
REVOLTAS POPULARES, A JACQUERIE (1358) 

Neste tempo revoltaram-se os Jacques em Beauvoisin, e começaram a ir em direção de Saint-

Leu d’Esserent e de Clermont no Beaouvoisin. Entre eles estava um homem muito sabedor e 

bem falante, de bela figura e forma. Este tinha por nome Guilherme Carlos. Os Jacques 

fizeram-no seu chefe. Mas ele viu bem que eram gente miúda, pelo que se recusou a governá-

los. Mas de fato os Jacques tomaram-no e fizeram dele seu chefe, com um homem que era 

hospitalário, que tinha visto guerras. Também as tinha visto Guilherme Carlos, que lhes dizia 

que se mantivessem unidos. E quando os Jacques se viram em grande número, perseguiram os 

homens nobres, mataram vários e ainda fizeram pior, como gente tresloucada, fora de si e de 

baixa condição. Na realidade, mataram muitas mulheres e crianças nobres, pelo que 

Guilherme Carlos disse muitas vezes que se excediam demasiadamente; mas nem por isso 

deixaram de o fazer. 

Então Guilherme Carlos viu bem que as coisas não podiam ficar assim; porque, se eles se 

separassem, os gentis-homens cair-lhes-iam em cima. Portanto, enviou os mais prudentes e os 

mais notáveis perante o preboste dos mercadores de Paris e escreveu-lhe que estava pronto a 

ajudá-lo e que ele também o ajudasse e socorresse, se necessário fosse. Por isso ficaram 

contentes os generais dos três Estados e escreveram a Guilherme Carlos que estavam prontos 

a prestar-lhe socorro. Estes Jacques vieram até Gaillefontaine, a condessa de Valois, que aí 

estava, desconfiou deles, fez-lhes boa cara e mandou dar-lhes víveres. Porque eles estavam 

acostumados a que, pelas cidades e lugares por onde passavam, as pessoas, mulheres ou 

homens, pusessem as mesas nas ruas; aí comiam os Jacques e depois passavam adiante, 

incendiando as casas do gentis-homens [...]. 
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