
 

 

Projecte: La Revolta dels Segadors 1640 
 
  
Objectiu 
 
Recreació fotogràfica dels fets que arribaren fins el dia de Corpus de 1640 
(Corpus de Sang) i que donaren inici a la "Guerra dels Segadors".  
Era un temps en que la corona de Castella estava implicada en la Guerra dels 
30 Anys (guerres a centre Europa), i a la vegada reprimia els intents d'invasió 
de França.  
Catalunya disposava de les seves Constitucions i no volia participar de la lleva 
forçada de soldats, de la recapta de nous impostos ni de la ocupació que feien 
les tropes castellanes que lluitaven a la frontera amb França. 
 
 
Què hem buscat amb aquest projecte? 
 
En aquest projecte hem intentat cobrir els fets que van anticipar La Revolta dels 
Segadors, dibuixant el que era "normalitat" durant 1639 i fins el dijous de 
Corpus de 1640. 
Per això ens hem assessorat d'un historiador i hem consultat alguns textos de 
cara a elaborar una versió gràfica i representable amb el mitjà que ens és 
familiar, la fotografia. 
Alguns dels fets tenen un fort vincle amb Sant Andreu de Palomar per la seva 
proximitat a la antiga Barcelona que constituïa San Andreu en un lloc de pas, 
tant per un dels subministraments d'aigua (Rec Comtal), com pels segadors 
que es dirigien cap a la ciutat (capella del Sant Crist). 
 
 
Quí som Districte IX Imatge? 
 
Som un petit grup de fotògrafs (algun de recent incorporació): 
Jordi Campillo, 
Jordi Palomeras, 
Josep M. Garcia, 
Juanma Mercado, 
Miguel Parreño    i 
Salvador Atance 
 
que ha buscat un nínxol no cobert on produïm una escenografia fotogràfica 
acord a la història que volem explicar.  
Intentem treballar en projectes vinculats al Districte IX de Barcelona (Districte 
Sant Andreu), d'on hem agafat el nom.  
Els nostres projectes son de multi participació, i als nostres col·laboradors 
sense els que no arribaríem a completar-los, els donem el més profund 
agraïment:  



 
Districte Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Palau-solità i plegamans 
Associació musical Symphocat 
Arsènic teatre 
Grup teatral Antifaz 
Companyia d'espectacles Alma Cubrae 
Casal independentista La Sega 1640 
Centre d'interpretació dels Tres Tombs Can Fontanet 
Rafató Teatre                  i  
Federació d'Associacions sòcio-culturals Espai 30. 
 
 
Trajectòria de la nostra associació 
 
Els nostres projectes requereixen una elaboració molt perllongada, per la 
quantitat de escenes i personatges que intervenen.  
Aquest "La Revolta dels Segadors 1640" és el tercer projecte i el presentem 
aquest 2018.  
Ha estat  precedit de "Passat industrial del Districte Sant Andreu: La industria 
Tèxtil - Fabra i Coats 1940" de l'any 2016, i de "Bar Versalles 1915" de l'any 
2015. 
 
 
 
Districte IX Imatge. 
Agost de 2018. 
 


