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La historiografia catalana a penes ha prestat atenció a les institucions i formes d'or- 
ganitzacib militar de la Catalunya de 1'Alta Edat Moderna, llur evolució i comparació amb 
les dels naixents estats moderns, així com les possibilitats i limitacions que aquesta orga- 
nització armada atorgava a la formació histbrica catalana en el context geopolític en qu8 es 
trobava inserida1. S'ha interpretat que la manca d'una estructura militar i hisendística mo- 
derna va condicionar decisivament el resultat de les guerres de Separació i de Successici, im- 
possibilitant determinades opcions polítiques en una &poca caracteritzada, precisament, 
per la guerra i la conquesta.2. Perb, si aquesta hiphtesi és certa, resta per explicar les causes 
d'aquest procés fallit i mesurar-ne millor els seus nets particulars. En aquesta comunicacitj 
pretenem fer una aproximació a la najectirria histbrica de les forrnes d'srganització armada 
de Catalunya fins a la Guerra de Separació i valorar com incidi aquesta evolució en la si- 
tuaci6 política i militar dels orígens de la revolució política de 1640. 

El cas de Catalunya resulta especialment interessant pel que fa als orígens i particu- 
laritats de la seva organitzacib armada medieval. Segons J. Pella i Forgas, en els Usatges, ja 
al segle XI, es troba una primera idea sobre la convcniltncia de mantenir gent permanent- 
ment en armes. Així mateix, en els privilegis concedits a la ciutat de Barcelona pel rei Pere 

1. Fonamentalment, vegeu els treballs de J. PELLA i FORGIS: "Organització militar de I'antiga Catalunya per 
mar i per terra" dins L.lib&ats i Antic/> Govern d e  Catalunytr, Barcelona, 1935, p. 247 i SS. i J. VIDAL PIA: "Les 
forrn~es tradicionals de l'orgmitzaci6 armada a la Catalunya dds s. XVI i XVII. Suggerhncies per a una investigaci6", 
Matzlesnits, no 3 (1956), pp. 105-116. A més de les refer6ncies a les obres generals de N. SALES: Els segles de h D e a -  
dSaz&, Barcelona, 1989, V. FERRO: El D e t  Pziblic Catnli .  Les itzstituc;;ons de  Cotnlz4t;ya fins o1 Decret de Nova  
Plattta, Vic, 1987 i J. LALINDE ABADIA: La institucidn virreina1 en Cattrlziit; (1471-17?6), Barcelona, 1964. 

2.  V, FERRO: El Dret Públic ..., (1987), pp. 65-66: "Quan, arran de la represa econbrnica i politica del final del 
segle XVII i principi del XVIII, el pais, confrontat amb unes opcions histbriques noves, es disposi a defensar la seva 
concepci6 del dret i de la Monarquia i a la seva prbpia existhncia com a entitat independent, es trobi enfrontat, massa 
tard, a la tasca de bastir una estructura militar moderna". A SIMON: "La Revuelra catalana de 1643. Una interpreta- 
ció,", dins DD. AA.: 1640. La Monarqrtia Hbpinicn en o%. B~~rcelona, 1992, pp. 17-43: "...hemos deconsiderar que 
Cataluiia no fue, y dificilmente tenia oportunidad de convertirse en una formación estatal al no haber desarrollado 
con anterioridad unas estructuras administrativo-militares propias de signo moderno", p. 33. 



I1 el 1284, el Recsgn:overunt Proceres, es troba explicitada la manera de redimir-se els ciu- 
tadans per no realitzar personalment el servei militar degut a rei, el qual era regulat per l'u- 
satge Princeps wrnque: lkixecament general armat de tot el país contra un enemic invasor, 
organitzacici, doncs, de caricter defensiu i amb el rei al seu comandament inexcusable- 
mentJ. 

Des de ben aviat, perb, durant el regnat de Pere "el Ceremoni6sM (1336-1 3871, foren 
projectades les bases d'un incipient exercit permanent. El 1362, en plena guerra amb Cas- 
tella, Pere IV va recornanar el reclutament preferent d'infants per a l'exkrcit, disposant que 
tots els ve'ins dels pobles de jurisdicció reial havien d'estar armats en proporei6 als seus 
bkns. Així rnateix, exhortava els Diputats per tal que tiaguessitl cura de la preparacic", de 
gent de cavalleria: "que les gents continuassen en tenir cavalls e en haver-ne per aquells qui 
n a n  han e que poguessen estar aparellats per tal que totes vegades que.1~ dits deputats 10s 
volguesea metre o tornar al sou per necessitat de la guerra que ho poguessen fer..."'. 
Aquell mateix any, el rei concedia a Barcelona cens privilegis a canvi de 250 hornes a cavall, 
en compliment del Princeps w ? n q u e 5 .  

A les Corts de Tarragona de 1370, els Diputats resolgueren acceptar la proposta de 
pagar durant dos anys una host de 300 cavallers, 400 llancers i 400 ballesters, arnb e1 pro- 
pbsit d'inlpedir que "gens stranyes no poguessen esvenir ne damnificar aquell Principat de 
Catlialunya ...", essent necessari tenir "certs hbmens de cavall e stian apparellats que tota 
hora quesien appellats a ops en las quals seran apellats de venir..."" a canvi, mentre dures 
l'esmentat servei, el rei no podia convocar lvusarge Princeps n a m q z d e 7 .  En realitat, l'atorga- 
ei6 d2aquestes forces era 13 contrapartida per evitar un servei sens dubte molest. Aquesta 
mesura fou renovada en les Corts de Lleida de 1375, pagant-se aquesta vegada 1.000 llances 
durant dos mesos i migg. 131 1385, davant una nova invasi6 del Rosselló, Pere IV va obtenir 
600 llances, 500 pillarts -patges o escuders- i 500 ballesters pagats durant dos mesos i amb 
un altre mes de pr6rroga; i, considerada la pobresa del pafs fronterer, alguns cavallers i pre- 
lats aconsellaren deixar 50 llances i 100 pillarts a1 Rossell6 per frenar altres possibles inwa- 
sions. En aquesta ocasi6 la ciutat de Barcelona es va cornprometre a pagar 52 llances i 750 
servents -la rneitat ballest~ers-, per6 en cas &un perill m&s gros, en aquells moments podia 
increnlerltar el seu esfore fins a les 300 llances i els 250 infantse. 

Les ciades corisignadcs semblen demostrar que Pusatge del Princeps n a m q z d e  fou uti- 
litzat repetidament (com una forrna de recluta de tropes efectives sense esperar a la rnobi- 
litzacii6 general que implicava el seu establiment. Ile fet, aixb s'aacab convertint en un cos- 
tum, ja que la ciutat de Barcelona continua responent a les crides reials -tenim 
docurnentats els casos dels anys 1473 i 1474- pagant companyies de ballesters de 250 ho- 
mes durant dos mesos1'. Fins i tot, el 1598, a travi% de la mobilitzaci6 de I'host veii.kzl, la 
Ciutat Comtal, segons les Rtib~iqttes de B ~ u n i q z d e r ,  va estipendiar mil homes enquadrats 

3~ J. I'EEI,A i FORGAS: "Qrganitzacici mili tar..." (1905), pp. 250-251 i 270; umbd V. FERRO: "EI Ilret P6blie ..." 
(1997), pp. 66-67. 

4. Ptocesos <te ¡as Atztrguas Cortes? P.arlnmentas cle Cntrzltrrin, Ardzgdn y Wzbnsm, Barcelona, 185$, Co!eczldn r3t. 
Documettto~ Itt&litos del A ~ l ~ t v o  de la Coro?m de Amgo'n (COD0I.V del ACAj, Tomo VI, pp. 92-76; Actes cle Ies 
Cortea Generde3 de la Corona cie Amgdn, 1362-1363, Madrid, 1986, (CODOINDFL ACA), \bl. L, p. 13:. 

5. Prizalegtos reales concedtdos a la nudrrcl de Biart-ehza, Bat'celot~.~, 1971, CODOI,V DEL ACA, bl. XLIII, p 
124. 

6 .  Cortes de ¡os Antigttos Rei;wos de Amgdtr y de Valen& y I'rittcipndo de Catnlrciin, Cortes de Cntctiuita (1368- 
1373), 'Tomo 111. Madrid, Real Academia de la  Historia, 1903, p. 63. 

7. Ibid., p. 71. En canvi, sique podia demanar la sortida de I'host per megurar la I'rrrr irreva i el somatent, sempre 
m execució de justicia. 

8. Ibid., pp. 288-289 i 293. 
9 .  Procesas ( fe las Antiguas Cortes ..., tom VI, (18531, pp. 394-382; Prizilegios renies ... (1971), pp. 182-183. 
13. Rtibriqtdes de 8rut:iqztm Ceritnottinl dels ,.~fag?ai'cl~s Consellws y Regir?zclzt de Ia Ciutat rie Btzrcebt~ia. Barce- 

lona, Vol. 11, 1915, pp. 245-246; L)ietan'de I'Antich ConsellBarceloni@ACB). Barcelona, Vol. 11, 1893, p. 520. 



en cinc companyies per frenar l'atac francts sobre Perpinya; aixi, en lloc de posar en mama 
el procts del servei d'armes degut al rei". 

Entre 1345 i l'esmentat any de 1598 la ciutat de Barcelona, segons Ies notícies que 
ens proporcionen les Rtibriljztes de Brzdniquer, va mobilitzar la seva gent en forma d'host 
un total de vint-i-set vegades. Aquestes hosts ciutadanes -la de Barcelona i d'altres ciutats 
i viles- van passar, en el decurs del segle XVI, del comandament del veguer o del batlle al 
del Conseller, Cbnsol o Jurat en Cap de les respectives comunitats. La transició queda ben 
reflectida en el cas de Barcelona, la qual va obtenir el 1544 el reconeixement per al seu Con- 
seller en Cap del cirrec de coronel i capiti de la milícia ciutadana, anomenant-se des de lla- 
vors l'esmentada milícia amb el nom de "la   or on ela"'^. 

En el segle XVII, la crisi btl-lica de 1635-1640 confirma el procis fins ara ressenyat: 
la negativa a la mobilització per part de les institucions catalanes en el període 1637-39, du- 
rant la guerra contra Franp, a travis de l'usatge Princeps narnque, contrasta amb les apor- 
tacions fetes per Barcelona i d"1tres ciutats catalanes en forma de milícies urbanes, que, al 
nostre entendre, constitueixen la forma dYorganitzaci6 tradicional mis important de la Ca- 
talunya de 1'Alta Edat ~ o d e r n a ' ~ .  Així, per la campanya de la reconquesta de Salses, la 
Ciutat Comtal contribuí el 1639 amb tres lleves de 500,200 i 500 soldats, als quals s'afe i # - ren 150 llevats pel bisbe i el capítol i que lluitaren tambi sota la bandera de "la Coronela" 4, 

i l'aportaeió total catalana a la campanya se situaria entorn de la considerable xifra de 
12.500 homes15. 

Cal remarcar el caricter divers de les funcions que podien assolir aquestes milícies 
urbanes. A més d'integrar-se, tal com hem vist, en l'exhcit reial en cas d'un perill exterior, 
podien convertir-se en instruments de mobilització en situacions &alteració social i les 
milícies de ciutats com Girona, Besalú, Manresa, Lleida o Perpinyi, a més de Barcelona, 
tenien el privilegi d'actuar b?l.licament en defensa dels seus drets si entenien que aquests 
havien estat violats. Aquest dret, paralalel a la guerra rivada feudal, s'anomenava "privilegi 
de la bandera", "de la m i  armada" o "del veinatgenl$)El privilegi de la bandera fou utilitzat 
per Barcelona arran de la detenció, el juliol del 1588, del seu Conseller en Cap, Galceran 
de Navel, pels veins de la ciutat de Tortosa. El Consell de Cent convoci una expedici6 pu- 
nitiva contra la capital del Baix Ebre; expedici6 de chstig que solament la intervenci6 del 
virrei i la por dels tortosins -que deixaren passar el Conseller en Cap atnb les insignies con- 
sulars i les masses altes- aconseguiran d'evitar-17. TambC, l'any 1612 Perpinyi declari la 
"mi armada" contra la vila de Vilafranca de Conflent, perqut aquesta no lliurava als per- 
pinyanesos les relíquies de Sant Galderic -sant tradicionalment invocat en aquelles terres 
per combatre la plaga de la sequera, que llavors assotava el RsssellB-. Una host perpinya- 
nesa, comandada pels cbnsols de la ciutat, bombardeji amb artilleria Vilafranca i arrenca- 
ren algunes vinyes pertanyents a aquella vila1'. 

I 

Segons Jordi Vidal, a la Catalunya baixo-medieval i moderna, la instituei6 del some- 
tent fou utilitzada usualment per reclutar tropes, tot i que també va adquirir forma de re- 

11. Rúbriques de Brrtniquer, Vol. 11, (19131, pp. 285-290. 
12. V. FERRO EI Dret Públic ..., (19871, p. 170. 
13. Vici. J. EI. ELLIOTT Ln Revolta cntnlnnn. Barcelona, 1966, pp. 3C9 i SS. 
14. DACB, Vol. XII, (19101, p. 353 i a b .  

15. Vid. E. SERRA "Notes sobre l'esforq catal8 a la campanya de Salses. Juliol 1639, gener 1640". Ilo~nenntge el 
Doctor Sebest2 Gizrclr Martírrez. Valkncia, 1998, Vol. 11, pp. 7-28. 

16. Vid. V. FERRO: El Dret Pribltc ..., (1987), p. 181. 
17. L? descripció d'aquesu fets pot seguir-se a travts del DACB (1987), \bl. VI, pp. 69 i SS. i en el diari de Frederic Dw-  

pdau tdimt per A. SIMON i TARRB: Cavnllers i ciutada~ts n la Caktlunyn del Cinc-cents. Barcelona, 1991, pp. 107 i SS. 
18. Aquests fets es poden seguir a través del diari del cirurgih Geroni Cros editat per A. SIMON i Pep VILA a 

Crhniqrtes c/eIRosselld (Ed. Curial, en preparació). També Ph. TORREILLES: "L? m i  armadade 1613", Re-jued'bb- 
toire d'nrcbéologie du Roussillo (1902), pp. 185-192 i X. DESCALLAR: "A pzopos de la main armBe de 1613", Revue 
if%istoiue et dkrcbiologie du Roussillon (1902), pp. 279-282. 



sistkncia popular ~ia,vant 1Tstat o davant determinats grups socials". Podem definir e1 so- 
metent corn una congregaci6 de gent formada per I\plicaciZi dkua  regalia de la Corona en 
una vegueria, i que te com a funció perseguir delinqüents, quadrilles de bandolers, procedir 
a l\radicaciii de les guerres de bindols i perseguir els que no havien complert amb lksta- 
bliment de la Pau i trevaa3. El jurista J. Callís definia el sometent d%questa manera: "...si 
rnalafeyta es feyta a nul1 lloeh de Cathalunya que tot hom qui sia del Senyor I<ey o del 
Bisbe o del Temple o del Hospital ... siam tengues de seguir 10 malfector entro pres sia o 
aturat o enclos o enelusat sens tala e sens mal que no facen a negúm2'. Ca1 remarcar la dife- 
rencia entre el sometent, que 6s un procis de justícia, i el Ptinceps natnqtte, que 6s un aixe- 
cament general armat del pa!s per prevenir una invasió. 

Del 15 de gener de 1257 b datada ulna ordre de Jaume I als habitants de la zona del 
riu Llobregat prbxitna a Barcelona, per tal que estiguessin armats amb ballestes i fletxes su- 
ficients sempre que se% convoqués a sometenta2. Vany 1395 el rei Joan I augmentava el 
territori que havia de respondre a la convocatbria del sornetent, el qual passava del nucli 
inicial del Llobregat al ccinjunt de vegueries que ocupaven els territoris del Valles, el hla- 
resme, IUso~ ia  i el Bages, obliqant-se a portar, cada home, ballesta i deu tirs o, en el seu 
defecte, espasa, l lanp i escuP3. Les Rribr$qt<es de Bruniquer documenten, entre 1383 i 
1605, vint-i-quatre convocatbries del sometent en el Principat. El 1407 la ciutat de Barce- 
lona assegurava al veguer 158 ballesters i 153 hornes a cavall, pagats per un any, si havien 
de sortir en sometent. Waltra banda, ens sembla inlportant de remarcar com en un merno- 
rial, de la segona rneitat del segle XVI, els Consellers de Barcelona deixaven ciar davant 
l\utoritat rcial que no tenien obligaci6 d3cudir al sometent fora en procis de Part i treva 
o "en virtut del usatje Princeps namquen2" . En aquesta cita observem un dels erets de la 
msbilitzacie'p arrnda de Catalunya que ha portat no poques vegades a equívocs i falses ira 
terpretacions: una cosa 6s mobilitzar el sornetent, insistim: un procis de justicia- i una al- 
tra cosa 6s mobilitzar en virtut de l'usatge Pti~zeeps namqtte amb lafor~n~t  de sometent o 
com sifos el ssmete ~ t ,  parlant-se en aquest cas de sometent general del Principat. 

Tot sembla indicar que, durant ei segle XVP, Pa projeccib i la pres$ncia de Ikxkreit 
de la Monarquia dels Austries a Catalunya foren escasses; encara que aquest: &s un terna mal 
conegut. Sabem que en produir-se la invasici francesa del Rossell6, el 1542-43, Carles I pro- 
jecti introduir troyes a Catalunya, perir la ciutat de Barceloria respongui amb una negativa 
i augmenti Pa foap  de la milicia urbana, oferint fins un total de 9.63: homes 25; encara que 
de fet, segons el 13ietzlri ce la Ciutat, la mostra de la tropa don2 per resultat 4.195 soldats 
(2.215 arcabussers, 270 bdlesten, 1.545 piquers i 16% hotncs armats amb partisanes), insi- 
nuant-se la i ~ l t a  de rnolta gent2'. Tot fa pensar que Catalunya, espccialment la Ciutat 
Comtal, apostava per l~utodefensa, sense desitjar la presencia dkxcsssives tropes forinics. 
El 18 d'aagost de 1546 Barcelona rebut@, una altra vegada, 2.000 homes que 1?Bmpcrador 
Carles desitjava enviar-li. En aquestes negatives, a mis de la defensa dbuaes opcions politi- 

19. J. VIISAL PLA: "I,es formes ornajcionals ..." (1986), p. 113. 
36. J. I'P*%LX i FORGAS: c'OrgmI:~aci6 n:ilita~ ." (19051, p. 274 i Rliiari~zte~ lit. B Y I ~ R ~ ~ I I ~ Y  (1913) &I. II, p p  

457-4155?. 
21. J. CAI,LIS: l~act t : tas  pyocessas soani emissipw me J~zcobrr~~  Gkrliicio (14C$), cint per J. PELLA i IQRGAS: 

"Organitzncid rmilimr ..." (1935), g p ~  271. 
22. P~ocesos de las tltz!zgtdas (.ortes ... (1850) torn VI, pp. 124-126. 
23. fbid. pp. 457-459. 
24. RtiLriques de Brutriqtder (19131, Vol. 11, p. 31C i DACR (18968, Vol. W, pp. 226-227. 
25. Citat per N. SAI.I{S: Eh segles ... (1989), p. 83. 
26. DACR (11895), Vo:. IV. Notícia del 13 d'agost de 1544. 



ques de caricter general, hi devien influir fets com l'ocorregut pocs dies abans, quan una 
companyia de soldats castellans, que transitava camí de Perpinyi, tingué una escaramussa 
amb un cavaller catali i el seu seguici, acabant la brega amb la mort de l'esmentat cavaller i 
quatre acompanyants seus27. 

La ciutat de Barcelona no solament procuri incrementar el potencial numeric de la 
seva milícia, sinó també el nivell del seu armament. A partir de les mostres generals de 1534 
i 1544 i de la mostra de tres companyies de 1553, hom observa la creixent presencia de l'ar- 
cabusser en la milicia urbana. 

Quadre n. 1. Composició de la Milícia Urbana de Barcelona 

Any No d'homes Arcabussers Ballesters Piquers 
1534 5015 1 O00 (19'9%) 1250 (24,9%) 2765 (55,1%) 
1544 4195 2215 (52,8%) 270 (6,4%) I 71 O (40,7%) 
1553 628 41 7 (66,4%) 68 (10,8%) 113 (27,9%) 

Font: DACB, Vol. IV (Elaboraci6 prhpia). 

Altrament, cal remarcar que els nombrosos compromisos militars de 1'Emperador 
expliquen tamb6 la falta de projecció de l'extrcit de la Monarquia Hispinica a Catalunya. 
El juny de 1543 , Carles V disposava, per una pragmitica reial, la liquidació de moltes pla- 
ces mal guarnides arreu del Principat, disposant així mateix que Barcelona es convertís en 
la ciutat de "recullita" dels homes de molts llocs i viles de Catalunya, els quals havien de 
contribuir també econbmicament a la seva fortificació: Barcelona es convertia indiscutible- 
ment en la capital militar del Principat i havia d'ésser defensada, en cas &invasió, pels po- 
bladors d'uns territoris que sumaven 25.298 focs i que comprenien viles i llocs tan allu- 
nyats com Lleida, Berga, Agramunt o Vilafranca del Penedts; aquesta pragmitica era 
motivada "per tantas guerras que te Sa Magestat per totas las parts del Món no podia acudir 
[a l'auxili de  arce el ona]"^^. La capital del Principat va vetllar per la seva seguretat, realit- 
zant peribdicament mostres de la capacitat defensiva dels homes dels "Locs de la recullita" 
i ordenant que s'hi personessin en moments de perill, com 1555,1561,1564 o en la data de 
1570, quan 20.000 catalans es movilitzaren per frenar una possible invasió francesa. Així 
mateix, la Ciutat Comtal es va armar comprant a Genova, l'an 1570,12 sacres, 12 migsa- 
cres i 7.000 pilotes de ferro, i 6.000 piques de Biscaia l'any 1575r9. L'opci6 de l'autodefensa 
resta confirmada quan, el 7 de novembre de 1589, els Consellers de Barcelona respongue- 
ren negativament a Felip I1 sobre la possibilitat de la tramesa de tropes a Catalunya3'. 

27. Ibid., notícies del'l de gener de 1534, del 13 d'agost de 1542 i del 18 d'agost de 1542. 
28. Rúbriques de Brtrttiqtrer, Vol. I1 (1913), pp. 282-283. 
29. Ibid., pp. 259-260 i DACB, Vol. V (1896), notícies de marc; de 1570 i del 12 de setembre de 1573. 
30. Rlibriqtres de Bruniquo; Vol. I1 (19131, p. 261. 
Les dades aportades per LA.A. THOMPSON confirmen l'escassa prebtncia de tropes reials a Catalunya en 

aquests anys finals del segle XVI. 

QUADRE 11. Personal militar a la Península, ai nord d'Africa i a I'Annada. 

ARI' CATALUNYA TOTAL % CATALUNYA 
1560 1.220 12.985 9,39 
1563 603 12.171 4,92 
1579 952 19.789 5,35 
1583-84 150 22.603 
1596 1.729 49.402 3,45 
1630 1.460 30.041 4,86 
1607-09 1.949 28.320 6,88 
1612 1.339 29.939 4,47 
1631 1.000 30.983 3,22 
Font: I.A.A. THOMPSON: Gumn y dectaciencia. Barcelona, 1981, pp. 364-369. Elaboració prbpia. 



D'altra banda, segons I. A. A. Thompson, el rei va reclutar pocs homes a Catalunya 
fins a la dkcada de 1580. La majoria de les companyies es llevaven mitjan~ant capitulacions 
d'amnistia concediCes a bandes de delinqüents o bandolers, amb la mediaci6 de nobles lo- 
cals, a canvi d k n  període de servei a l'exhcit reial, sovint a Flandes. També la hlonarquia 
era reticent a la recluta dins Catalunya, pel gran nombre d'irnrnigrants francesos que exis- 
tien en el Principat, considerats enemics potencials a I'igual que els moriscos d'Aragci i Va- 
lkncia. Per& I'esgotament demogrific castelli i l'increment de la guerra a IXtlintic var1 fer 
desapartixer en part aquestes prevencions: així, el 1587 es reclutaren a Catalunya deu com- 
panyies, i des de llavors fou normal reclutar-ne dues o tres cada any, és a dir, entre 350 i 
400 homes3'. 

Tal com hem vist, la situació militar de Catalunya fins a les primeres dkcades del se- 
gle XWII era molt particular. Si bé el Lloctinent General era nomenat pel Rei "capiti gene- 
ral de la nostra milida i gents de guerra i la general manca de tropes de la hlo- 
narquia a Catalunya, pel rebuig de les seves institucions o per la necessitat que tenia el 
govern central d'atendre d"1tres fronts i territoris, va implicar que les ciutats catalanes, e11 
cspecial Barcelona, desenvolupessin d'una rnanera important la milícia urbana, llevant aixl" 
rnatcix la Gencralitat companyies de soldats per la seva iniciativa. 

La introducció i I'establiment regular de tropes reials en el Principat a partir de la 
dkcada dels anys vic,t del segle XVII, suposari un trencament amb la situacici anterior, no 
solarnent pels problemes originats pels allotjaments, sinó tamb6 pel que significava de pkr- 
dua de control sobre la situació militar del Principat per part de les institucions catalanes. 

En aquest punt, creiem oportú de fer una aproximaci6 valorativa de les capacitats 
d'aquestes milícies urbanes. Si bé hom pol: apreciar -tal corn ha quedat demostrat en la 
milícia urbana de Ba.rcelona- una evolucici en I'armarnent dels infants, un balan~ global de 
lbrganitzacici militar del Principat indica lkxistkncia de limitacions molt importants. En 
primer lloc, la disponibilitat numkrica d'urn país que tenia entorn dels 500.000 habitants i 
una capacitat que no passava dels 50.000. A més, aquestes milícies a penes comptaven amb 
artilleria, cavalleria i caps militars ensinistrats en les ttcniques i tictiques guerreres domi- 
nants a l%poca. Llur intendencia, sistemes de provdment, etc., eren forga improvisats i al 
darrere no existia, en definitiva, una estructura hisendística i administrativa rnilitar rno- 
derna. Aquestes limitaciol~s, les feia encara mis notables la posicici geopolítica de Catalu- 
nya, que es trobava al bell mig de les més grans potiincies militars de l'kpoca, limitacions 
que restaran ben paleses quan I'opció revolucioniria d'un sector de la classe dirigent cata- 
lana inicii' la Guerra de Separació de 1640. 

L'ordre d'ocupar militarment Gatalumya, acordada a Madrid en una reunió del Con- 
sell d'Estat del 14 d'agost de 1640, fou una de les causes fonamentals que motivaren la con- 
vocacici de la Junta General de Braps, les anomenades "Corts de Pau  lari is"^^, les qual5 
des de les seves prinieres sessions van tenir com un dels seus objectius principals la msca 
d'organitzar la resis thia  armada de Catalunya contra els exilrcits enviats per Felip IV. 
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El dia 13 de setembre els Brases resolgueren crear una Junta de Guerra i una altra 
d'Hisenda, de dotze membres cadascuna, tres per estament, que serien les encarregades de 
mobilitzar els homes i els recursos econbmics per fer possible la defensa3! L'xtivitat d'a- 
questes juntes fou ben intensa des d'un bon comensament durant els mesos de setembre i 
octubre hom s'ocupi en avaluar els efectius d'infanteria i cavalleria disponibles per lluitar 
a cada vegueria del Principat, reconttixer l'estat de les fortaleses frontereres de Tortosa, 
Lleida, Balaguer ..., realitzar "asientosn per a1 subministrament de pa i vitualles als soldats, 
im osar taxes per cobrir les despeses, gestions per proveir armes a les lleves, coordinar els 
es ? o r ~ o s  militars de les distintes ciutats i viles de Catalunya, trobar caps militars experi- 
mentats i capasos per al comandament de les tropes, etc. 

Perb, ben aviat, les institucions catalanes comprovaran, amb impotkncia, el fracis 
dels seus esforsos. No  hi havia temps, ni experillncia, ni voluntat popular per posar en 
funcionament un aparell administratiu-hisendístic i un cos militar eficac; per fer front a la 
f o r ~ a  d'un estat hispinic -castelli- que -malgrat els seus símptomes de decadkncia- por- 
tava gairebé dos segles d'avantatge en aquest terreny. En aquest sentit, els mateixos Bragos 
es feien ressb, amb gran inquietud, de les capacitats de movilització del govern de Madrid: 
"que sols de cavalleria passarian de 3.000 y la major part de estos serian cavallers de las or- 
dens militars y de infanteria passarian de 30.000, gent tota molt practica y dentada, perqut 
treyan 10s soldats vells de las guarnicions y fortalezas, y ni hauria molts de valons y de a1- 
tres nacions"35. 

Cal remarcar -tal com ha fet Núria Sales- que, des d'un bon principi, en la defensa 
armada de Catalunya es distingiren dos tipus de tropes distintes: les coytanyies 'd'almo- 
givers" o miquelets i els "tercios" de vegueria llevats per la Generalitat . Les partides de 
miquelets, integrades -sobretot al comengament de la guerra- per gent d'origen popular, 
donaven repetides mostres d'indisciplina, inobediencia i ineficicia militar. Ramon de Gui- 
mera, com d'altres caps militars, es queixava el 20 de novembre, des de Xerta, dient: "Ayer 
10s migueletes abandonaron la posición del paso del Alma sin otro motivo que el ser lugar 
desde donde no  era fácil el robo ... llegados a Tivenys empezaron a desafiar a todos 10s ofi- 
ciales, amenazando al conde de Cavalli y a mi me avisavan que se proponían echarme al 
fuegom3'. Aquests problemes, perb, no afectaren únicament les companyies "d'almo- 
giversn. Les lleves de la Generalitat es feien amb grans dificultats, tal com reconeixien els 
mateixos Bra~os: "per quant ab differents cartas dels Mestres de Camp y Sargentos Majors 
tenim entks que las levas de las personas de las universitats se fan molt a pler y en moltas 
parts recusan ferlasm3', i la seva capacitat militar fou considerada després ínfima: "Per ha- 
ver ensenyat la experientia que han estat de molt poch profit los soldats que ab las levas ha 
fet la provincia axi per haver enviat la gent mes inhutil y incapas pera las armas comprant- 
10s a es de diner com també per no haver tingut temps de disciplinarse en la art mili- P tar ..." 9. Altrament, la tasca de reclutar gent experta i diners per la guerra es feia en aquells 
moments especialment dificultosa, puix que la recent campanya de Salses havia significat 
un important desgast &efectius humans i recursos econbmics. La situació de crisi interna 
que vivia Catalunya dificultava també aquestes tasques d'organització militar; el 30 de se- 
tembre, la Junta de Guerra proposava als Bragos que "considerant la junta de guerra quant 
importa la obedittncia en la milicia no sols en las personas militars, oficials majors y me- 
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nors, perb encara en las universitats, ciutats, vilas y llochs als ordes donats axi per part de 
V. Sria. com de sos ministres, pertant representa a V. Sria. que seria molt convenient que 
en 10s presents brassos se deliberb las penas [que] se han de inlposar y executar contra dits 
ir~obedients"~'. 

Les primeres topades de les tropes catalanes amb l'extrcit del marqués de 10s Vdlez, 
ja posaven de manifest la inferioritat militar catalana, a causa de la notable potkncia de 
l'exkrcit hispinic4', perd també per les mancances pr8pies: "Sols ab tota la veritat y certesa 
se sabia que 10 dit exercit llavia trobat al coll de Balaguer sens casi ninguna fortificacib, la 
trinxera molt flaca y 10s reparos molt inferiors als que eran menester per a resistir a un ex&r- 
cit real (...) Y aixi mateix se sabé ab la matexa certesa que en lo dit puesto hi havia molt poca 
gent de la p r ~ v i n c i a ' " ~ ~ ,  i, a finals de 1640, @! diputat Josep Quintana, encarregat per la Ge- 
rleralitat de la defensa de les línies de 1'Ebre i del Segre, escrivia, desesperat: "que devia ad- 
vertiries que era imposible continuar la guerra sin 1% gente necesaria, sin oficiales ni muni- 
ciones, y, lo que es geor, sin forma de milicia ni obediencian4'. De  fet, per aquelles daees, 
totes les esperances de frenar l'extrcit enviat per Olivares estaven dipositades en 1"jut fran- 
c & ~ ,  que finalrrlent salvaria Barcelona a la batalla de Montjuik, quan els Brac;os, perb, ja ha- 
vien jurat fidelitat al rei de Franea, Lluís ~ 1 1 1 ~ ~ .  

Eva Serra ha z,ssenyalat que els pactes amb Franga semblen significar uns canvis de- 
cisius cn lkswuctura militar i fiscal catalana. La creaci6 &un exercit de 5.500 homes, orga- 
nitzats i administrats a traves d'una "Junta del Batallh", suposaria un esfors per liquidar el 
sistema organitzatiu militar voluntari 45 que portaria aparellat, a1 mateix temps, ura nou sis- 
tema fiscal, basat en un tipus de capitaci6 directa. Perb aixi, arribava massa tard: la prcsc'n- 
cia primer de les tropes franceses i, després de 1652, dels exercits de la Monarquia espa- 
nyola, van fer que les institucions catalanes perdessin el control militar del pais i, per tant, 
quedessin també limitades les seves opcions polítiques. 
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