
ELS SEGLES XVII I XVIII 

 

1.EL REGNAT DE FELIP III 

 

 Renúncia de les tasques  de govern. 

 Delega en els validos: Duc de Lerma. 

 Objectius: 

o La pau a l’exterior: 

 Anglaterra: 1604 

 Països Baixos: treva dels Dotze Anys, 1609 

 Econòmicament:  augment de despeses provoca bancarrota. 

 Política interior:  expulsió dels moriscos, 1609. 

 

 

2.EL REGNAT DE FELIP IV  

 

 Cedeix el poder al seu valido: Comte duc d’Olivares. 

 Política exterior: 

o Guerra contra els flamencs. 

o Guerra dels 30 anys al Sacre Imperi: 

 Conflicte catòlics i protestants. 

 Fi hegemonia hispànica a Europa  

 Pau de Westfàlia 

 Política interior: 

o Aixecaments de Catalunya i Portugal: 

 Política centralista d’Olivares 

 Exigències  de reclutar homes i impostos a tots els territoris hispànics. 

 Catalunya demana ajuda a França (Pau Claris) 

 Acaba la guerra de Cat. 1652 

 Pau dels Pirineuscessió del Rosselló i Cerdanya a França 

 Portugal independent. 



LA GUERRA DELS SEGADORS. 

 Dins de la guerra dels 30 anys (1618-1648) 

 Enfrontaments entre les institucions de Catalunya i Felip IV 

 1635 Felip entra en guerra amb França. Va durar del 1637 al 1639. 

 Olivares força la participació catalana. 

GUERRA DELS SEGADORS: 

 Els soldats castellans , 10.000 homes,  es van quedar a Catalunya.  

 Obligatorietat d’allotjament per part de la població catalana i mantenir-la. 

Desenvolupament dels fets: 

o  Santa Coloma de Farners:  es neguen a allotjar els soldats. 

o Inici de la revolta per diverses zones catalanes. 

o Corpus de Sang, 7 de juny de 1640. Entren segadors a Barcelona. 

Enfrontaments amb les autoritats. 

o El virrei Comte de Santa Coloma és mort pels segadors. 

o Dura repressió  per part de Felip IV 

o Pau Claris: 

 President de la Generalitat 

 Demana ajuda militar a França 

 Per treure’s el domini de Castella: 

 Proclama la República catalana sota la protecció de la corona 

francesa . 

 Claris proclama Lluís XIII de França com a comte de Barcelona. 

o Inici de la guerra de catalans i francesos contra Castella. (1640-1652) 

o 1652 Barcelona capitula davant les tropes de Felip IV. 

o Felip IV  atorga un perdó general i accepta respectar les lleis, les institucions i 

privilegis de Catalunya. 

o La guerra entre França i la monarquia hispànica durarà fins el 1659. 

o Signatura del Tractat dels Pirineus: 

  Espanya lliura a França el Rosselló i part de la Cerdanya. 

 

 

 

 



3.EL REGNAT DE CARLES II 

 

 Incapacitat del rei per governar. 

 Corrupció dels validos. 

 Pèrdua d’influència  política a Europa. 

 Mor sense descendència: 

o Guerra de Successió: 

 Casa d’Àustria o Habsburg 

 Casa d’Anjou o Borbó. 

 Fi del regnat de la casa d’Àustria a Espanya. 

 

 

4.LA CRISI ECONÒMICA I SOCIAL 

 

1.CRISI DEMOGRÀFICA 

 

 Recessió demogràfica en el s. XVII. Passen de 8 a 7 milions d’habitants. 

 Causes: 

o Males collites 

o Epidèmies de pesta (més greu 1559 a Castella) 

o Expulsió dels moriscos 

o Mortalitat per guerres. 

o Emigració a Amèrica 

 

2.CRISI ECONÒMICA 

 

 Empitjorament durant el segle XVII: 

o Crisi de l’agricultura: 

 Fam, guerres i epidèmies  

 Despoblament del camp  Aparició dels pícaros o de la mendicitat 

 Augment d’impostos. 

 Ús de tècniques rudimentàries. 



o Crisi de la ramaderia: 

 Reducció nombre de caps de bestiar: 

 Causes: 

 Sequeres i destrucció per guerres peninsulars (Catalunya i 

Portugal) 

o Crisi de la indústria i el comerç: 

 Competència  dels productes estrangers. 

 Poca capacitat de compra  de la població. 

 Descens de la demanda americana 

o Crisi financera: 

 Causes: 

 Augment de les despeses de la Cort i de les guerres. 

 Mines d’or i plata exhaurides. 

 Augment d’impostos i devaluació de la moneda per evitar la crisi 

 Declaració de fallida (bancarrota). 

 

3.CRISI SOCIAL 

 

 La riquesa d’Amèrica serveix per pagar: 

o Empreses imperials de la monarquia 

o Consolidar el model social nobiliari: compra de terres, cases o despeses 

sumptuàries. 

 La noblesa vivia de les rendes i  dels càrrecs. 

 Massa de població empobrida: 

o Pagesos: havien perdut la terra. 

o Artesans: empobrits per la competència estrangera. 

o Gentilhomes (hidalgos): no poden viure amb les seves terres. 

 Gran part de població es dedicarà a la mendicitat o a fer de picaros. 

 Objectiu de la societat: 

o Enriquir-se a Amèrica 

o Viure de rendes 

 El treball era considerat de plebeus. 

 



5.EQUILIBRI EUROPEU I GUERRA DE SUCCESSIÓ  

 

5.1.ALIANCES INTERNACIONALS: 

 

 Gran Aliança de l’Haia: 

o Gran Bretanya, Àustria i Holanda + Prússia, estats alemanys 

 Corona d’Aragó 

 Recolzament: candidat Carles 

 França + Savoia i Portugalcanvi de bàndol. 

o Corona de Castella 

o Candidat Felip d’Anjou (futur Felip V) 

 Inici de la guerra 1702 

 Desenvolupament de la guerra: 

 

o A Europa: 

 A favor dels interessos de la coalició de l’Haia. 

o Interior de la Península: 

 A favor dels interessos francesos: 

 Derrota de València  i Aragó (1707) 

 Catalunya resisteix fidel als austriacistes. 

o 1711 mor l’emperador d’Àustria. Carles és coronat nou emperador: canvi 

situació internacional. 

 1713 Tractat d’Utrecht: fi al conflicte. 

 1714: Catalunya decideix seguir lluitantRevolta dels catalans. 

 11 de setembre de 1714  Barcelona es rendeix. 

 

5.2.L’ACTITUD DELS CATALANS: 

 

 Pacte de Gènova: catalans amb Anglaterra: 

o Garantir el respecte de les lleis i les institucions catalanes. 

o Ajuda militar. 

o Revolta contra el rei Felip V de Catalunya. 

 



 Sentiment antifrancès. 

 Rebuig sistema centralista i uniformitzador. 

 L’actitud del nou virrei de Catalunya contrari a l’autogovern català. 

 Catalunya perd la guerraDecret de Nova Planta (1716) 

 

Derrota: 

 Pèrdua  de lleis i institucions d’autogovern: Decret de Nova Planta, 1716. 

 Centralització i uniformització del govern i de l’administració. 

 Capità general màxima autoritat política i militar a Catalunya 

 Aparició dels corregiments i dels corregidors que controlen les autoritats municipals. 

 Creació de l’intendent  responsable de la superintendència: encarregat de distribuir els 

recursos  per mantenir l’administració a Catalunya. 

 Imposició de la llengua castellana dins de l’administració de Catalunya. 

 

Integració i resistència: 

 Botiflers: membres de la nova administració 

 Memorials: textos de queixa. 

 Cervera: nova universitat.  

 Tancament de la universitat de Barcelona 
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