Curs

Crisi, Revolució i
Guerra dels Segadors
Presentació

La crisi dels Segadors (1627-1640) es l’etapa prèvia a la
Revolució (1640) i Guerra (1640-1652); que posa fi a un llarg
període
expansiu
(1585-1627)
demogràficament
i
econòmicament. La crisi es el resultat de tres factors decisius que
culminen amb la Revolució i que expliquen el Corpus de Sang
(l’assassinat del virrei hispànic), el Pacte de Ceret (l’aliança
política i militar entre Catalunya i França), i la proclamació de la
República catalana de Pau Claris.
Una crisi econòmica, produïda, principalment per l’especulació de
la producció agrària; una crisi social, a causa, bàsicament, dels
allotjaments forçosos de les tropes hispàniques i de les lleves
militars de població civil; i una crisi política, que es el resultat
d’un conflicte pel model d’estat entre les institucions catalanes i
la monarquia hispànica. L’esclat correlatiu de les tres crisis
culmina amb el Corpus de Sang, que explica la Revolució i la
Guerra.
La crisi i la Revolució dels Segadors es una etapa històrica cabdal
a Catalunya, que explica el dramàtic transit del país cap a la
modernitat i que situa la fita que marca l’origen del conflicte
històric entre Catalunya i Espanya. Tots els conflictes posteriors
(la Guerra de Successió, les Guerres Carlines i, fins i tot, la
Guerra Civil del 36); i el paper que internacionalment ha jugat
Catalunya des de llavors es remeten, bàsicament, a la crisi i
Revolució dels Segadors.

Professor

Marc Pons Barrachina.
Llicenciat en Humanitats.
Articulista de temàtica històrica al digital El Nacional.cat.
Col·laborador de temes històrics als programes Estat de Gràcia i
En Guàrdia, de Catalunya Ràdio.

Accessibilitat

L’objectiu del curs es oferir una visió total d’aquesta etapa
històrica. Explicar com s’articulava aquella societat. I posar
l’accent en aquells segments de la societat més desconeguts:
pagesos que havien passat de la condició de jornalers a la
d’arrendataris de la terra que treballaven, obradors rurals que
produïen al marge del control dels gremis urbans, immigrants
occitans que van modificar la cultura de treball del país,
negociants acaparadors i banquers especuladors protegits per
l’administració hispànica. I explicar la reacció d’aquella societat
amb l’aparició de la crisi; i la dels fenòmens associats amb la

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Els dilluns, de l’1 d’abril al 3 de juny
de 2019, de 17,45h a 19,15h (els
dies 15 i 22 d’abril no hi ha classe)
8 sessions
Preu
Curs sencer: 125€
Classes soltes: 18 € / sessió
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
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destrucció d’aquell paisatge de prosperitat: endeutament de les classes emprenedores, desnonaments
massius, esclavitud infantil, violència, malalties i mort.
Pel seguiment del curs i com a eina per afavorir futures exploracions dels i les alumnes el professor
prepararà i farà arribar als i les participants un dossier amb les idees clau de cada sessió, una
bibliografia bàsica i avançada i un recull de la millor narrativa referida a aquella etapa històrica.
No son necessaris coneixements previs.

Programa
1. El canvi de mentalitat feudal a cultura mercantil (1585-1627).
a. L’aparició d’una nova classe de petits propietaris agraris.
b. L’entrada massiva de mà d’obra occitana.
c. L’aparició de circuits comercials de productes agraris.
2. Els primers símptomes de crisi (1627-1635).
a. Deslocalització de la producció industrial lluny del control dels gremis.
b. L’especulació d’aliments i les crisis de preus i salaris.
c. L’endeutament creixent de les “classes mitjanes”
3. El bandolerisme en el període expansiu i en la crisi dels Segadors (1585-1640).
a. El bandolerisme senyorial: Rocaguinarda i Barbeta.
b. El bandolerisme gremial: Serrallonga i Trucafort.
c. Les connexions entre el bandolerisme i el poder.
4. La crisi que anticipa la Revolució (1635-1640).
a. L’ocupació hispànica: allotjaments forçosos i violència militar.
b. La destrucció de les “classes mitjanes”.
c. L’expulsió de sistema de les classes més humils.
5. La Revolució (1640).
a. La repressió militar i política hispànica.
b. El Corpus de Sang: l’assassinat del virrei hispànic.
c. El Pacte de Ceret: l’aliança entre Catalunya i França.
6. La proclamació de la I República catalana (1641).
a. La República de Pau Claris.
b. L’assassinat de Pau Claris.
c. El nou estatus polític català dins la corona francesa.
7. La Guerra (1640-1652)
a. La Generalitat, Lluis XIII i Richelieu (1640-1642).
b. La Generalitat, Lluís XIV i Mazzarino (1643-1652).
c. La derrota i retorn a l’obediència de la monarquia hispànica (1652).
8. La Pau dels Pirineus (1659): l’amputació de la Catalunya nord.
a. Les negociacions hispano-franceses a l’illa dels Faisans.
b. La resistència rossellonesa.
c. Les primeres normes de prohibició de l’ús de la llengua catalana.
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