


Explicació Ampliació

La Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió
Estructura de govern del regne de Catalunya i Aragó durant els segles XVl i XVll
D’una banda, hi havia el rei, que era qui sancionava d’acord amb les lleis i, de l’altra, la 
Generalitat, que governava sobre el territori. Aquesta institució estava formada per tres 
estaments, anomenats braços: el nobiliari o militar, integrat per la noblesa; l’eclesiàstic, 
integrat per bisbes, abats i alts càrrecs de l’Església, i el reial o popular, integrat pel poble: 
mercaders, menestrals, pagesos... El conseller en cap (que en seria el president) sempre 
era un eclesiàstic. Un altre organisme de govern eren els Consells Municipals, que eren 
com un estat dins de l’Estat, amb una gran autonomia i poder. El més important era el 
Consell de Cent de la ciutat de Barcelona.

Guerra dels Segadors
Com a conseqüència de l’interès dels països europeus per tenir més domini a Europa, l’any 
1618 comença la guerra dels 30 anys. El rei de Castella i el rei de França entren en guerra. 
Les tropes castellanes s’instal·len a Catalunya i els catalans, que patien un seguit de males 
collites, han de mantenir aquestes tropes malgrat la precarietat que vivia la gent del país. El 
7 de juny del 1640, festa de Corpus, entren pagesos a Barcelona per llogar-se per a la sega 
i es revolten (Corpus de sang). La revolta s’escampa ràpidament per tota la terra: comença 
la guerra dels segadors, en què es va popularitzar una cançó que avui és l’himne nacional 
de Catalunya.

La guerra de Successió
L’any 1700 mor Carles ll, últim rei de la dinastia dels Àustries, que van regnar a la península 
ibèrica després dels Reis Catòlics. Aquesta mort va originar un conflicte dinàstic per veure 
qui el succeïa. Hi havia dos pretendents amb igualtat de drets successoris: Felip, de la casa 
dels Borbons, i l’arxiduc Carles, de la casa i imperi d’Àustria. Tot i que Felip jurà les 
Constitucions (lleis i llibertats) de Catalunya, era nét del rei de França, que reprimia els 
catalans del nord, mentre que l’arxiduc era germà de l’emperador d’Àustria i allà es 
reconeixien les identitats nacionals. Els catalans van ser fidels a l’arxiduc, però en morir 
l’emperador, l’arxiduc va heretar l’imperi i, llavors, Anglaterra no va veure bé que l’arxiduc 
tingués tant de poder. Finalment, l’arxiduc es va desdir de la guerra i la Corona d’Aragó va 
haver de lluitar tota sola contra França i Castella. L’11 de setembre de 1714 cau Barcelona, 
després d’un terrible setge de tretze mesos. Això va significar la fi de l’autogovern.
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