barcelona, Mataró, Salou o Tarragona es va incrementar notablement com a conseqüència de la 
intervenció en el comerç americà i, sobretot, de les creixents relacions amb Holanda i Anglaterra. 
Així, per exemple, les xifres de l’impost del pariatge ens revelen que, a la segona meitat del sis-cents, 
el comerç portuari de la Ciutat Comtal va pujar el seu valor en un 60 % i es multiplicaren alhora les 
companyies mercantils que en nombre de 150 van funcionar a la capital catalana entre 1650 i 1720.

L’extracció de vins, però sobretot d’aiguardents, fou el que permeté integrar l’economia catalana en 
les estructures del comerç mundial, puix que, si bé el procés de creixença econòmica va arrossegar 
determinats sectors manufacturers (tèxtil, paper, cuir, etc.), els productes agraris vitícoles, i en menor 
mesura la fruita seca, constituïren els components principals dels intercanvis exteriors. Altrament 
l’especialització vitícola fou el factor decisiu per a la integració del mercat català intern, ja que 
estimulà altres especialitzacions i afavorí els intercanvis intercomarcals. 

Indubtablement la demanda exterior de vins i aiguardents en les dècades finals del segle xvii fou 
clau en la dinamització de l’economia catalana. El dit estímul exterior degué tenir el paper d’una 
mena d’interruptor que va activar unes potencialitats acumulades, fins aquell moment amb escassa 
incidència en l’evolució econòmica. Unes potencialitats que són les que permeten explicar per 
què, si bé l’element activador de la demanda de vins i aiguardents també actuà sobre altres regions 
peninsulars i mediterrànies, no va generar-hi uns efectes transformadors equivalents als que ocasionà 
a Catalunya. En aquest sentit, cal valorar que en els dos primers segles de la modernitat, i a vegades 
amb fondes arrels en els segles medievals, la formació històrica catalana havia desenvolupat unes 
bases de capital no econòmic que incidien en les estructures de la propietat, en les relacions socials, en 
el capital social, en el capital humà i en la cultura cívica de la societat. I, a partir de la nova dinàmica 
establerta d’ençà de finals del xvii, aquests elements estimularen el cor del creixement econòmic 
modern: canvis en la productivitat i en la tecnologia, expansió del coneixement i en especial del 
coneixement útil, configuració d’un 
mercat interior i consolidació de la 
integració de l’economia catalana 
en els circuits del gran comerç 
internacional. 

dels Segadors i la jornada de l’11 de setembre de 1714 ho exemplifiquen perfectament en el cas 
català. Però, també, en la contínua mixtura entre canvi i continuïtat que marca l’esdevenir històric, hi 
intervenen fluxos menys visibles però igualment transcendents. Són corrents amb factors que mouen 
lentament les estructures socials i econòmiques, però que no ho fan d’una manera lineal, ja que, en 
determinats moments, sabem que hi ha elements que actuen com a activadors o acceleradors d’altres 
variables, econòmiques o no econòmiques, i es converteixen en disparadors de processos de canvi en 
l’escenari evolutiu general. 

Durant les vuit dècades d’intenses bel·ligeràncies que de manera sumària hem tractat de referir, les 
bases humanes i materials del Principat van experimentar dues etapes ben diferenciades. La primera, 
aproximadament de 1630 a 1660, va ser caracteritzada per una reculada general de la demografia, 
la producció i el comerç. La segona, encetada pels volts de 1660 i intensificada en les dues darreres 
dècades del segle xvii, va suposar l’inici d’una etapa expansiva i de transformacions qualitatives de 
l’economia i la societat catalanes, la qual, només paralitzada breument per la Guerra de Successió, 
conduiria Catalunya cap a la revolució industrial.

Quan, d’ençà de 1635, les terres del Principat es convertiren en plaça d’armes i front de guerra 
de la pugna francoespanyola per l’hegemonia d’Europa, el trend expansiu que havia fet sortir 
Catalunya de la crisi baixmedieval mostrava clars símptomes d’esgotament. D’ençà del llindar 
del sis-cents, els indicadors relacionats amb l’evolució del poblament, la producció agrària i la 
producció manufacturera, així com amb l’activitat comercial, s’estanquen o decauen. Aquesta 
tendència depressiva entrà en una fase crítica a l’entorn de l’any 1630, quan una sèrie continuada 
de males collites a conseqüència de diverses sequeres i aiguats va desencadenar una greu crisi 
agrària que a les terres del Rosselló fou acompanyada d’una epidèmia de pesta, la qual va causar a 
Perpinyà un mínim de 4.000 víctimes sobre una població total d’uns 10.000 habitants.

Tal com hem vist anteriorment, la Guerra dels Segadors va convertir Catalunya en un camp de batalla 
immens i castigat. La guerra provocà grans destrosses en els sectors productius, enfilades de preus dels 
aliments, retrocés dels conreus comercials (la vinya) a favor dels de subsistència (cereals), entrebancs 
en les importacions i les exportacions, endeutaments de les viles i pagesies, trastorns monetaris, etc. I 
sobre aquest escenari ben complicat va incidir-hi l’última gran epidèmia de pesta que atacà el Principat. 
Procedent d’Alger, l’any 1647 la pesta entrà pel port de València. En direcció al nord, el contagi s’es-
tancà durant un parell d’anys al baix Aragó i al nord del País Valencià, però des que el 1650 penetrà a la 
ciutat de Tortosa, la pesta afectà gairebé totes les comarques del Principat i no es va superar totalment 
fins a l’any 1654. A partir dels registres de defuncions de les parròquies, hom ha calculat que, en les 
terres estrictes del Principat, la pesta va ocasionar entre 58.000 i 66.000 víctimes, cosa que suposaria 
aproximadament un 15 % del potencial demogràfic.

Tal com hem dit, després de la contracció dels anys centrals de la centúria, les bases humanes i les 
estructures productives del Principat van experimentar una clara tendència a la reconstrucció i a la 
renovació, tot i els matisos geogràfics i sectorials que hom hi pugui introduir. L’extensió, la inten-
sificació i l’especialització agrícola van constituir el motor principal d’aquest «moment» expansiu. 
El canvi agrari més significatiu va ser, indubtablement, l’expansió de la vinya, car va possibilitar un 
procés d’especialització vitícola de moltes comarques que es consolidaria la centúria següent. A les 
zones del litoral i prelitoral la vinya guanyà terreny a partir de les noves rompudes o desplaçant els 
cereals. A final de segle, al Camp de Tarragona i a l’Anoia la vinya ocupava un 40 % de la superfície 
conreada. Altrament, la reestructuració de la manufactura, iniciada un segle abans, acabà de reeixir 
a la segona meitat del segle xvii. Es tracta d’un procés d’especialització territorial i, d’altra banda, de 
descentralització barcelonina, encara que estigués controlat, almenys en part, pel capital comercial 
de la Ciutat Comtal. 

____ Plànol de la batalla d’Almenar de 1710
  Isaac Basire
  Londres, 1732 - Aiguafort
  Museu de Lleida

____ «De San Quintín la victoria eterniza El Escorial: 
 ¡Monumento sin igual!». Relat de les guerres.  
 Nicolás Roca i Teresa Sellent (editors)
 Barcelona, 1800-1805 
 Calcografia
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El front de les Terres de Ponent durant la Guerra dels Segadors

En el pla estratègic dissenyat pel comte duc d’Olivares l’agost de 1640 per envair Catalunya amb 
l’exèrcit que s’estava concentrant al baix Aragó sota el comandament del marquès de Los Vélez, era 
previst avançar en forma de pinça cap a Barcelona a través de Lleida i de Tortosa. Tanmateix, aquest 
designi fou ràpidament trastocat pels informes del proveïdor Gerónimo Dombes, que desaconsellà 
totalment l’entrada de l’exèrcit per Lleida-Balaguer, tant per raó del mal pas de travessar el riu Ebre 
com per les dificultats per a l’abastiment que tenia la ruta que anava d’Alcanyís a Fraga. I, d’acord 
amb aquesta recomanació, ja a mitjan mes de setembre, la Junta de Ejecución decidí fer entrar tot 
l’exèrcit espanyol per Tortosa, seguint la ruta de Morella i Ulldecona per tal d’aprofitar el suport 
logístic dels ports de Vinaròs i els Alfacs.

Tot i els temors sempre vius del perill d’un atac espanyol i dels efectes d’algunes incursions espo-
ràdiques protagonitzades per ambdós bàndols, el front de les Terres de Ponent no s’activà de ma-
nera significativa fins a la campanya de la primavera de l’any 1642. En aquells moments, les tropes 
franceses del mariscal Philippe de La Mothe-Houdancourt castigaren durament les comarques de 
la Llitera i la Ribagorça. Les conquestes de Tamarit, Montsó, Benavarri, Estadella, Maella i altres 
poblacions van ser seguides pel pillatge i l’incendi, cosa que va provocar l’èxode de molts habitants 
de la Franja i la desertització d’aquella zona del front, un objectiu buscat pels caps militars francesos 
que preparaven la defensa de Lleida i Balaguer davant l’expedició militar que, encapçalada per Fe-
lip IV i Olivares, volia de nou, el 1642, «conquistar» Catalunya.

Amb Felip IV estant a Saragossa, la pèrdua de Perpinyà el 29 de setembre de 1642 va fer que el 
monarca espanyol urgís als seus ministres una acció sobre Lleida per tal de compensar aquell revés 
militar. Encara que fos amb un mal ordre en la milícia i, sobretot, en la intendència, Diego de Mejía 
de Guzmán, marquès de Leganés i cosí d’Olivares, reuní prop de Fraga un exèrcit de 20.000 homes. 
Enfront, les tropes francocatalanes de La Mothe-Houdancourt sumaven 13.000 efectius. El dia 7 
d’octubre es va produir un xoc acarnissat als afores de Lleida que durà fins entrada la nit, quan tingué 
lloc la retirada dels espanyols. El replegament de les tropes del marquès de Leganés cap a Saragossa 
es va convertir en un malson, ja que, castigats per unes fortes pluges, molts soldats moriren ofegats 

en el pas dels rius o víctimes de la falta d’aliments i assistències. Les pèrdues en el bàndol espanyol 
foren molt considerables: uns 5.000 homes.

Amb la pèrdua de Perpinyà i de la totalitat dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, l’estratègia 
hispana en la guerra de «recuperació» de Catalunya donà un tomb. Els intents de conquistar 
ràpidament Barcelona foren abandonats i es prioritzà el front de Lleida-Balaguer amb un doble 
objectiu: primerament, ocupar les Terres de Ponent del Principat per tal d’establir una línia de 
connexió entre l’exèrcit d’Aragó i el que operava a les parts de Tortosa i del Camp de Tarragona, 
i, segonament, aprofitar amb la dita ocupació els recursos de les zones agràries del Pla d’Urgell i la 
Segarra per tal d’estatjar i avituallar les tropes.

Amb Felip IV de nou present en el front català, la campanya de 1643-1644 donà als espanyols un 
primer triomf important: la conquesta de Montsó el 3 de desembre de 1643. Però l’esdeveniment 
més transcendental fou la rendició de Lleida en mans de les tropes de Felipe de Silva el 30 de juliol 
de 1644. El dia 7 d’agost Felip IV entrava a la capital del Segre i confirmava el jurament de les 
constitucions catalanes fet l’any 1632, un acte amb el qual es volia aplanar el camí del retorn del 
Principat a la monarquia espanyola. Durant la tardor d’aquell 1644, Balaguer, Àger i Agramunt 
també passaren a mans hispanes.

Després de la pèrdua de Lleida, la Cort de París reaccionà substituint el virrei La Mothe-Houdancourt 
per Enric de Lorena, comte d’Harcourt, que portà al Principat dos cossos d’exèrcit. Un, destinat 
a l’Empordà, s’adreçà a la conquesta de la fortalesa de Roses, la qual caigué en mans franceses 

____ Plànols de Lleida, Torredembarra, Castelldans i Tarragona
  A partir de 1668 
  Burí

____ Plànols de Roses i Girona i plànol i vista de Montjuïc
  A partir de 1668 
  Burí

____ Setge d’Alguaire
  Anònim, escola flamenca
  Segona meitat del segle xvii 
  Pintura a l’oli
  Museu de Lleida

Antoni Simon i Tarrés
Universitat Autònoma de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans
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____ Lluís XIV i Minerva. Antoine Coypel 
(pintura) i Charles Simonneau (gravat)

 Cap a 1675 - Burí

____ Plànol del castell de Lleida
  A partir de 1668 
  Aiguafort acolorit

el 28 de maig de 1645; l’altre cos armat inicià una ofensiva al front del Segre i derrotà 
contundentment els espanyols al pla de Llorenç (22 de juny), per després emprendre el 
setge de Balaguer, que capitulà el 18 d’octubre.

Tanmateix, la campanya de l’any següent acabà amb un sonor fracàs per a les armes 
catalanofranceses. El mes de maig de 1646 el comte d’Harcourt va iniciar el setge de 
Lleida, la qual fou defensada eficientment pel governador Gregorio de Brito. El novembre 
d’aquell any, quan els francesos encara mantenien el setge, un exèrcit de socors comandat 
pel marquès de Leganés no solament alliberà Lleida sinó que infligí una severa derrota a 
les tropes franceses en la batalla de Santa Cecília del 22 de novembre, i, l’endemà, les tropes 
hispanes s’empararen del castell d’Alguaire.

El fracàs del setge de Lleida precipità el relleu del comte d’Harcourt per Lluís II de Borbó, 
príncep de Condé, el qual el maig-juny de 1647 va intentar un assalt directe a la capital 
del Segre amb un exèrcit de 8.000 infants, 5.000 cavalls i un tren d’artilleria de 33 canons. 
Tanmateix, la defensa i els contraatacs del mariscal Brito forçaren que les tropes de Condé 
aixequessin el setge el dia 18 de juny. I, finida la campanya de 1647, el gruix de les operacions 
militars del front català es desplaçà cap a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. 
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Edicions precedents:

• L’ingrés de la Col·lecció Gelonch 
Viladegut al Museu de Lleida. 
(Març de 2020).


