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INTRODUCCIO HISTORICA 
ALS DIVERSOS SETGES DE 

BARCELONA I GUERRES DE 
CATALUNYA. SEGLES XVI - XVIII

1. La guerra de Successió

El conflicte successori que va donar lloc a la guerra de
Successió ha estat concebut per alguns historiadors com
una autèntica guerra mundial. Durant l'època Moderna,
les disputes entre les potències europees per aconseguir
l'hegemonia continental van ser una constant. Tot i així,
amb la guerra de Successió, els fronts bèl·lics es van desen-
volupar en múltiples escenaris; Europa en va monopolitzar
l'epicentre, però tot el continent americà també va viure
episodis rellevants.

La lluita europea es va produir en diverses geografies: al
ducat de Savoia; a la península Ibèrica, fos a la frontera
castellano-portuguesa, com a Castella, i especialment a la
Corona d'Aragó; a França, on incursions aliades van pene-
trar en diversos sectors del regne, sobretot al sud; a la
península Itàlica, fos en el tradicional escenari padà, o al
regne de Nàpols; i al centre del continent, desenvolupant
algunes campanyes al sud d'Alemanya i entre les terres
irrigades pels riu Mosel·la i Rin.

De manera més remarcable, el gran teatre bèl·lic de l'època
Moderna, Flandes, tampoc es va eximir de patir la rigoro-
sitat del conflicte. Les campanyes més espectaculars en ter-
mes quantitatius, on cada bàndol podia arribar a presentar
batalla amb exèrcits que oscil·laven entre els setanta mil i
els cent mil combatents, es van produir en aquesta geogra-
fia a cavall de França i les Províncies Unides. Les batalles
de Ramillies (1706), Oudenarde (1708) o Malplaquet
(1709), en són bons exemples. Malgrat que el tron de la
Monarquia Hispànica originava la disputa internacional, el
prestigi i el fracàs es jugaven a Flandes. Els grans generals
de l'època realitzaven algunes campanyes en aquest escena-
ri, com el duc de Marlborough i el príncep Eugeni de
Savoia pel bàndol aliat, o el ducs de Vendôme i de Villars
pel costat borbònic. Els quatre grans generals de l'Aliança
de la Haia dels primers anys de la disputa varen ser  el duc

de Marlborough, el príncep Eugeni de Savoia, el comte de
Peterborough i el marcgravi Lluís Guillem de Baden-
Baden. El duc de Marlborough va ser, probablement, el
millor comandant que va participar a la guerra de Succes-
sió. En línies generals, les seves accions es van desenvolu-
par a Flandes, guanyant importants batalles a Ramillies,
Oudenarde i Malplaquet. 

El príncep Eugeni de Savoia, al llarg de tota la disputa, va
estar al servei de l'Imperi romanogermànic, liderant
accions meritòries a Torí i lluitant al costat del duc de
Marlborough. El comte de Peterborough va aconseguir
que l'arxiduc Carles d'Àustria fos coronat en sòl hispànic i
va apoderar-se de la Corona d'Aragó amb poc mes d'un
any. Lluís Guillem de Baden-Baden va ser el comandant
de l’exèrcit imperial, liderant la victoriosa batalla de Sche-
llenberg. 

2. Barcelona a inicis del segle XVIII

La Barcelona d'inicis del segle XVIII comptava amb una
població que rondava els trenta-cinc mil habitants. La
Rambla, antiga muralla medieval, ja estava immersa dins
del traçat urbà i era una avinguda que dividia la ciutat
d'intramurs. Des de la Rambla cap a llevant hi havia la part
més dinàmica, hereva de l'esplendor medieval, i que s'or-
ganitzava en quarters: del Pi, Sant Pere, Framenors i del
Mar. El sector barceloní de ponent, el Raval, estava més
despoblat, i malgrat que la zona de Tallers guanyava pobla-
ció, era un espai on predominaven els centres conventuals
i assistencials, a més de disposar d'una extensió d'horta
important.

La ciutat comptava amb desenes de gremis ben qualificats,
mostra de l'àmplia oferta existent de béns i serveis. El port
tenia una activitat comercial prolífica i arrossegava diversos
sectors de tota Catalunya a exportar a mig món. El vi i
l'aiguardent eren mercaderies molt preuades, però també
els fruits secs, els teixits o els productes de cistelleria.
Aquest dinamisme implicava que a la ciutat hi hagués
força població estrangera i passavolant. Barcelona actuava
com a Cap i Casal d'una Catalunya que en termes socioe-
conòmics es vertebrava en xarxa. 

La vida quotidiana estava regida per la religiositat caracte-
rística del l'Antic Règim, on convivien actes públics de fe,
com les processons i les peregrinacions, i una societat
urbana abocada a la festa i l'oci; com ho demostren les
extenses aficions al joc, la música, la dansa, el teatre, o les
xocolatades que s'organitzaven a les rodalies de la ciutat
tot gaudint de la natura. Segurament, el millor exemple el
representava el carnaval, que pels volts de 1700 era un dels
més importants d'Europa.

Però la Barcelona pròspera de finals del segle XVII i prin-
cipis del segle XVIII va veure com la guerra agredia la
seva dinàmica puixant. Primer, a causa del conflicte dels
Nou Anys, quan la flota francesa va bombardejar la capital
catalana (1691), i en el moment en què la ciutat va ser
assetjada (1697); i sobretot, durant la guerra de Successió,
canviant definitivament la fisonomia a causa dels setges de
1705, 1706, i de manera especial, després del fatídic episo-
di de 1713-1714.

3. Les defenses de Barcelona

El segle XVI va ser la centúria on les armes de foc i la
guerra d'artillera van imposar-se arreu d'Europa. Les noves
necessitats bèl·liques van comportar canvis en les urbs
medievals, fortificades amb muralles elevades i torres de
defensa. Des de llavors, ciutats com Barcelona van reforçar
el perímetre emmurallat amb baluards poligonals capaços
d'albergar artilleria per castigar l'invasor.

Una de les primeres àrees de la capital catalana que s'a-
daptà a la nova estructura defensiva va ser la façana maríti-
ma, a partir de la construcció dels baluards de Llevant,
Migdia, Sant Francesc, i amb el temps, el del Rei, a tocar
de les Drassanes. Tanmateix, es van fortificar els accessos
que conduïen cap a Montjuïc i el pla de Barcelona:
baluards de Sant Antoni, Tallers, de l'Àngel, Jonqueres,
Sant Pere i Portal Nou. Per a la Monarquia Hispànica,
assegurar Barcelona era cabdal, per tal com es tractava
d'una plaça portuària i una de les ciutats més importants
properes al regne de França. El dispositiu defensiu de la
ciutat es va reforçar a mitjan segle XVII amb la construc-
ció del castell de Montjuïc, adquirint l'estructura poligonal
característica d'època Moderna. A través del portal de
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Santa Madrona, una línia de comunicació connectava la
muntanya amb la ciutat.

La capital catalana estava rodejada per una gran extensió
agrícola, el pla de Barcelona,  irrigada per rieres provinents
de la serra de Collserola. Al pla hi havia diverses masies
disseminades i alguns centres conventuals. Un dels més
propers era el convent de Jesús, que menava a Barcelona a
partir del camí de Jesús. El convent dels Caputxins estava
emplaçat al turó de Montcalvari, a mig camí de la masia
del Guinardó.

Desenes de senders passaven pel pla de Barcelona, els quals
destacava el camí ral que seguia l'antiga via augusta roma-
na. Una vegada aquest superava el riu Besòs, s'encaminava
cap a Sant Martí de Provençals, creuava el Rec Comtal pel
pont de les Bigues i entrava a Barcelona pel Portal Nou. A
intramurs, el camí agafava el carrer Carders per dirigir-se
al centre de la ciutat, travessava la Rambla per emprendre
el carrer Hospital i sortia pel portal de Sant Antoni.

El Rec Comtal de Barcelona, que també entrava pel Por-
tal Nou, creuava el barri de Sant Pere per endinsar-se fins
al quarter del Mar. L'aigua que transportava no servia per a
l'ús de boca, sinó per al teixit productiu barceloní. A fora
muralles, la sèquia feia moure els molins de Sant Andreu i
el Clot; a dins la capital, l'aigua era emprada, sobretot, per
les manufactures tèxtils (tintorers, blanquers i assaonadors).

4. Carles II

Carles II va ser el darrer monarca de la Casa d’Àustria. Fill
de Felip IV i de Marianna d’Àustria, va regnar entre 1665
i 1700. Va ser l’únic monarca del Principat que no va jurar
les constitucions de Catalunya. Mai no visità terres catala-
nes ni va convocar mai les corts del país del qual era
sobirà. Malgrat que a la darreria del segle XVII Catalunya
no va experimentar un cert redreç econòmic, el Principat
va viure 14 anys de regnat de Carles II en un sobresalt
permanent per causa de la inacabable guerra amb França
que amenaçava les fronteres del Principat i la mateixa
capital, assetjada pels francesos el 1697. Durant els anys del
seu mandat, la inestabilitat política, que arribà també a
Catalunya, es posa de manifest en els continuats canvis de

virreis que es produïren, disset en total, gairebé tots ells
membres de l’aristocràcia castellana i amb experiència
militar. Els episodis bèl·lics amb França tenen una crono-
logia que abasta la totalitat del seu regnat: 1667-1668,
1673-1678, 1648 i 1689-1697. Un personatge de gran
influència política va ser l’antic virrei de Felip IV, Joan
Josep d’Àustria. Durant el virregnat d’Alexandre de Bour-
nonville (1678-1685) “la burgesia es va mostrar decidida a
fer un pas endavant en introduir noves tècniques i invertir
en empreses que donarien lloc a la futura indústria tèxtil
catalana. L’ascendència flamenca del virrei bé podia haver
encoratjat els catalans a seguir el camí de les prestigioses
fàbriques de teixits i manufactures de Flandes” (Morales-
Sobrequés). Morí el primer de novembre a Madrid i va ser
enterrat a l’Escorial.

5. Felip V

El duc Felip d'Anjou va néixer el 19 de desembre de 1683 a Ver-
salles. Era el segon fill del Gran Delfí, hereu del tron de França, i
Maria Anna de Baviera. La seva ascendència hispànica li provenia
per part de l'àvia paterna, ja que el seu avi Lluís XIV s'havia casat
amb la infanta Maria Teresa.

Gràcies al testament que va signar el moribund Carles II
l'any 1700, el duc d'Anjou va ser proclamat successor. Ben
aviat, Lluís XIV va coronar al seu nét rei de la Monarquia
Hispànica, reconegut com a Felip V. 

El jove monarca va arribar a Madrid quan només tenia 17
anys i es va envoltar d'un cercle de clara influència france-
sa, per tal com Lluís XIV va controlar de ben a prop els
primers anys de regnat de Felip V. La Corona hispànica
dels Àustries s'havia caracteritzat per un sistema polític
marcat per la influència dels consells reials i els contra
poders dels regnes constitucionals. El nou tarannà borbò-
nic va evolucionar cap a una política més centralitzada i
jeràrquica, on les mesures es dictaven des de la Secretaria
del Despatx Universal del monarca. 

Després de la guerra de Successió, la uniformització de la
Corona espanyola va realitzar un pas més a partir dels
Decrets de Nova Planta, que abolien els règims jurídics de
la Corona d'Aragó –menys el del regne de Sardenya, que

passà a mans austríaques. El nou ordenament va adoptar
l'administració castellana. Les Reales Audiencias i les
Capitanías Generales van proliferar arreu de l'Estat per dur
a terme l'ordre polític, jurídic i militar des de 1716 i fins
ben entrat el segle XIX.

6. L’arxiduc Carles d’Àustria

Carles d'Àustria, o d'Habsburg, va néixer l'1 d'octubre de
1685 a Viena i era el segon fill de l'emperador del Sacre
Imperi Romanogermànic, Leopold I, i d'Elionor del Pala-
tinat-Neuburg. L'emperador Leopold I era fill d'una de les
infantes d'Espanya, Maria Anna. D'aquesta manera, els
drets hereditaris hispànics de Carles li procedien per part
de l'àvia paterna.

Quan Carles II va morir a Madrid l'any 1700, l'emperador
no va reconèixer el testament del monarca espanyol a
favor de Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV. En el darrer sos-
pir, Carles II va decretar que el pretendent francès esde-
vindria el seu successor, en detriment de qualsevol candi-
dat que provingués de la branca vienesa. 

El descontentament de Leopold I va coincidir amb la
desaprovació de les potències atlàntiques (Anglaterra i els
Països Baixos), que volien intercedir en el decadent imperi
espanyol. Sens dubte, l'elecció de Carles II provocava que
la primera potència continental de l'època, la França de
Lluís XIV, reforcés el seu lideratge gràcies a l'entronització
d'un Borbó a Madrid. 

La manera com havia clos el procés successori feia preveu-
re que aviat s'originaria un nou conflicte internacional. En
aquesta ocasió, a més, apareixia l'oportunitat d'irrompre a
Amèrica. Les múltiples possibilitats mercantils que oferia
el continent, com eren els contractes d’esclaus, la intro-
ducció de productes, així com amplis i abundants recursos
naturals, també van esdevenir motivacions rellevants de la
disputa.

Quan la guerra de Successió espanyola va declarar-se de
manera oficial al maig de 1702, al cap d'un any l'empera-
dor Leopold I va proclamar rei de la Monarquia Hispànica
al seu segon fill Carles. Des d'aleshores, les potències atlàn-



tiques i l'Imperi romanogermànic van reconèixer el jove
monarca com a Carles III.

El pretendent va sortir de Viena per dirigir-se cap a la
península Ibèrica, fent un trajecte molt similar al que havia
realitzat uns dos-cents anys abans l'emperador Carles V. A
primers de 1704, Carles III va viatjar a Portugal, però ben
aviat es va creure oportú que es desplacés cap a Catalunya
per aixecar els territoris catalanoaragonesos. En aquelles
alçades de la guerra, el Principat i el regne de València
havien realitzat senyals inequívocs a favor del jove Habs-
burg. 

A partir del setge sobre la Barcelona borbònica del virrei
Velasco (agost-octubre de 1705), el pretendent austríac va
penetrar a la Corona d'Aragó, va ser proclamat Carles III i
va convocar Corts Generals a Catalunya. A continuació, el
seu domini va expandir-se pels altres regnes peninsulars i,
fins i tot, va arribar a ser coronat a Madrid en dues oca-
sions (juny 1706 i setembre 1710). Tot i així, el suport
social de què disposava a la Corona castellana era molt
escàs i qualsevol possibilitat per arrelar a la capital imperial
era nul·la. A banda, l'exèrcit aliat que li donava suport pre-
sentava problemes de coordinació, finançament i avitualla-
ment, elements fonamentals per imposar-se a l'aliança
militar borbònica de les Dues Corones (Espanya i França).

Quan les armes de Carles III passaven per un dels seus pit-
jors moments a la península Ibèrica –a banda de la derrota
d'Almansa–, el germà del monarca, Josep I, va morir el 17
d'abril de 1711. El fins llavors emperador havia mort amb
trenta-cinc anys d'edat a Viena, i malgrat haver-se casat i
tenir tres fills, el seu únic descendent masculí no havia
sobreviscut. Aquest fet va comportar que el seu germà
Carles III, per ordre de primogenitura, ascendís al tron
d'Àustria, Hongria, Bohèmia i posseís el títol imperial.
D'aquesta manera, Carles III va haver d'abandonar Cata-
lunya per oficialitzar la coronació. La cerimònia es va pro-
duir el 22 de desembre de 1711 a la catedral de Sant Bar-
tomeu de Frankfurt.

Mentrestant, la seva esposa, ara emperadriu, va restar a
Barcelona com a regent. L'objectiu passava per mantenir
actives les opcions de la successió hispànica, així com
demostrar el seu compromís amb el territori. Malgrat el

gest del nou emperador, coronat com a Carles VI, mentre
s'acordava el tractat internacional d'Utrecht, el monarca va
ordenar que l'emperadriu retornés a Viena. Alhora, va sig-
nar l'armistici amb França per mirar de prosseguir amb les
negociacions de pau. 

Finalment, el tractat es va ratificar el 7 de març de 1714 a
Rastatt, pel qual Carles VI va consolidar l'anhelada política
imperial sobre la península Itàlica. En detriment de la
Corona espanyola, l'emperador va apoderar-se dels regnes
de Sardenya i Nàpols, del ducat de Milà i dels Presidis
Toscans, a més de controlar Flandes i alguns enclavaments
del centre d'Europa.

Acabada la guerra de Successió espanyola després de la
caiguda de Barcelona, Mallorca i Eivissa, fins a trenta mil
persones d'origen hispànic van prendre el camí de l'exili.
A Viena, Carles VI va crear el Consell d'Espanya per
donar aixopluc als desplaçats. L'organisme, sota protecció
del propi monarca, atorgava pensions als exiliats i va man-
tenir les seves funcions fins l'any 1729. 

Diversos militars catalanoaragonesos que havien lluitat al
costat de l'Habsburg van enrolar-se a l'exèrcit de Carles VI
per fer front a l'imperi otomà (guerra Austro-Turca, 1716-
1718). De la mateixa manera, durant aquests anys conflic-
tius, Àustries i Borbons tornaven a enfrontar-se en la gue-
rra de la Quàdruple Aliança (1718-1720), a partir de la
qual Felip V anhelava recuperar la sobirania dels regnes de
Sardenya i Sicília. El desenllaç de la pau d'Utrecht no
havia satisfet la Cort de Madrid, atès que la Corona havia
perdut l'herència territorial del Mediterrani. 

La pau definitiva entre Carles VI i Felip V es va aconse-
guir amb el Tractat de Viena de  1725. A través de l'acord,
diversos aspectes que havien marcat les disputes entre
ambdós monarques des de principis de segle es van resol-
dre. Espanya i Àustria van ratificar els tractats internacio-
nals d'Utrecht-Rastatt i Londres, l'emperador va reconèi-
xer Felip V com a rei espanyol i va renunciar als seus drets,
i als dels seus descendents, sobre el tron de Madrid. A
banda, es va acordar una amnistia per als austriacistes exi-
liats i un retorn recíproc dels béns confiscats. 

7. Austriacistes i borbònics

L'entrada oficial de Felip V a Madrid es va produir el 14
d'abril de 1701, enmig d'una gran joia popular. Durant les
tres jornades següents es van realitzar diversos actes festius
i lluminàries. El jurament de Felip V com a nou rei es va
produir davant les Corts de Castella i Lleó el 8 de maig.
L'acte, de gran solemnitat, es va celebrar al monestir de los
Jerónimos de Madrid.

Des del primer moment en què Felip V va jurar el càrrec,
el nou tarannà polític es va fer evident. El cardenal Porto-
carreo, el seu principal valedor, va esdevenir l'home fort
del rei, adquirint molt poder i impulsant la formació d'un
consell secret els membres del qual eren obertament filo-
francesos. Els primers anys del regnat de Felip V van estar
molt marcats pel segell de Lluís XIV, que a partir d'alguns
ministres que enviava a Madrid, el monarca francès va
aconseguir tenir molta influència en el govern hispànic.

En aquests pr imers mesos de 1701 també es van
començar a viure expulsions d'alguns prohoms que no
combregaven amb el bàndol borbònic. El cas més il·lus-
tratiu va ser el de l'almirall de Castella, qui era cavaller
major del difunt Carles II i qui Felip V va substituir pel
duc de Medina Sidonia. En altres indrets de la Corona
van succeir episodis similars, apartant del càrrec al gover-
nador de Cartagena, o al comandant de Cadis. A Cata-
lunya, l'exemple més evident va ser la destitució del virrei
Jordi de Hessen-Darmstadt, qui posteriorment seria un
dels màxims exponents de l'austriacisme que s'enfrontaria
a l'aliança francoespanyola. 

Malgrat que la guerra no havia començat de manera ofi-
cial, les hostilitats entre Borbons i Àustries ja van iniciar
l'any 1701. Per a la campanya del nord d'Itàlia, Lluís XIV
va desplegar uns vint-i-cinc mil efectius. Davant el clima
existent d'escalada militar, totes les monarquies intentaven
captar possibles aliats endegant acords de suport mutu o
pactant aliances matrimonials. Així doncs, mentre el rei de
França feia aquesta demostració de força, el mariscal de
Tessé assegurava el suport del duc de Savoia al costat del
bàndol borbònic. D'aquesta manera, Víctor Amadeu II va
reconèixer Felip V com a rei de la Monarquia Hispànica,
va col·laborar militarment al costat de Lluís XIV i va con-
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venir amb al casament entre Felip V i la seva segona filla,
Maria Lluïsa de Savoia. 

La futura reina, que llavors tenia 13 anys, va sortir de Vila-
franca de Mar (Niça) a finals d'octubre de 1701. El mal
temps va provocar que desembarqués a Marsella per pros-
seguir el viatge per terra. Des de Barcelona, Felip V va
anar a Figueres per rebre la comitiva de la pretendent,
encapçalada per la seva cambrera major, la influent prince-
sa dels Ursins. El 2 de novembre de 1701, els joves monar-
ques van contraure matrimoni a la vila empordanesa.

A continuació, la parella reial va dirigir-se a Barcelona. La
seva entrada va realitzar-se enmig d'un clima festiu. La
ciutat va fer tres dies de focs artificials i lluminàries. Les
autoritats de Catalunya van passar al Palau Reial –situat al
Pla de Palau– a complimentar els joves, mentre els gremis
barcelonins competien per fer les millors demostracions
de goig. Es van realitzar processons per la ciutat, que s'ha-
via engalanat per a l'ocasió. La noblesa del Principat va
organitzar un torneig i balls diversos per celebrar el casa-
ment.

Després de la celebració de les noces entre Felip V i Maria
Lluïsa de Savoia, i una vegada els monarques ja estaven
establerts a Barcelona, el rei Borbó va continuar amb les
Corts catalanes que s'havien inaugurat el mes anterior. Cal
tenir present que un procés legislatiu d'aquestes caracterís-
tiques no concloïa amb èxit des de 1599, atès que va fra-
cassar en els intents de 1626 i 1632. Les demandes de con-
vocatòria dels estaments catalans havien estat insistents,
atès que calia actualitzar diversos aspectes del teixit socioe-
conòmic i polític del territori.

8. Les corts catalanes de Felip V (1701-1702)

Les Corts Generals catalanes es van inaugurar el 12 d'oc-
tubre de 1701 al convent de Sant Francesc i es van per-
llongar fins el 14 de gener de 1702. Com a resultat, alguns
sectors socials van obtenir acords molt favorables, especial-
ment a nivell econòmic: port franc per a Barcelona, lliure
comerç amb Amèrica, formació d’una companyia nàutica
i mercantil, llibertat de comerç d’aiguardent i vi als ports
peninsulars, imposicions proteccionistes sobre productes

estrangers... Un seguit de concessions especialment bene-
ficioses per als grans negociants catalans. 

Aquestes resolucions, però, contrastaven clarament amb
algunes demandes provinents de la classe dirigent. En el
fons, aquests lamentaven que continuessin irresolts alguns
aspectes de l'esfera juridicopolítica que s'arrossegaven des
de la guerra dels Segadors; de manera especial, la regla-
mentació dels allotjaments militars, que tant havia castigat
Catalunya des de 1635, i el nomenament de càrrecs de la
Diputació del General i la Ciutat de Barcelona. 

El 8 d’abril de 1702, el rei Felip V va marxar de Barcelona
per dir igir-se cap a Nàpols. Amb aquesta sortida, el
monarca borbònic posava fi a la seva estada a Catalunya,
atès que s’hi va desplaçar per casar-se amb Maria Lluïsa
Gabriela de Savoia i per convocar Corts amb els estaments
catalans. 

El viatge de Felip V cap a Itàlia va estar envoltat d'una
certa polèmica perquè sectors de la Cort hispànica consi-
deraven que el monarca havia de restar a la Península. Per
contra, Lluís XIV va creure oportú que el nou rei visités
les possessions italianes. Les pressions espanyoles van acon-
seguir que almenys Maria Lluïsa de Savoia no fes el trajec-
te. La reina es va desplaçar a Saragossa per realitzar Corts
Generals aragoneses.

Mentrestant, Felip V i el seu seguici van realitzar els pre-
paratius necessaris per desplaçar-se a la península Itàlica. A
l'inici de la guerra de Successió, el nord d'Itàlia era un dels
principals teatres bèl·lics. Felip V va acompanyar l’exèrcit
que liderava el duc de Vendôme, qui va aconseguir la
victòria a la batalla de Luzzara.  

9. Carles III arriba a Lisboa

Des de que havia iniciat la crisi dinàstica a causa de la
mort sense descendència de Carles II, l'emperador Leo-
pold I i el seu fill Josep no havien renunciat als drets here-
ditaris que posseïen sobre la Monarquia Hispànica. Tot i
que les principals potències internacionals advertien que
l'hereu havia de ser l'arxiduc Carles d'Àustria, l'emperador
encara no ho havia reconegut.

El 13 de setembre de 1703, finalment, Leopold I va
renunciar en nom seu i de Josep al tron espanyol, així com
va accedir a oficialitzar el nomenament del seu segon fill.
D'aquesta manera, l'arxiduc Carles va ser reconegut a
Viena com a Carles III. Les pressions que havien realitzat
les potències aliades van fer canviar d'opinió a l'empera-
dor, sobretot, des de que Portugal s'havia sumat a l'Aliança
de la Haia. La incorporació del regne lusità facilitava una
acció militar que possibilitava l'entrada del pretendent aus-
tríac a la península Ibèrica.

Els preparatius per què Carles III es dirigís a Lisboa es van
activar. Tant és així que ja al 19 de setembre de 1703 el
jove monarca, que tenia 18 anys, va marxar de Viena en
direcció als Països Baixos. El 3 de novembre arribava a la
Haia, i després d'algunes jornades realitzant diverses
audiències, entre elles amb el duc de Marlborough,
comandant suprem de l'exèrcit aliat, s'embarcà cap a
Anglaterra. A pr imers de desembre, la comitiva del
monarca Habsburg va arribar al palau de Windsor per tro-
bar-se amb la reina Anna. 

A Londres es van realitzar tots els preparatius per què la
flota que acompanyaria Carles III a Portugal transportés
vuit mil soldats anglesos, quatre mil d'origen holandès i
l'equipament necessari per armar vint mil combatents que
Pere II s'havia compromès a reclutar. Finalment, el 9 de
març de 1704, la gran expedició aliada que traslladava
Carles III entrava a l'estuari del Tajo.  

L'arribada de l'arxiduc Carles d'Àustria a Barcelona es va
materialitzar gràcies a què al juny de 1705, l'enviat anglès
de Gènova, Mitford Crowe, havia travat un acord amb
representants vigatans per què el pretendent austríac
desembarqués a Catalunya. Sota aquest pretext, es conside-
rava que el Principat s'aixecaria en favor del monarca i es
podria consolidar la presència de l'exèrcit aliat a la Corona
d'Aragó.  

Aquesta opció, però, no era vista amb bons ulls per la
majoria de comandants de l'aliança austriacista. Estant a
Lisboa, l'entorn de Carles III recomanava que s'accedís en
sòl hispànic per la via andalusa, reduint Cadis. L'ideòleg
d'aquest plantejament era l'almirall de Castella, que consi-
derava que si s'aconseguia reduir la plaça gaditana i situar



la Cort a Sevilla, l'impacte al conjunt de la Corona caste-
llana seria major, a més de controlar l'àrea portuària que
connectava amb Amèrica. Per contra, si l'exèrcit aliat s'in-
ternava per Catalunya, o la Corona d'Aragó, seria molt
perjudicial per als interessos dels Habsburg, ja que l’almi-
rall de Castella advertia que podria produir-se un conflicte
civil al si de la Monarquia.

L'opinió de l'aristòcrata hispànic era majoritària entre els
assistents a Lisboa. Tot i així, al final, s'acabà imposant el
parer de penetrar per la via catalana, sobretot gràcies a les
pressions del príncep Jordi de Hessen-Darmstadt. Segons
sembla, el landgravi de Hessen va interactuar amb el propi
arxiduc Carles per convèncer-lo. A finals de juliol de 1705,
l'expedició que transportava Carles III va salpar de Lisboa, i
el 22 d'agost, ja ancorava davant la capital catalana. 

10. El setge austriacista de Barcelona del 1704

Tot i que durant l'any 1703 l'imponent estol aliat havia fet
presència a les aigües del Mediterrani occidental, els
anglo-holandesos mai no van intentar cap acció bèl·lica
rellevant. A Altea (Marina Baixa), les naus hi fondejaven
per fer-hi aiguada, tal com van repetir als anys 1704 i
1705. En aquestes maniobres, el comandament aliat va
poder observar la bona rebuda oferta per la població civil
de la Marina.

L'any 1704, per primer cop al Mediterrani, els aliats van
intentar una acció ofensiva per irrompre als territoris de la
Corona d'Aragó. El 28 de maig, vuitanta embarcacions,
trenta de les quals de guerra, van presentar-se davant Bar-
celona. El màxim instigador de l'operació va ser el príncep
Jordi de Hessen-Darmstadt, que va demanar l'obediència a
favor de l'arxiduc Carles. El virrei borbònic de Catalunya,
Francisco Fernández de Velasco, va decidir defensar la
plaça i va mobilitzar la coronela de la ciutat, mentre que
els aliats desembarcaven al voltant de tres mil cinc-cents
homes. El desig del landgravi de Hessen passava per arri-
bar a intramurs i promoure l'aixecament de la població. La
demora d'aquests intents conspiradors va provocar que es
realitzés un tímid bombardeig a Barcelona, malgrat que l'1
de juny, l'armada ja va fer-se a la mar advertint l'empresa
fracassada.

Si bé durant el maig de 1704 una flota anglo-holandesa
liderada pel príncep Jordi de Hessen-Darmstadt havia
intentat sorprendre Barcelona, la primera maniobra relle-
vant de la guerra de Successió a Catalunya va ser el setge
aliat de 1705. 

11. El setge austriacista de Barcelona del 1705

Fruit del Tractat de Gènova, acordat entre Anglaterra i els
vigatans el 20 de juny de 1705, la monarquia anglosaxona
es va comprometre a liderar un desembarcament de deu
mil homes a Catalunya. A canvi, el Principat hauria de
facilitar suport militar, a la vegada que veuria garantides les
seves Constitucions. A finals d'agost d'aquest mateix any,
unes cent cinquanta embarcacions van fondejar a la
desembocadura del riu Besòs. L'expedició transportava el
propi Arxiduc Carles, i comptava amb la presència del
comte de Peterborough i el príncep Jordi de Hessen-
Darmstadt. L’estol havia salpat de Lisboa el 28 de juliol de
1705. Tot seguit va aturar-se a Gibraltar, des d'on tornà a
fer-se a la mar el 5 d'agost. Al cap de cinc jornades de
navegació, l'expedició va fer aiguada a Altea i, una setmana
més tard, prenia Dènia. A la localitat de la Marina, l'Arxi-
duc va ser proclamat rei per primer cop en territori hispà-
nic. A continuació, l'expedició es va dirigir cap a la capital
catalana, on hi fondejà el 22 d'agost. 

El comandament aliat va demanar al virrei borbònic
Velasco que capitulés, tot garantint la sortida de la guarni-
ció militar de Barcelona. El lloctinent va creure oportú
defensar la plaça ja que des de l'inici de l'estiu, la capital
catalana havia rebut reforços i tenia provisions suficients
per resistir l'atac. De fet, la capacitat dels efectius de Velas-
co, uns sis mil homes, va fer replantejar l'ofensiva als aliats,
ja que malgrat arribar a Barcelona el 22 d'agost, les prime-
res maniobres ofensives no es van iniciar fins el 14 de
setembre. Mentre transcorrien aquestes jornades, a l'àrea
del desembarcament van començar a reunir-se algun miler
de voluntaris catalans –principalment vigatans–, així com
altres pertrets necessaris per iniciar el setge.

El 14 de setembre de 1705 van començar les primeres
accions militars del setge sobre Barcelona, quan des del
campament aliat es va creure oportú fer una maniobra de

distracció amb l'objectiu d'atacar Montjuïc. A l'albada d'a-
questa jornada, el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt va
dirigir-se per via terrestre simulant la seva marxa cap a
Tarragona. L'expedició estava formada per tres mil homes,
encapçalats també pel comte de Peterborough i James
Stanhope. Paral·lelament, les embarcacions aliades van
simular el reembarcament de l'artilleria i d'altres pertrets,
donant a entendre que salparien ben aviat i abandonarien
Barcelona.

Quan la comitiva del landgravi de Hessen va arribar a les
rodalies de Montjuïc, tres columnes van atacar la muntan-
ya. Una de les primeres accions va consistir en apoderar-se
del convent de Santa Madrona, mentre que un altre desta-
cament tallava la comunicació amb la ciutat. 

Després de tres dies d'enfrontaments, on el príncep Jordi
de Hessen-Darmstadt va perdre la vida, el 17 de setembre
una bomba aliada va fer esclatar el polvorí del castell de
Montjuïc. L'explosió va provocar un esvoranc al llenç de la
muralla suficientment gros com per permetre la reducció
de la fortalesa a favor de les forces austriacistes.

En aquestes operacions, l'exèrcit aliat va comptar amb la
col·laboració d'un nombre indeterminat de sometents d'a-
rreu de Catalunya. El noble català Antoni de Peguera i
Aimeric els capitanejava i les seves accions es centraren en
evitar el desplegament de la guarnició borbònica, ja fos
cap a Montjuïc o cap al pla de Barcelona. 

Un cop dominada la muntanya i el castell de Montjuïc,
l'exèrcit carolí va iniciar la segona part de l'ofensiva sobre
la capital de Catalunya. La posició estratègica que oferia
aquest emplaçament va possibilitar que comencessin les
maniobres necessàries per emprendre un setge formal.
L'estratègia que va plantejar el comte de Peterborough
consistia en batre la muralla de ponent, entre el portal de
Sant Antoni i la Torre de Sant Pau. La gran capacitat d'ar-
tilleria de les potències de la Haia, junt amb la inacció de
la Cort borbònica, van provocar que amb poques jornades
s'incrementés el nombre de canons. En conseqüència, la
dimensió de la bretxa va anar augmentant dia rere dia.
Mentre es produïa la pluja de projectils sobre la ciutat,
també s'inicià l'obertura de trinxeres al mateix sector
bombardejat. D'aquesta manera, quan el comte de Peter-
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borough ho cregués convenient, podria ordenar l'assalt de
la infanteria. 

Des del mar, la flota tancava l'entrada al port i bombarde-
java tant l’entramat urbà com les posicions defensives de
Barcelona. La superioritat tècnica i humana de l'exèrcit
aliat era tan evident que el virrei Velasco només podia rea-
litzar els preparatius de defensa en cas que es produís l'as-
salt a la bretxa. 

El 3 d'octubre es va aturar el foc, atès que el comte de
Peterborough va demanar la capitulació de la plaça. Velas-
co, observant la seva inferioritat, a més de la impossibilitat
de rebre socors per part de Felip V, va acceptar endegar les
capitulacions. L'acord definitiu es va signar el 9 d'octubre
de 1705. Barcelona, i en aquelles setmanes bona part de
Catalunya, va esdevenir sota control austriacista. 

El 14 d’octubre de 1705, dos dies després d’haver-se ren-
dit la ciutat de Barcelona a l’exèrcit aliat, va sortir la guar-
nició. Al matí s’havia produït un gran aldarull a la ciutat,
perquè havia corregut la brama que s’anava a executar els
partidaris de Carles III que es trobaven per aquesta causa a
la presó, quan s’havia pactat que serien posats en llibertat.
Diversos grups de ciutadans varen enfrontar-se a la guar-
nició i varen alliberar els presoners. El mateix comte de
Peterborough es va haver de desplaçar a la ciutat per posar
fora de perill al virrei Velasco, ja que es temia per la seva
vida. Rendida la guarnició, ocupada la muralla i les portes
de la ciutat, la calma tornà a la ciutat. Aquell dia va sortir
la guarnició, formada per 4.000 infants i 500 cavalls, i el
dia 15, de matinada, ho va fer el virrei Velasco, que es va
embarcar cap a Andalusia, des d’on va passar a Madrid. El
dia 21 varen marxar els generals que havien defensat la
ciutat; ministres de diferents tribunals, algunes famílies
catalanes i diverses personalitats partidàries de Felip V, així
com es varen absentar els inquisidors i tots els bisbes, a
excepció de l’arquebisbe de Tarragona i bisbe de Solsona.  

L'expedició aliada que va arribar a Barcelona a finals d'a-
gost de 1705 estava formada per unes cent cinquanta naus,
moltes de les quals eren embarcacions de guerra (Men-of-
war). Alguns d'aquests vaixells tenien capacitat suficient
per carregar noranta canons, fet pel qual la flota anglo-
holandesa va ser l'armada més temible durant tota la gue-

rra de Successió. La seva capacitat numèrica i bèl·lica
només podia ser continguda per França, però una vegada
es va produir la batalla naval de Màlaga (24 d'agost de
1704), el control aliat al Mediterrani va ser incontestable.
En aquestes flotes impressionants també hi havia embarca-
cions que servien per al transport, ja fossin de provisions
de boca i guerra, com de soldats. L'estol aliat que va arri-
bar a Catalunya traslladava al voltant de deu mil homes,
eren regiments d'infanteria, cavalleria i marines.

Quan es va produir l'assalt aliat al castell de Montjuïc el 14
de setembre de 1705, el principal promotor de l'operatiu,
Jordi de Hessen-Darmstadt, va morir a causa del foc
creuat entre ambdós bàndols. La seva pèrdua va ser un cop
molt dur en termes militars, atès que ell era el personatge
clau per amalgamar l'austriacisme i les potències aliades en
territori hispànic. La mort del landgravi de Hessen va
comportar que el setge de Barcelona de 1705 fos liderat
per Charles Mordaunt, tercer comte de Peterborough. Just
després de signar les capitulacions, Barcelona va viure una
jornada d'avalots contra les autoritats borbòniques sortints
(14 d'octubre). El comte de Peterborough va ser fonamen-
tal per garantir la seguretat del virrei Velasco i del seu
seguici, proporcionant-los resguard al seu quarter i, poste-
riorment, acomodant-los a les embarcacions aliades amb
les quals van fugir a Andalusia. 

Durant la guerra de Successió, el comte de Peterborough
va ser el comandant suprem de l'exèrcit aliat desplegat a
l'est de la Península. La seva direcció tan sols va durar dues
campanyes ja que al març de 1707, a causa dels fets d'ar-
mes ocorreguts –on Barcelona va patir un atac borbònic
molt potent sostingut amb una guarnició aliada molt
feble–, va ser reclamat pel Parlament anglès. A Londres va
haver de donar explicacions sobre la seva conducta, motiu
pel qual se'l va declarar incompetent, així com va ser acu-
sat d'haver excedit la seva autoritat. 

Els esdeveniments ocorreguts durant el setge aliat de 1705
van afavorir al pretendent austríac, l'Arxiduc Carles, que a
partir del 7 de novembre va entrar de manera triomfal a
Barcelona enmig d'una aclamació popular. El sobirà va
viure a la vila de Sarrià, a la torre de Lledó, des d’on va
ordenar les seves primeres disposicions i va rebre les auto-
ritats del Principat. El dia 20 d’octubre varen anar a com-

plimentar el monarca en oficial cerimònia, primer, els
consellers de la ciutat, vestits amb les robes consulars que
els distingien. Després, els diputats de la Generalitat en
representació de tot el Principat i, tot seguit, el president
del braç militar, acompanyat per noranta-vuit cavallers. Va
correspondre al govern de la ciutat ocupar-se’n de prepa-
rar el Palau Reial per allotjar el nou monarca. El dia 23,
Carles III va entrar a la ciutat d’incògnit pel portal del
Mar, però va tornar-se a Sarrià. A partir del 5 de novem-
bre, Barcelona esdevindria la cort del sobirà fins la seva
marxa el setembre del 1711.

El 7 de novembre de 1705, l’arxiduc Carles d’Àustria va
fer la seva entrada oficial a la ciutat de Barcelona. La capi-
tal de Catalunya esdevindria des d’aquella hora, la capital i
cort de Carles III. A les dues de la tarda va sortir del palau
reial amb tota la cort. La comitiva va anar fins a Sants, fora
del recinte emmurallat, a on va començar el cerimonial. El
rei va entrar per la porta de Sant Antoni, acompanyat dels
diputats i consellers de la ciutat. A les salves dels vaixells; el
repicar de les campanes i la música que anava a la comiti-
va, se sumaven els visques al rei del poble. Els carrers de
Barcelona es varen engalanar amb els millors tapissos,
mentre des de les finestres es llançaven flors i perfums.
Quan el rei va passar per davant de l’actual plaça del
Padró, a on estava erigida la piràmide a Santa Eulàlia,
patrona de la ciutat, es varen deixar en llibertat una gran
quantitat d’ocells, invocació que va agradar al monarca.
Després de jurar els privilegis de la ciutat a la plaça del
convent de Sant Francesc, va marxar cap a la catedral, a on
va jurar la defensa i els privilegis i immunitats de l’església.
Després, la comitiva reial va marxar pel carrer de Montca-
da fins al palau reial. A les vuit de la nit començaren les
lluminàries, focs artificials i la música davant la casa de la
Generalitat. Es varen encendre fanals a totes les torres dels
campanars, al castell de Montjuïc, i a les esglésies dels
pobles i a les alqueries del pla de Barcelona. Les festes
varen durar tres dies i tota la noblesa del país es va donar
cita al Palau Reial.

El nou monarca, coronat com a Carles III, va seguir el
recorregut de les grans solemnitats: entrant pel portal de
Sant Antoni, emprenent el carrer Hospital fins el pla de la
Boqueria, seguint la Rambla fins les Drassanes i, finalment,
dirigint-se al convent de Sant Francesc per comprometre's



a respectar les lleis i els privilegis del Principat. L'acte ofi-
cial del jurament de les Constitucions de Catalunya es va
celebrar el 28 de novembre de 1705.

Un cop Carles III va fer el jurament, tan sols al cap d'una
setmana es van convocar Corts. Amb aquest nou procés
legislatiu, inaugurat el 5 de desembre al Palau de la Dipu-
tació del General, es van derogar els pactes que s'havien
establert amb Felip V. En línies generals, el resultat del
procés va ser satisfactori per a les institucions catalanes, on
es van reafirmar bona part de les mesures econòmiques
pactades amb el Borbó, com era el comerç amb Amèrica.
En el terreny polític l'acord també va ser favorable, atès
que Carles III es va comprometre a reincorporar els com-
tats del Rosselló i la Cerdanya. El més transcendent, però,
va ser pactar la regulació dels allotjaments militars i el
retorn del nomenament de càrrecs de les institucions cata-
lanes (insaculacions), tot i que el monarca Habsburg es va
atribuir un dret de reserva. 

12. El setge borbònic de Barcelona del 1706

Atesa la pèrdua de Barcelona i l'entronització de Carles
III, diversos sectors de la Cort borbònica van reclamar un
atac fulminant per tallar de soca-rel l'aixecament austria-
cista de Catalunya. Així doncs, només cinc mesos després
que l'arxiduc Carles hagués estat coronat, una doble incur-
sió francoespanyola va arribar enfront de Barcelona. Des
de Madrid, seguint el camí ral, un destacament liderat pel
propi Felip V havia entrat al Principat per Torres de
Segre. Des del Rosselló, les tropes franceses que s'havien
concentrat sota les ordres del duc de Noailles i del maris-
cal de Tessé també van encaminar-se vers la capital. Amb-
dós contingents van arribar a Barcelona el 3 d'abril, con-
formant un gran exèrcit de 28.000 efectius.

L’operació que s’havia organitzat per via terrestre també
comptava amb el suport marítim de l’armada francesa. El
28 de març salpava de Toló la flota del comte de Tolosa.
En total, es comptabilitzaven entre vint i trenta vaixells de
línia, altres fragates menors i una quantitat elevada
d’embarcacions de transport. Barcelona va quedar bloque-
jada tant per terra com per mar. 

A les operacions de setge que es produïen a Europa durant
els segles XVII i XVIII per intentar reduir una plaça mili-
tar com Barcelona, completament emmurallada i amb
baluards que en protegien els llenços, era fonamental ata-
car amb foc d'artilleria. Per aquest motiu, els exèrcits euro-
peus d'aquests segles es van omplir d'enginyers preocupats
per aplicar el coneixement matemàtic i geomètric, tot fent
gala de la progressiva racionalització que vivia el conti-
nent. 

El primer pas per a qualsevol exèrcit atacant era preparar
bateries conformades per canons i morters, tal com van fer
els enginyers borbònics al setge de Barcelona del 1706.
Algunes d'aquestes plataformes de foc eren molt potents ja
que podien arribar a comptar amb més de trenta peces.
L'artillera tenia l'objectiu d'obrir una bretxa a la muralla
suficientment gran com per possibilitar un assalt. D'aques-
ta manera, el foc dels canons es concentrava en un punt
concret del pany de muralla, per malmetre-la i aconseguir
obrir-hi un esvoranc. En el setge del 1706, la bretxa oberta
prop del baluard de Sant Antoni, ja començava a ser
important a primers de maig, segons diverses fonts.  

Per contrarestar les maniobres, a l'interior de les places, tal
com va passar a Barcelona al setge de 1705 i 1706, s'inten-
tava preparar una cortadura. La cortadura era la principal
estratègia defensiva quan les ciutats assetjades tenien ober-
ta una bretxa. L'operatiu consistia en preparar una línia
defensiva a intramurs que encerclava la bretxa per on
penetraria la infanteria atacant. D'aquesta manera, els
defensors podien obrir foc i tenir protegida la seva posi-
ció.

La determinació del setge borbònic era tan forta que a la
tarda del 3 d'abril de 1706 un destacament va apoderar-se
del convent de caputxins de Santa Madrona, situat als peus
de Montjuïc. Mentrestant, Felip V establia la seva residèn-
cia a Sarrià i l’exèrcit acampava al pla barceloní, des de lle-
vant fins a ponent (Besòs, Sant Andreu del Palomar, Sant
Martí, Gràcia, Sants i Llobregat). L’operació s’havia dissen-
yat per atacar la Ciutat Comtal amb severitat, gràcies a un
exèrcit nombrós i amb molta capacitat d’artilleria. Com a
màxim, el setge havia de durar dos mesos, fruit de la plani-
ficació executada per la Cort borbònica en termes d'avi-
tuallament. D’altra banda, els francoespanyols sabien per-

fectament que des de Londres es dirigirien reforços cap a
Barcelona i volien evitar-ho intentant recuperar la plaça
abans no fos massa tard.

Els primers moviments de l’exèrcit borbònic van consistir
exclusivament en preparar les accions per al posterior
bombardeig. Primer de tot van fortificar Santa Madrona,
mentre que grups de mil treballadors habilitaven els
camins per transportar el tren d’artilleria cap al castell de
Montjuïc. La cavalleria i la infanteria treballaven per acu-
mular feixines (cfr. nº 183)  i la flota francesa descarregava
pertrets diversos a la torre del riu Llobregat. Paral·lela-
ment, també amb grups de mil treballadors i sis batallons
d'infanteria, es va començar a cavar una trinxera sota la
supervisió d’una brigada d’enginyers. Aquestes excava-
cions es van iniciar sempre des de Santa Madrona, en
direcció a la fortalesa de la muntanya. Tal com havia passat
durant el setge aliat de 1705, el castell de Montjuïc va ser
el primer objectiu de l'exèrcit atacant.  

A la primera quinzena d'abril, les refregues entre ambdós
bàndols van ser constants, desenvolupant-se a l'entorn del
castell de Montjuïc. El dia 15, un embat filipista molt
potent va aconseguir fer-se amb el control d'un sector
exterior de la fortalesa. Tot i així, l'atac definitiu es va pro-
duir el dia 21, atès que mitjançant una assalt simultani per
tres bandes (trinxera, bretxa del baluard de Sant Felip i
fortificacions exteriors), la guarnició austriacista va veure's
forçada a abandonar el castell. 

L'endemà, la notícia va agitar Barcelona, atès que tothom
coneixia la importància estratègica de la muntanya i les
conseqüències que podien sobrevenir si els borbònics la
controlaven. D'aquesta manera, les campanes de la ciutat
van tocar a sometent. El clima intens, de commoció
col·lectiva, es va evidenciar amb l’arborament dels penons
de Sant Jordi i Santa Eulàlia. Posteriorment, el tumult va
demanar llicència a Carles III per pujar a combatre a
Montjuïc. El monarca Habsburg ho va concedir i va
nomenar com a cap al vigatà Jaume Puig de Perafita.
Seguint les banderes, al voltant de deu mil paisans, junt
amb sis batallons d’infanteria, van atacar als militars borbò-
nics establerts a la trinxera de la muntanya. El soroll de les
campanes de Barcelona havia alertat el camp filipista, que
va mobilitzar un reforç de quatre mil infants. Després de
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tota la jornada combatent, els barcelonins es van enretirar
cap a la ciutat patint més de quatre-centes baixes. 

Un cop les tropes borbòniques van controlar tot Mont-
juïc, s'iniciaren els preparatius per obrir la bretxa al llenç
de la muralla. L'estratègia seguida va ser la mateixa que
havien emprat els aliats just mig any abans: controlar pri-
mer la fortalesa i la muntanya per, posteriorment, bombar-
dejar el sector de ponent.

Des del primer moment en què les armes francoespanyo-
les transitaven per l’interior del Principat, la notícia del
setge sobre Barcelona s’escampava per tot el territori. Car-
les III i la Cort austriacista va enviar correus a les localitats
catalanes per demanar assistència d’homes i pertrets de
guerra. Al llarg del mes d'abril, molts consells locals van
començar a mobilitzar partides de sometents, que mica en
mica, van prendre posicions a Collserola i als passos que
comunicaven el pla barceloní. La suma d’esforços va aglu-
tinar un contingent de paisans armats gens menyspreable.
Algunes fonts parlen d'entre deu mil i quinze mil homes
mobilitzats. 

Els miquelets i els sometents arribats d'arreu van situar el
seu campament des de Sant Cugat fins el camí que comu-
nicava amb el monestir de Sant Jeroni (Collserola). En un
primer moment, el comte de Cifuentes va encapçalar la
mobilització popular, però, a finals d'abril, fruit d'un retorn
fugaç des del regne de València, el comte de Peterborough
va liderar el contingent junt amb alguns efectius d'infante-
ria reglada.

El tipus d'accions practicades per aquests combatents
tenien l'objectiu de fustigar el desplegament borbònic, per
mirar d'incomodar l'operatiu de setge i endarrerir l'assalt
final. Des de Collserola, les partides sorprenien els acampa-
ments de Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí, etc., robant
cavalls, atzembles i munició, matant els soldats enemics, o
fent presoners per portar-los a Barcelona. Tot i que aques-
ta estratègia no permetia derrotar l'exèrcit borbònic, la
pressió constant a la que es veia sotmès obligava a desviar
tropes per mantenir la guàrdia.

A partir del 25 d'abril de 1706, l'exèrcit de Felip V, que ja
dominava tota la muntanya de Montjuïc, va iniciar els pre-
paratius per assaltar Barcelona amb infanteria. Es va atacar

el mateix sector de ponent que havia estat assetjat durant
el setembre i octubre de 1705, tot i que en aquesta ocasió,
el llenç de la muralla bombardejat va ser major, afectant
des del Portal de Sant Antoni fins a la línia de comunica-
ció amb el castell de Montjuïc. En paral·lel, els enginyers
dissenyaven l'excavació de les trinxeres, així com reforça-
ven les bateries per evitar que l'exèrcit aliat es fortifiqués
sobre la muralla.

Des de l'interior de Barcelona, la situació s'albirava cada
vegada pitjor. Carles III va canviar de residència i es va
instal·lar al monestir de Sant Pere de les Puel·les, ja que
estava situat a la part més allunyada dels bombardejos.
Durant les darreres jornades d'abril i les primeres de maig,
les pressions per què el monarca Habsburg abandonés la
ciutat van ser constants. El més que probable assalt borbò-
nic podia comportar que Carles III fos capturat. 

La Generalitat, atesa la manca d’avituallaments que
començava a viure la ciutat, així com la dimensió que
adquiria la bretxa, demanava amb urgència al comte de
Peterborough alguna acció exterior que pogués demorar
l’assalt. La situació havia arribat al punt en què en qualse-
vol moment es podia produir la capitulació de Barcelona.

En la jornada del 4 de maig, però, els esdeveniments van
fer un capgirament. Barcelona va rebre notícies sobre l'al-
birament d'un estol aliat en aigües tarragonines. La confir-
mació de la possible arribada de socors es va produir quan
el comte de Tolosa va aixecar el bloqueig marítim per
retirar-se a Toló. 

A l'interior de la capital catalana, Carles III disposava
d’unes forces molt reduïdes, ja que bona part de l’exèrcit
s'havia desplegat per diverses zones de la Corona d'Aragó.
Comptabilitzant la coronela de Barcelona (4.500 comba-
tents), en total, els efectius austriacistes rondaven els 6.000
infants i els 600 cavalls. Durant el transcurs del setge, però,
les forces aliades van anar introduint alguns reforços per
via marítima. Eren soldats que, amb barcasses, arribaven a
Barcelona des dels ports del Maresme.

L'aixecament del setge borbònic de 1706 i la conseqüent
fugida de les tropes cap al Rosselló, va ser molt caòtica; un
descontrol que queda bonament il·lustrat amb l’enorme
quantitats de pertrets i soldats que van ser abandonats al

camp de Barcelona. La precipitació de la fugida va com-
portar que les Dues Corones deixessin els militars ferits i
malalts establerts als hospitals de campanya del convent de
Gràcia i de les cases disseminades de Sarrià. Tot i que és
difícil de determinar el nombre de convalescents, la xifra
hagués pogut arribar fins als dos mil homes. De la mateixa
manera, molts pertrets de guerra van ser abandonats: cent
sis canons de bronze, més de cinc mil barrils de pólvora,
cinc-cents barrils de bales de fusell i mosquet amb una
gran quantitat de plom, més de dues mil bombes, mil gra-
nades reials i innumerables granades de mà, vuit mil pics,
pales i xapos, més de quatre mil bales d’artilleria, setze mil
sacs de farina, gran quantitat de blat i civada, més de deu
mil parells de sabates, molts forns de ferro, l’apotecaria
proveïda de medicines i equipatges, i un llarg etcètera que
s’anava descobrint a mesura que passaven les jornades.
L'atzar va voler que just durant la retirada, Europa visqués
un eclipsi de sol total. Les al·legories al voltant de la gue-
rra, el setge de Barcelona i la victòria carolina van recórrer
el continent, tal com s’exhibeix en les làmines 111, 115,
116, 118, 121, 130, 133 y 137.

Des de l'òptica borbònica, la valoració del setge va ser un
autèntic fracàs, esdevenint una de les accions més perjudi-
cials del front peninsular. Nomes la desorganització i la
improvisació de l'exèrcit aliat van evitar que, per a Felip V,
les conseqüències haguessin estat pitjors. 

El 8 de maig de 1706, quan ja feia cinc setmanes que Bar-
celona estava sent assetjada per l'exèrcit borbònic, una flota
aliada provinent de Gibraltar va aconseguir arribar a la
capital catalana. En total, l'estol anglo-holandès liderat per
l'almirall Leake comptava amb vuitanta veles i transportava
sis mil homes de refresc, a més de provisions de boca i
guerra. Des de l'òptica austriacista, l'arribada dels reforços
va ser providencial perquè el setge borbònic estava molt
avançat i la bretxa que s'havia obert a la muralla estava gai-
rebé llesta per ser assaltada. Tant era així que la Corona
Habsburg, albirant la previsible caiguda de Barcelona, esta-
va realitzant els preparatius necessaris per continuar la llui-
ta a Tarragona. 

Des del punt de vista borbònic, en canvi, el socors aliat va
fer replantejar l'operatiu bèl·lic i en un consell de guerra
presidit pel propi Felip V es va decidir aixecar el setge i



emprendre el camí cap al Rosselló (11 de maig de 1706).
La marxa fins a Perpinyà va ser molt traumàtica, atès que
les tropes filipistes van incendiar algunes localitats catala-
nes, a la vegada que forces auxiliars de l'exèrcit austriacista
van fustigar-ne la rereguarda. 

El 12 de maig de 1706 es va posar fi al setge de Barcelona
per part de l’exèrcit de Felip V. La ciutat havia resistit al llarg
de dos interminables mesos i es trobava a punt de caure.
Quan tot semblava perdut, va aparèixer la flota anglo-holan-
desa al port de Barcelona el 8 de maig. Davant el nou gir
que prenia la campanya militar, l’alt comandament borbònic
va decidir retirar-se. Aquell triomf i la marxa de l’exèrcit fili-
pista cap al Rosselló va fer concebre esperances als austriacis-
tes de dominar tots els territoris de la corona. Així ho expli-
cava el príncep Antoni de Liechtenstein, conseller de Carles
III, al comte de Goez aquell mateix 12 de maig: «Pel movi-
ment de l’enemic, aquest sembla que marxa cap el Rosselló,
fet que dóna l’Espanya per perduda i que no li resta cap
esperança de sostenir més temps l’Espanya (...) la duquessa
d’Anjou s’ha retirat cap a Pamplona, trobant-se tota l’Espan-
ya en gran confusió». Aquell triomf va permetre a Carles III
annexionar-se altres territoris de la Corona d’Aragó i arribar
fins a Madrid. Tanmateix, Felip V amb l’ajut de Lluís XIV
reorganitzà els seus exèrcits i tornà a Espanya.  

13. Casament reial a Barcelona (1708)

Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel va néixer l'any
1691 i era la primera filla del duc de Brunsvic-Lüneburg.
Quan la princesa Elisabet Cristina va ser acceptada com a
muller de Carles III va dirigir-se cap a Viena per conèixer
la Cort de l'emperador Josep I, germà del seu futur espòs.
El 18 d'agost de 1707 es va fer l'anunci del matrimoni a
Barcelona i només el desenllaç de la batalla d'Almansa va
demorar l'arribada de la pretendent.

A l'abril de 1708, Elisabet Cristina de Brunsvic abandona-
va la capital imperial per dirigir-se a la costa genovesa. A
Vado Ligure, la flota de l'almirall Leake, de gairebé cent
cinquanta embarcacions, l'esperava per traslladar-la a Bar-
celona. L'expedició va fer-se a la mar el 14 de juliol, i des-
prés d'algunes complicacions, va albirar el litoral català a
finals de mes.

Elisabet de Brunsvic va desembarcar a Mataró per reposar
del trasllat. El rei Carles III, volent allunyar la princesa del
batibull barceloní, considerava que la tranquil·litat d'aques-
ta ciutat, el clima i el paisatge eren ideals per al seu resta-
bliment. Carles III va dirigir-se a Mataró el 28 de juliol
per saludar-la en persona. 

L'entrada de la jove pretendent a la capital catalana es va
produir en l'últim dia del mes, enmig d'un clima molt fes-
tiu. Barcelona es va engalanar per a l'ocasió i quan la prin-
cesa hi va entrar, el goig popular va ser màxim, els mem-
bres de la Cort i els representats de les institucions catala-
nes lluïen les seves millors gales, el castell de Montjuïc rea-
litzava salves amb artilleria i totes les campanes repicaven a
l'uníson. Finalment, ambdós monarques van contraure
matrimoni l'1 d'agost de 1708 a la basílica gòtica de Santa
Maria del Mar. Des de llavors, l'església va esdevenir la
capella reial. El compositor napolità Antonio Caldara va
estrenar en honor de la reina l’òpera Il piú bel nome, una
de les primeres òperes representades a la península ibèrica.

14. L’arxiduc Carles abandona Barcelona (1711)

El 17 d'abril de 1711 la guerra de Successió va fer un
tomb decisiu. El capgirament no va provenir de cap acció
militar meritòria, sinó per la mort de l'emperador roma-
nogermànic Josep I. El monarca del Sacre Imperi era el
germà gran de Carles III. Com que Josep I no havia dei-
xat cap descendent masculí, el pretendent al tron espanyol
va perfilar-se com a nou emperador, per tant, Carles III
podria reunir les herències hispàniques i imperials. Des
d'aquest punt de vista, l'ombra del nou Carles III d’Espan-
ya i VI d’Alemanya era una amenaça per a l’equilibri
europeu igual, o superior, a la que representava l'aliança
borbònica francoespanyola. 

A banda d'aquests esdeveniments ocorreguts a la Cort de
Viena, Londres també va viure un canvi polític rellevant,
per tal com la majoria tory va imposar-se al Parlament
anglès. El partit conservador creia oportú acabar d'una
vegada per totes amb la guerra que estava exhaurint les
arques britàniques. Així doncs, la mort de l'emperador
Josep I va afavorir a què els tories iniciessin les converses
de pau. Sota aquest argument, els contactes entre Anglate-
rra i França es van executar de manera secreta.

Al Principat, mentrestant, tots aquests esdeveniments es
van viure amb molt neguit, ja que afectaven directament al
rei pel qual els catalans lluitaven. Des del moment en què
es va conèixer la notícia de la mort de Josep I, Barcelona
temia que Carles III hagués d'abandonar el territori en
qualsevol moment. Al final, la data fixada per a la seva sor-
tida va ser 27 de setembre de 1711. El monarca Habsburg
va embarcar-se al port barceloní enmig d'un ambient d'in-
certesa i consternació.

Quan Carles III va abandonar Barcelona a finals de setem-
bre de 1711, com a mostra del seu compromís amb el
territori i amb el tron hispànic, va creure oportú que la
reina Elisabet de Brunsvic restés a Catalunya com a
regent. El mariscal Starhemberg va recomanar aquesta
mesura al monarca perquè considerava, amb bon criteri,
que la societat i les institucions catalanes estarien menys
enutjades i continuarien donant suport a la Casa d'Àustria. 

Des del port de Barcelona, Carles III va navegar fins al
Marquesat del Final –actualment a Ligúria– per procedir
per via terrestre cap a Frankfurt. El 22 de desembre de
1711, davant dels altres prínceps alemanys i just en la jor-
nada en què les forces austriacistes trencaven el setge de
Cardona, el monarca va esdevenir emperador del Sacre
Imperi Romanogermànic, coronat com a Carles VI.

Durant l'etapa final de la guerra (1711-1714), el nou
emperador encara va mostrar el seu anhel per recuperar el
tron espanyol, fins i tot després d'haver-se acordat la pau
internacional d'Utrecht. Tot i així, durant la resistència
catalana de 1713-1714, Carles VI va tenir una actitud
ambigua i no va dubtar en signar els acords per enretirar
les tropes imperials del Principat. 

Carles VI va renunciar a les seves aspiracions hispàniques a
partir del Tractat de Viena de 1725. Només llavors, l'em-
perador va reconèixer Felip V de manera oficial. Amb el
tractat, també s'establí una amnistia per als exiliats austria-
cistes que havien abandonat Catalunya i les illes Balears
després de les derrotes de 1714-1715.

15. La pau d’Utrecht del 1713

El Tractat d'Utrecht (11 d’abril de 1713), bàsicament, va
pacificar les dues grans potències enfrontades a la guerra de
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Successió: França i la Gran Bretanya. D'aquesta manera, l'e-
fecte de la pau entre les dues monarquies va anar desencade-
nant els acords entre els altres països involucrats al conflicte. 

Gràcies al tractat, Gran Bretanya va iniciar un procés
d’expansió que la conduiria a l’hegemonia internacional
dels decennis posteriors. La monarquia britànica va acon-
seguir el control d’alguns enclavaments americans i va
assegurar la presència al Mediterrani occidental (Menorca
i Gibraltar). França, per la seva banda, va consolidar les
seves fronteres continentals i va aconseguir que Felip V es
mantingués al tron hispànic. 

Quant a Felip V, a més de mantenir la Monarquia, va con-
tinuar controlant les colònies d’ultramar. Ara bé, a nivell
europeu, les possessions italianes i els pròspers territoris
flamencs van ser entregats a altres potències (Savoia i Àus-
tria), confirmant la dinàmica decadent que la Monarquia
Hispànica arrossegava des la pau dels Pirineus (1659). Les
Províncies Unides dels Països Baixos van assegurar les pos-
sessions de la Barrera, una línia de fortificacions que
garantia la integritat del seu territori en cas que França
promogués una nova incursió. El regne de Portugal va
ampliar lleugerament els dominis americans, assegurant la
colònia de Sacramento i obtenint part de la Guaiana fran-
cesa. El duc de Savoia va recuperar localitats que havien
estat ocupades per França, va guanyar Sicília i va posseir
els drets hereditaris de la Monarquia en cas que s’extingís
la línia borbònica que encetava Felip V. 

Cal subratllar que els acords d'Utrecht van posar fi a la
guerra de Successió a nivell internacional. A Catalunya,
Mallorca i Eivissa, però, la disputa va continuar perllon-
gant-se ja que, amb el nou statu quo, aquests territoris no
van percebre de manera satisfactòria com s'havia resolt el
seu encaix jurídic dins la Monarquia de Felip V.

16. Evacuació de l’exèrcit aliat de Catalunya
l’estiu del 1713

L'evacuació de les forces aliades de Catalunya es va pro-
duir de manera progressiva, des de la tardor de 1712 fins a
l'estiu de 1713, quan el Principat va quedar isolat davant
les armes de les Dues Corones.

L'origen de l'evacuació s'inicià l'any 1711, quan, de mane-
ra secreta, es van produir unes primeres reunions per
negociar la pau entre França i la Gran Bretanya. El 1712,
les conferències ja es van inaugurar oficialment a Utrecht.
Una de les accions derivades d'aquesta trobada va ser la
treva acordada l'agost del mateix 1712, per la qual França i
la Gran Bretanya acceptaven un armistici de quatre mesos.
Aquest fet va provocar que, en plena campanya, els regi-
ments anglesos situats a Cervera fossin enretirats cap a la
costa catalana per embarcar-se. Durant els mesos d'octubre
i novembre de 1712, l'exèrcit britànic, que era fonamental
per a l'èxit de Carles III, va abandonar Catalunya.

Les negociacions de pau van continuar prosperant i a
mesura que passaven les setmanes s'anaven travant més
acords. Un d'ells, un armistici pactat entre Portugal i les
Dues Corones, quelcom que va fer marxar els regiments
lusitans desplegats a Catalunya a primers de 1713. Durant
aquest procés d'evacuació, pels carrers de Barcelona es
podien sentir les següents estrofes: Inglesos han faltat, por-
tuguesos han firmat, holandesos firmaran i a la fi nos pen-
jaran!

Després d'Utrecht (11 d'abril de 1713), les forces restants
al Principat van prosseguir amb la sortida. Els darrers efec-
tius embarcats van ser els d'origen imperial. La darrera
escena no podia ser més significativa, atès que en la jorna-
da en què Starhemberg abandonava Barcelona, el 9 de
juliol de 1713, la Diputació del General anunciava la deci-
sió adoptada pels estaments de Catalunya: declarar la gue-
rra a ultrança contra Felip V i Lluís XIV.

17. Setge de Barcelona 1713-1714

Un cop es va signar el Tractat d'Utrecht entre França i les
potències que donaven suport a l'Aliança de la Haia (11
d'abril de 1713), els països que encara tenien tropes des-
plegades al Principat les van enretirar. Acte seguit, Àustria
i França van acordar un armistici, motiu pel qual els regi-
ments imperials també van abandonar el front de guerra.
Catalunya restava a la seva sort. Durant les negociacions de
pau internacional, un aspecte cabdal per al Principat, com
era la preservació de les Constitucions catalanes, no havia
quedat resolt de manera satisfactòria. Per aquesta raó, la

Junta General de Braços, a mode d'urgència, es va reunir
per deliberar la continuïtat del conflicte.

Les sessions es van inaugurar el 30 de juny de 1713 al Palau
de la Diputació del General. A la trobada hi van acudir
representants dels tres estaments de la societat catalana, amb
una presència molt elevada del Braç Militar i del Reial. Els
debats van ser molt intensos i tant s'argumentava la rendició
com la defensa. Finalment, en la jornada del 6 de juliol, la
Junta General de Braços va resoldre la seva posició: procla-
mar la guerra a ultrança contra Felip V i Lluís XIV.

Mentre es produïen aquests fets cabdals, l'exèrcit borbònic
liderat pel duc de Pòpuli prenia posicions a les principals
places del Principat. El gir que havien fet els esdeveni-
ments, fruit de la decisió presa pels Braços catalans, va pro-
vocar que les tropes de Felip V posessin setge sobre Barce-
lona, alhora que les fortaleses de Cardona i Castell-ciutat
també van optar per resistir. Des de la rereguarda maríti-
ma, les illes de Mallorca i Eivissa van continuar donant
suport a la capital catalana, esdevenint fonamentals per
garantir la provisió de queviures.

18. Un llarg setge de catorze mesos 
(juny 1713-setembre 1714)

L'exèrcit borbònic del duc de Pópuli va tancar el cordó de
setge sobre la capital catalana el 25 de juliol de 1713. La
manera com les tropes borbòniques van disposar el seu
acampament va ser igual a la circumval·lació executada
durant el setge de 1706. Els efectius hispànics van situar-se
des de la vila de Gràcia cap a ponent, en direcció a Sants i
el Llobregat, on desembarcaven els pertrets necessaris; i les
tropes franceses ho van fer des del Mas Guinardó cap a
llevant, vers les cases del Clot, Sant Martí, Sant Andreu del
Palomar i el Besòs.

Les primeres bateries establertes van disposar-se al cordó
de setge mateix, de manera que les bombes gairebé no
afectaven la ciutat. En aquests primers mesos, sobretot, les
posicions més trasbalsades pels atacs d'artilleria borbònica
van ser les avançades que havien preparat els resistents de
Barcelona (com a la Creu de Sant Francesc o al convent
de Caputxins de Montcalvari). 



Amb la primavera de 1714, l'artilleria francoespanyola va
guanyar terreny, per tal com els enginyers borbònics van
emplaçar noves bateries de morters entre les cases del Clot
i el Mas Guinardó. Els explosius llençats des d'aquesta
posició van arribar a intramurs, afectant els quarters de
Sant Pere i del Mar. Des de Barcelona, Antoni de Villarro-
el va organitzar algunes sortides per fustigar les noves
bateries, però els francoespanyols van aconseguir reforçar-
les progressivament.

El desplegament filipista pel pla barceloní va accentuar-se
gràcies a la captura del convent dels Caputxins a finals de
maig de 1714. Amb aquesta posició, els resistents havien
aconseguit contenir l'avenç borbònic, però amb el control
del convent, les bateries filipistes conformades per morters
van situar-se més a prop de la ciutat.

A l'hora de parlar dels bombardejos patits per la ciutat de
Barcelona durant el setge de 1713-1714, cal situar un punt
d'inflexió quan les forces borbòniques del duc de Pòpuli
van aconseguir dominar el convent dels Caputxins,
emplaçat al turó de Montcalvari (17-22 de maig de 1714).
Des d'aquest indret, la resistència barcelonina havia acon-
seguit endarrerir el desplegament filipista que mirava d'a-
propar-se a la muralla. 

A causa de la proximitat entre la ciutat i els Caputxins,
perdre el convent significava que els bombardejos tingues-
sin un impacte més sever sobre la població. Durant la
darrera setmana de maig i tot el mes de juny de 1714, el
duc de Pòpuli va apuntar cap a l'entramat urbà amb la sola
intenció de castigar la població civil. El comandant
suprem de Felip V, en lloc d'obrir una bretxa als murs per
possibilitar l'assalt, es va dedicar a propagar el terror amb
una pluja de bombes incessant. Alguns cronistes van ano-
tar que, tan sols un mes després que les forces borbòniques
dominessin el convent dels Caputxins, Barcelona va rebre
l'impacte de més d'onze mil bombes. 

19. La batalla final, juliol-setembre 1714. 
Els generals. El duc de Berwick

James FitzJames, primer duc de Berwick i des de 1707 duc
de Llíria i Xèrica, va néixer a França l'any 1670 i era fill

il·legítim de Jaume II, candidat catòlic al tron anglès. La
seva mare era Arabella Churchill, germana del duc de
Marlborough. Malgrat que els orígens del duc de Berwick
eren anglosaxons, l'educació rebuda i la protecció del
propi Lluís XIV van comportar que sempre lluités al cos-
tat del regne de França. 

La primera campanya on el duc de Berwick tingué un
paper destacat va ser al costat mateix de Felip V. L'any
1704, el monarca borbònic el va designar comandant
general de l'exèrcit francoespanyol que lluitava a la fronte-
ra de Portugal. Les següents campanyes va combatre en
diversos escenaris: al sud de França, per fer front als protes-
tants i per apoderar-se de la ciutat savoiana de Niça; a
Castella, per derrotar l'exèrcit aliat a Almansa; després
viatjà a Flandes, per donar suport al duc de Vendôme; i a
partir de 1710 esdevingué governador del Delfinat amb
l'objectiu de fortificar les comunicacions dels Alps.

El comandant anglofrancès va arribar al camp de Barcelo-
na al juliol de 1714. Des d'aquest instant, el setge sobre la
capital catalana va ser més sever, aguditzant el bloqueig
marítim i terrestre. Així mateix, el duc de Berwick va ini-
ciar les operacions necessàries per dur a terme un setge
formal, que després de dos intents fracassats a mitjan agost,
va aconseguir cloure l'11 de setembre de 1714.

20. Antoni de Villarroel

Antoni de Villarroel i Peláez (Barcelona, 1656 - la Corun-
ya, 1726) va ser el comandant en cap de l'exèrcit català
durant els darrers mesos del setge borbònic de Barcelona
(1713 - 1714). Seguint la tradició familiar —el seu pare
era un militar castellà que va ser destinat a la capital catala-
na—, Villarroel va seguir la carrera de les armes. El 1695
va prendre part al setge de Ceuta, on va ser ferit. A partir
d'aquell any va fer continuats ascensos. Com a general
d'artilleria va ser governador del castell de Cardona i aviat
va assolir el grau de mestre de camp. Aquell que pot ser
considerat com un heroi català en la Guerra de Successió,
va servir Felip V durant els primers anys de la contesa, la
qual cosa va fer que el 1708 assolís el grau de tinent gene-
ral de l'exèrcit de Felip V. No va ser fins després de les
victòries austriacistes d'Almenar (27 de juliol de 1710) i

de Saragossa que Villarroel no és passà al bàndol de Carles
III. La seva indiscutible vàlua com a militar li va guanyar la
confiança de l'arxiduc que el nomenà comandant suprem
de les forces catalanes, càrrec des del qual dirigí la defensa
de Barcelona contra el poderós exèrcit franco-castellà de
Felip V en el darrer episodi de la Guerra de Successió
(1713-1714). A partir de l'anàlisi realista de la situació en
què es trobava la Barcelona assetjada, i d'acord amb una
anàlisi purament militar, el primer de setembre de 1714
Villarroel es manifestà favorable a la capitulació, actitud no
compartida per les autoritats civils catalanes. Malgrat que
la seva dimissió (5 de setembre) li va ser acceptada, bé que
conservada en secret, decidí restar a Barcelona i reprendre
el comandament de la plaça. Amb l'objectiu d'evitar el
saqueig i la destrucció total de Barcelona, quan ja tot era
perdut, Villarroel, que havia estat ferit, va prendre, l'11 de
setembre de 1714, la decisió de capitular davant del duc de
Berwick, cap de l'exèrcit borbònic, que el dia 12 va entrar
a Barcelona. Incomplint allò que deia la capitulació, Villa-
rroel va ser detingut i empresonat el 22 de setembre. Va
ser reclòs al castell d'Alacant i, al novembre, al castell de
San Antón, a la Corunya, on va restar fins que la pau de
Viena (7 de juny de 1725), que posà fi a l'hostilitat entre
Àustria i Espanya, va significar l'atorgament de l'amnistia i
el seu alliberament. Els anys de presó, en unes condicions
infrahumanes, varen afeblir la seva salut. Villarroel va
morir a la ciutat gallega el 22 de febrer de 1726. La seva
defensa de Barcelona el va fer mereixedor del respecte i de
la consideració d'amplis sectors catalanistes al segle XIX i
varen esborrar el seu passat borbònic i la seva actitud favo-
rable a la capitulació en les darreres hores de l'últim setge
important d'aquella guerra malastruga per a Catalunya. 

21. L’assalt del 12-14 d’agost del 1714

Després del Tractat de Rastatt (7 de març de 1714), pel qual
França i Àustria van signar la pau de manera definitiva, la
monarquia francesa va quedar alliberada per poder col·labo-
rar activament en el bloqueig i setge de Barcelona. Lluís
XIV considerava que l'afer internacional conegut com el
«cas dels catalans» feia masses mesos que s'arrossegava. D'a-
questa manera, el Rei Sol va voler donar un cop definitiu a
l'ofensiva contra Barcelona i va imposar al seu nét Felip V
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que un dels seus millors generals, el duc de Berwick, substi-
tuís el duc de Pòpuli en la direcció del setge.

A partir de la primavera de 1714, nombrosos batallons i
esquadrons gals van ser mobilitzats per encaminar-se cap a
la capital catalana. Aquest procés va comportar que, comp-
tabilitzant les tropes de Felip V ja existents al Principat, la
presència total d'efectius francoespanyols rondés els noran-
ta mil homes. En termes generals, quaranta mil comba-
tents van encerclar i executar les maniobres sobre Barcelo-
na, mentre que els altres cinquanta mil prenien posicions
arreu de Catalunya.

El procés d'ocupació militar es va consolidar el 7 de juliol
de 1714, dia en què el duc de Berwick va arribar enfront
de la ciutat. Des d'aquest moment, el setge es va endurir
en termes militars, ja que s'iniciaren les operacions per
obrir trinxeres cap al llenç de la muralla, així com es con-
centrà el foc d'artilleria en punts concrets de l'entramat
defensiu. A banda, la flota francesa del Mediterrani també
va fer presència al port barceloní, reforçant el bloqueig
marítim que fins aleshores s'havia mostrat irregular. Les
embarcacions provinents de les illes Balears que havien
pogut introduir provisions en comptagotes, durant aquests
mesos van veure les seves maniobres impossibilitades. Per
als barcelonins, l'estiu de 1714 va ser el pitjor moment de
tot el conflicte, on es visqueren situacions d'extrema
penúria.

En arribar a Barcelona, el duc de Berwick va comprovar
sobre el terreny la circumval·lació de les muralles de la
capital amb els seus enginyers, els tinents generals Pròsper
de Verboom i Mr. Dupuy-Vauban. Després d'analitzar
diversa planimetria i escoltar els parers de la cúpula mili-
tar, finalment optà per atacar el sector de llevant, en espe-
cial, el llenç de la muralla que s'estenia des del Portal Nou
fins al baluard de Santa Clara. 

Pròsper de Verboom va ser l'ideòleg d'aquesta estratègia ja
que, entre 1710 i 1712, aquest enginyer d'origen flamenc
al servei de Lluís XIV, havia estat presoner a Barcelona i
havia pogut estudiar l’entramat defensiu de la ciutat. El
llenç de la muralla per on s'obriria el gran esvoranc (Bret-
xa Reial), no tenia cap mitja lluna per protegir-se, a més,
comptava amb un fossar poc profund. 

Amb el duc de Berwick varen arribar a Barcelona deu
batallons francesos, que es varen sumar als que ja s’havien
desplaçat a finals de juny. Amb les tropes de l’exèrcit
espanyol formaven un formidable exèrcit de prop de tren-
ta-nou mil homes. La plana major de l’exèrcit francès que
va acompanyar al duc estava formada pels tinents generals
Dillon, Geofreville, Cilly, De la Croix i Guerchy; els
mariscals de camp Maulevrier, Gavaret, de Bourg, de Bro-
glie, Crevecoer, Rochchouart i Damas, i pels brigadiers
Courten, Sauneboeuf , Sanzay, Jousse, Balincourt,
Espourch, Rubercy, Nonant, Roussy i Valliere. Els regi-
ments estaven formats pel de Normandie, Vielle-Marine,
Anjou, La Reine, Orleans, La Couronne, La Marche, île de
France, Ponthieu, Courten i Castelart, entre altres. 

El cos d’enginyers francesos es trobava sota la direcció del
tinent general Dupuy-Vauban, cosí del gran enginyer Vau-
ban, assistit pels enginyers Lozières-Dastier i els brigadiers
Desroces, Duverger, de Biancolelly, de Chelays i Thiber-
gean. L’artilleria francesa sumava més de vuitanta canons i
trenta morters, mentre que la flota francesa liderada per
l’almirall Ducasse bloquejava l’accés marítim a la ciutat. El
desplegament de l’exèrcit de Felip V pel camp de Barcelo-
na no deixava cap sortida a una ciutat a la qual no arriba-
rien socors. 

Pel que feia a Catalunya, va reforçar els destacaments que
corrien per tot el territori i perseguien les partides resis-
tents del marquès del Poal, a més de definir un nou còm-
put per a les guarnicions. A Barcelona, va ordenar un
reforçament del bloqueig marítim, amb un cordó d'em-
barcacions que tancaven tant de dia com de nit les aigües
compreses entre la torre del riu Llobregat i la desemboca-
dura del riu Besòs. De fet, just en aquestes jornades de
juliol, els borbònics van interceptar més de vint embarca-
cions de Mallorca que transportaven avituallament. Només
algunes naus lleugeres, menys carregades, van poder esqui-
var el bloqueig i van accedir al port barceloní.

Des del moment en què els vint mil efectius filipistes van
iniciar el bloqueig i setge de Barcelona, els bombardejos
sobre la ciutat i els seus encontorns van ser una constant.
En ocasions, els projectils podien ser llençats des del mar,
però sobretot, des de les bateries preparades a extramurs,
amb la intenció de malmetre l’entramat urbà o d'atacar les

posicions defensives habilitades al pla barceloní. El bom-
bardeig minava la moral de la població civil i va arribar a
deixar gairebé inutilitzats alguns barris de la capital, sobre-
tot el de Sant Pere i l'antic quarter del Mar, on centenars
de cases van ser enderrocades. En termes generals, es
comptabilitza que Barcelona va rebre l'impacte d'entre
trenta mil i quaranta mil projectils durant els més de tretze
mesos que es perllongà el setge. 

Una de les primeres accions que va executar el duc de
Berwick un cop va arribar a Barcelona va ser l'obertura de
trinxeres i paral·leles. D'altra banda, era l'activitat més lògi-
ca en termes d'estratègia militar, atès que el duc de Pòpuli
s'havia dedicat a bombardejar la ciutat al llarg de moltes
setmanes sense fer cap intent d'assaltar els murs. Així
doncs, el duc de Berwick va aplicar els principis bàsics de
qualsevol operació de setge formal, on tots els moviments
estaven encaminats a seguir un únic objectiu: obrir una
bretxa per assaltar la plaça.  

El primer pas per desplegar aquest operatiu, per tant, era
l'excavació de una gran trinxera que corria paral·lela al
llenç de la muralla (coneguda com a paral·lela). Des d'a-
questa via excavada s'obrien els altres ramals perpendicu-
lars a les muralles i en ziga-zaga, per evitar que la plaça
que estava sent assetjada tingués una bona opció de tir. Si
la distància entre la primera paral·lela i el mur a assaltar era
gran –fet habitual, ja que donava més seguretat als treballa-
dors–, llavors s'excavaven una o dues paral·leles més. Tant
era així que la primera paral·lela oberta per l'exèrcit
borbònic del duc de Berwick estava situada a uns cinc-
cents metres de les muralles de Barcelona. 

Els treballs d'obertura van iniciar al 12 de juliol de 1714, al
sector barceloní de llevant. En termes generals, les obres s'i-
niciaven quan queia el dia i la llum era molt escassa; primer,
perquè els excavadors poguessin fer-ho sense les inclemèn-
cies de la calor, però sobretot, perquè la foscor de la nit els
protegia del foc incessant que era disparat des de Barcelona. 

El primer assalt a la muralla es va produir el dia 12 d'agost
de 1714, mitjançant una maniobra doble que pretenia
prendre els baluards del Portal Nou i de Santa Clara. Amb
la primera llum d'aquesta jornada, les tropes del duc de
Berwick van fer esclatar una mina al sector del Portal



Nou, motiu pel qual la infanteria filipista va aconseguir
arribar fins la plataforma del bastió. Els defensors, pre-
veient aquesta possibilitat, havien preparat una segona línia
de defensa, per poder disparar als assaltants tot mantenint
la posició assegurada. A banda, l'artilleria del veí baluard de
Sant Pere ajudava a fustigar els soldats borbònics que ana-
ven pujant per les runes del Portal Nou.

Mentre es produïen els combats, el baluard de Santa Clara
també patia l'embat borbònic. Els granaders francesos, que
eren la infanteria d'elit, van ser els primers a pujar pel
runam de Santa Clara, tot i patir el foc directe dels resis-
tents. Tal com estava passant a l'altre bastió, els assaltants
van aconseguir coronar-ne la plataforma, però els barcelo-
nins, ben parapetats, es defensaven des d'una línia de barri-
cades. El vescomte del Puerto encapçalava la incursió de
les deu companyies de granaders per la bretxa oberta al
baluard. L'esvoranc era força ample i tenia poca alçada, fet
que afavoria als francoespanyols. Un cop coronada la puja-
da pel runam, a la plataforma de Santa Clara estaven res-
guardades tres companyies de la coronela: la d'estudiants
de lleis, la dels sastres dels encants i la d'espasers. Altre cop,
aquestes companyies van carregar de manera directa con-
tra l'enemic, aconseguint expulsar-los.  

Els combats cos a cos amb baioneta no eren massa habi-
tuals en aquests tipus d'operacions de setge, on es priorit-
zava l'estratègia i s'intentava assegurar les posicions dels
soldats que assaltaven la plaça. A Barcelona, la lluita a
ultrança que havien declarat les autoritats va provocar que
es visquessin episodis d'aquesta naturalesa, caracteritzats
per la rauxa i la crueltat. En l'atac del 12 d’agost, les forces
borbòniques van patir nou-centes baixes. 

Tots els assalts produïts el dia 12 d'agost van ser rebutjats,
davant l'estupefacció del comandament borbònic. El propi
duc de Berwick havia vist la derrota, ja que es trobava a la
segona paral·lela de la trinxera observant tots els movi-
ments del seu exèrcit. La derrota no va fer recular el
comandant francès, que va idear una nova ofensiva per
assaltar la ciutat. L'endemà mateix, mentre els resistents
intentaven fortificar tota la muralla de llevant, els francoes-
panyols van tornar a llençar-se a l'atac.

La maniobra plantejada pel duc de Berwick va executar-se
a les deu de la nit del 13 de d'agost. Tot i que l'atac sem-

blava prioritzar l'assalt de la Bretxa Reial, que era l'esvo-
ranc més gros que l'artilleria filipista havia obert, l'objectiu
consistia en prendre el baluard de Santa Clara. La coronela
va detectar l'acció i va aconseguir llençar contraatacs a la
plataforma del bastió, amb l'objectiu d'impedir que els
borbònics la coronessin. 

Tot i els esforços, els resistents no van aconseguir rebutjar
l'enemic, que va endinsar-se fins al centre del baluard. Els
combats van enrocar-se fins les dotze del migdia del 14 de
juliol. En aquell instant, el general Villarroel va llençar un
atac múltiple que havia estat ideant al llarg del matí. La
maniobra consistia en combinar descarregues d'artilleria,
foc de fuselleria des de la veïna Torre de Sant Joan, i una
envestida general, cos a cos, contra les tropes borbòniques
que encara ocupaven el baluard. A banda, un de les claus
de l'operatiu va consistir en fustigar l'accés per on entra-
rien els reforços borbònics de la trinxera i el fossar, quel-
com que es va aconseguir amb èxit gràcies a la destresa
dels homes que lideraven el capità Ortiz i el tinent coro-
nel Tomeu. Altre cop, l'estupefacció del comandament
borbònic va ser general en veure la derrota dels efectius
filipistes que havien aconseguit fer-se forts durant hores en
un dels baluards de Barcelona. 

El bàndol borbònic també va atacar el baluard del Portal
Nou. Va fer esclatar la mina, provocant un accés en un dels
costats del bastió. Quinze companyies de granaders lidera-
des pel cavaller Reves van coronar la plataforma del
baluard. El Portal Nou estava guarnit per dues companyies
de la coronela, la dels sastres capitanejada per Magí Ninot,
i la d'Antoni Berardo, formada pels gerrers, ollers, perxers i
matalassers. Els homes de Ninot van disparar des dels para-
pets que havien elaborat i van contenir l'assalt borbònic.
Llavors, Villarroel va manar reforços i un cop es van ajun-
tar en un nombre important darrere de la barricada, van
fer una sortida en bloc per envestir cos a cos als borbònics
que encara ocupaven un extrem del bastió. La lluita, a
baioneta calada, va provocar la retirada dels assaltants.

El 14 d’agost, el comandant Villarroel va creure oportú
que amb la llum del dia es podria iniciar una nova ofensi-
va a Santa Clara, per això va preparar artilleria en diversos
sectors de la ciutat que estaven en disposició de fustigar els
borbònics a boca de canó (zona de la Ribera). Al migdia,
l'estratègia va posar-se en pràctica i, tot i que va ser una de

les accions més cruentes de tot el setge, els barcelonins van
aconseguir expulsar els borbònics.

A la fase final del setge, una de les claus per entendre la
resistència de Barcelona rau en la seva milícia urbana: la
coronela. Aquest cos cívic-militar estava format per cinc
mil homes que s'organitzaven segons el gremi al qual per-
tanyien (companyies de forners, adroguers, notaris públics,
estudiants, sabaters i un llarg etcètera). La conducta valero-
sa –i temerària– de la coronela va ser essencial per fer
front a les envestides del duc de Berwick. Els combats de
Santa Clara van ser-ne el millor exemple. 

En la lluita dels dies 13 i 14 d’agost les pèrdues van ser
molt elevades, fet que demostra la crueltat dels esdeveni-
ments. Entre ambdós bàndols, les baixes sofertes (morts i
ferits) van arribar fins als tres mil homes.

22. L’11 de setembre del 1714

Amb l'arribada del duc de Berwick a l'estiu de 1714, el
setge sobre la capital catalana va adquirir un patró de nor-
malitat en termes militars, atès que es va prioritzar un
assalt reglat i el comandant va mitigar el càstig vers la
població civil tot abandonant el bombardeig aleatori sobre
el casc urbà. Tot i que el duc de Berwick va assaltar la
muralla de Barcelona en diverses ocasions, un dels seus
objectius abans d'executar-ho –tal com passava a l'Europa
de l'època– era demanar la capitulació de la plaça per evi-
tar tant les possibles pèrdues d'efectius militars com la
violència entre la població civil.

El 4 de setembre de 1714, el cavaller d'Asfeld, en nom de
l'exèrcit borbònic, va acostar-se a la Bretxa Reial per
demanar la capitulació de Barcelona. Des dels combats al
baluard de Santa Clara a mitjan mes d'agost, l'exèrcit fili-
pista havia perfeccionat l'estratègia per assaltar la plaça amb
garanties i, abans de fer-ho, va intentar una proposició per
evitar la carnisseria. A l'interior de Barcelona, les autoritats
de la ciutat (amb presència dels consellers, dels diputats i
d'alguns membres del Braç Militar), van resoldre la conti-
nuació de la lluita.

La resolució presa no va ser de grat del comandant Villa-
rroel, qui era del parer de capitular atès l'estat de Barcelo-
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na i la violència que podria sobrevenir si les tropes borbò-
niques aconseguien penetrar a intramurs. Per aquesta raó,
el comandant militar va renunciar al seu càrrec, acte que
les autoritats li van acceptar.

La resposta de Barcelona va comportar que al cap d'una
setmana justa, el duc de Berwick llencés l'assalt definitiu
sobre la capital catalana. A dos quarts de cinc de la matina-
da, amb la primera llum de la jornada de l'11 de setembre,
al voltant d'uns divuit mil soldats borbònics van envestir
tot el sector de la muralla de llevant, des del baluard del
Portal Nou fins al reducte de Santa Eulàlia, a tocar del
mar. A l'interior de la ciutat, les campanes repicaven arreu
per cridar la població a combatre. L'assalt que havia plan-
tejat el comandament filipista era simultani, atacant les vuit
bretxes existents.

La gran força de la maniobra borbònica va comportar que
al voltant de les set del matí, alguns regiments borbònics
aconseguissin arribar fins la primera línia d'habitatges
darrere la muralla, en àrees com el pla d'en Llull, o el con-
vent de Sant Agustí. Tot i així, l'entramat urbà d'aquest
sector de la ciutat, molt derruït, va contribuir a què el
combat s'enroqués.

Des del moment en què les autoritats de Barcelona van
decidir que farien front a Felip V, una de les possibilitats
que podia ocórrer era que si l'exèrcit borbònic entrava a la
ciutat, aquesta seria sotmesa al saqueig i la destrucció.
Durant els anys de guerra, diverses localitats de la Corona
d'Aragó havien viscut episodis similars, com Xàtiva, que-
dant gairebé arrasada, la seva població represaliada i la
localitat rebatejada (passant a dir-se San Felipe fins l'any
1812). A Catalunya, un dels exemples més cruents es va
viure a Lleida, quan a l'octubre de 1707 la ciutat va ser
ocupada per les forces del duc d'Orleans que va perme-
tre'n el saqueig durant una setmana. 

Malgrat que el general Villarroel havia decidit deixar el
seu càrrec, en la jornada de l'11 de setembre encara no
havia abandonat Barcelona per anar a Mallorca, motiu pel
qual no va dubtar en posar-se altre cop al capdavant de les
forces resistents. Ell mateix va aconseguir dirigir la defensa
al Pla d'en Llull i a la zona del Born, carregant amb la
cavalleria i arribant a caure ferit.

En paral·lel als combats de l'àrea del quarter del Mar, al
barri de Sant Pere els enfrontaments eren ferotges i les
posicions es perdien i es recuperaven successivament, tant
per un bàndol com per l'altre. Al voltant de les set del
matí, quan la lluita no semblava decantar-se per cap exèr-
cit, el Conseller en cap Rafael Casanova va arribar al
baluard de Sant Pere enarborant el penó de Sant Eulàlia. A
inicis del segle XVIII, portar la bandera de la patrona de la
ciutat a primera línia de foc significava que els barcelonins
havien de fer el seu darrer esforç per combatre l'invasor.
Rafael Casanova va encapçalar les carregues que la coro-
nela va executar al bastió de Sant Pere, aconseguint rebut-
jar l'assalt borbònic però caient ferit d'un tret a la cuixa.

La lluita encara es va prolongar pels carres de la capital,
fins que a les tres de la tarda els resistents van tocar a parla-
ment. El bàndol borbònic era superior en termes militars,
sobretot numèricament. Els combats es van aturar i les
autoritats de la ciutat van acceptar les condicions del duc
de Berwick: desarmament general; rendició de la plaça;
entrega del port, les Drassanes i el castell de Montjuïc; i la
capitulació de la fortalesa de Cardona, que es va produir
una setmana més tard.

Si Barcelona va poder evitar el saqueig i la destrucció en
la jornada de l'11 de setembre va ser per la lluita aferrissa-
da de més de deu hores, provocant una gran quantitat de
baixes entre els assaltants i portant els combats cap a un
atzucac imprevisible. Quan els resistents van cridar a parla-
ment per acordar la rendició, el duc de Berwick va assegu-
rar les vides i hisendes de la població civil a canvi de la
capitulació final. D'aquesta manera, tal com s'havia acor-
dat, el 13 de setembre les tropes borbòniques entraven a
Barcelona per prendre possessió de la ciutat en un clima
de normalitat impròpia atenent als darrers tretze mesos
viscuts. 

Tanmateix, les conseqüències humanes del bloqueig i
setge de Barcelona van tenir un impacte molt elevat si
tenim en compte les característiques d'aquest tipus d'ope-
racions. Entre ambdós bàndols es van comptabilitzar més
de vint-mil baixes al llarg del setge; a banda d'una població
civil que també en patí de manera incalculable i d'una ciu-
tat que restà molt malmesa.

23. Repressió i exili

Quan Barcelona va caure en mans borbòniques, les insti-
tucions de govern de la ciutat i del Principat van ser abo-
lides (Diputació del General, Consell de Cent, Audiència
Reial). José Patiño y Rosales, intendent de l'exèrcit de
Felip V, va passar a presidir la Real Junta Superior de Justi-
cia y Gobierno, instaurada provisionalment el 15 de
setembre de 1714. D'aquesta manera, sota l'argumentació
del «dret de conquesta», es va posar fi a l'arquitectura juri-
dicopolítica que havia regit Catalunya des de feia més de
quatre segles.

El nou reglament borbònic per al Principat es va definir a
partir del Decret de Nova Planta (16 de gener de 1716).
L'ordenament s'inspirava en els models que ja havien estat
implementats a València i Aragó des de 1707, però en
aquesta ocasió tenia un perfil més sever en termes de fisca-
litat i militarització de la vida civil. 

El decret de Nova Planta significava la instauració d'un nou
model d'Estat que trencava amb la tradició d'època medie-
val i moderna. Es va imposar una política de tall absolutista
i jerarquitzat. El Capità General va ser la màxima autoritat
del territori i dirigia el govern i l'exèrcit de Catalunya. La
justícia s'impartia des de la nova Real Audiencia, que
també disposava d'algunes funcions governatives. El territo-
ri, enlloc de vertebrar-se a través de les tradicionals vegue-
ries, es va dividir en dotze corregiments regits pel corregi-
dor i els alcaldes majors. L'Intendent va gestionar la nova
tributació, que des de 1715 va veure's incrementada per la
imposició del cadastre, una taxa que només gravava els
territoris de la ja extingida Corona d'Aragó. 

José Patiño Rosales (Milà, 1666 - La Granja de San Ilde-
fonso, Segòvia, 1736) va ser el principal ideòleg i artífex
de la configuració del nou ordre borbònic a Catalunya
després de la desfeta catalana de 1714. Després de dotze
anys de formar-ne part, abandonà la Companyia de Jesús
i, ja a Espanya, ingressà a l'orde militar d'Alcántara. Incor-
porat a l'administració borbònica i després d'acomplir
diversos càrrecs a Castella, va ser nomenat (1713), en plena
Guerra de Successió, superintendent a Catalunya, amb la
missió específica de recaptar diners per mantenir l'exèrcit
que operava al Principat, tasca en el desenvolupament de



la qual col·laborà amb el duc de Pòpuli, cap de les tropes
filipistes. Ambdós configuraren una política repressiva
d'extrema duresa contra els austriacistes. En la darrera
etapa de la contesa, el setge de Barcelona de 1713-1714,
Patiño va promoure l'establiment, a la Catalunya ocupada,
de nous impostos per finançar l'exèrcit borbònic. Aquest
fet va donar lloc a una autèntica revolta popular contra la
tributació, que requeia sobre una població empobrida per
causa de la guerra. Després de l'11 de setembre de 1714, el
nou cap militar, el duc de Berwick, partint de la idea de
considerar «el Principado de Cataluña como si no tuviere
gobierno alguno», creà, juntament amb catalans fidels a
Felip V, Gobierno y Justicia, amb la missió de governar
Catalunya fins la seva definitiva institucionalització políti-
ca. José Patiño seria el cap de la Junta (1714-1716). Des
d'aquest càrrec, introduí la renda del paper segellat i es feu
càrrec «del Reial Patrimoni, ocupant-se dels recursos de la
Generalitat i el Consell de Cent, administrant les propie-
tats confiscades als austriacistes i instaurant la contribució
del cadastre» (Martínez Shaw). Va ser, conjuntament amb
el botifler Francesc Ametller, l'inspirador del famós i nefast
Decret de Nova Planta (1716). Més tard seria responsable
de Marina, Índies, Hisenda (1726) i Guerra (1730). El
1733 va ser nomenat secretari d'Estat. De fet, Patiño actuà,
entre 1726 i 1736 com un autèntic primer ministre del
règim borbònic instaurat per Felip V. La seva política exte-
rior tingué com a escenari prioritari la Mediterrània i
com a preocupació bàsica la recuperació de Menorca i
Gibraltar, i la influència sobre Nàpols i Sicília. Patiño
ocupa un lloc negatiu en l'imaginari popular de signe
catalanista i ha estat considerat com un dels enemics més
emblemàtics del país per la seva vinculació estreta amb la
repressió borbònica després del 1714.

24. La Ciutadella

Un cop les tropes de Felip V van controlar la capital cata-
lana, una de les primeres accions engegades pel nou ordre
borbònic va ser la construcció d'una ciutadella militar. La
gran fortalesa va ser projectada l'any 1715 per l'enginyer
Pròsper de Verboom i al cap de quatre anys l'obra ja estava
gairebé enllestida. El monarca espanyol va voler castigar
severament Barcelona, i tota Catalunya, amb la implanta-

ció d'un fortí inexpugnable per controlar la capital rebel.
De les antigues defenses de llevant, només es va rehabilitar
la Torre de Sant Joan, que va restar a l'interior de la ciuta-
della i va esdevenir un dels emblemes repressius. 

Amb la construcció d'aquesta gran ciutadella, l'avançada
del Fort Pius i el ja existent castell de Montjuïc, la monar-
quia espanyola va comptar amb les infraestructures militars
necessàries per tornar a sotmetre Barcelona en qualsevol
moment.

El barri de Ribera, situat a l’entorn del que és avui el
Born i Santa Maria del Mar va ser un dels escenaris més
destacats de les accions militars dels dos bàndols, els asset-
jants i els assetjats, durant el setge de Barcelona del 1713-
1714. La zona del Portal Nou i de Santa Clara va ser
l’escenari dels enfrontaments més durs durant el setge. La
bretxa oberta entre el baluard del Portal Nou i el baluard
de Santa Clara, va ser un dels objectius prioritaris de
l’exèrcit borbònic a l’hora d’intentar l’assalt definitiu a la
capital catalana. També el baluard de Llevant, a l’extrem
est de la ciutat, va compartir aquest tràgic protagonisme
durant el setge. Amb la finalitat de construir una fortalesa
per tenir dominada la ciutat, en acabar la guerra les autori-
tats borbòniques no varen dubtar a anorrear una part
important del barri de Ribera. Unes mil cases varen ser
enderrocades, la qual cosa representà el desallotjament
forçós d’entre quatre i cinc mil persones, és a dir, el disset
per cent de tot el teixit urbà de Barcelona. La construcció
de la Ciutadella es va fer destruint una zona de la ciutat
habitada per mercaders i pescadors que donaven vida a
l’economia de la capital catalana. Els Borbons es venjaven
així d’una part de Barcelona que els havia plantat cara amb
gran coratge durant el setge.

Per edificar la Ciutadella, Felip V va ordenar la demolició
d'una cinquena part de l'entramat urbà, bàsicament, el sector
oriental que delimitava el rec comtal i que comptava amb
un miler d'habitatges (la major part de l'antic quarter del
Mar i les àrees dels convents de Sant Agustí i Santa Clara).
L'espai derruït era una de les zones urbanes més dinàmiques
de Barcelona, amb caràcter propi i amb una elevada densitat
demogràfica. A l'antic quarter del Mar hi vivien els seg-
ments populars de Barcelona, precisament un dels barris
que més es van significar durant el setge de 1714. 

Amb la construcció de la Ciutadella, la vida quotidiana de
la població civil va quedar alterada completament, per tal
com els barcelonins observaven que una gran fortalesa
havia irromput al centre de la seva ciutat.

La construcció de la Ciutadella va canviar definitivament
la fisonomia de la capital, ja que va escapçar una cara de la
plaça major, el Born, que era el centre socioeconòmic de
Barcelona des de les centúries medievals. A banda, el casc
urbà per on circulava el rec comtal, que va ser aniquilat a
causa de les demolicions, albergava instal·lacions preindus-
trials puixants i bona part dels oficis i serveis que nodrien
el port.

Fruit d'aquestes alteracions en el teixit socioeconòmic,
durant el Set-cents, altres zones de Barcelona van guanyar
protagonisme. El Raval, un barri que en l'època Moderna
era més aviat marginal i despoblat, va esdevenir el centre
productiu. A més, la Rambla va urbanitzar-se i va guanyar
popularitat progressivament. Les famílies benestants volien
participar d'aquest nou procés, motiu pel qual van cons-
truir-se grans palaus d'estil neoclàssic, com el Palau Marc,
la Virreina o el Palau Moja). 

La ciutadella militar va restar dempeus fins l'any 1869,
quan a causa del Sexenni Democràtic, el general Prim va
cedir-la a l'Ajuntament de Barcelona. L'òrgan local va
decidir enderrocar-la per construir-hi un parc que com-
plementaria el projecte urbà de l'Eixample. De l'antiga
ciutadella en resten tres grans edificis, l'antic arsenal, avui
seu del Parlament de Catalunya, el palau del governador i
la capella castrense.

25. Les banderes de l’exèrcit català

Durant l'Antic Règim, els exèrcits identificaven les seves
unitats militars amb banderes, a més de ser un element
que s'emprava per esperonar la tropa. Era una peça molt
important en l'imaginari de l'època, amb un caràcter gai-
rebé litúrgic. Entre les cròniques, la pèrdua de les banderes
es posava al mateix nivell que les baixes en combat.
L'exèrcit que guanyava una acció bèl·lica, si podia, requisa-
va les del seu contrincant i les mostrava davant d'algun
altar religiós. Per exemple, durant la guerra de Successió,
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en diverses ocasions les forces borbòniques van exposar els
penons de l'exèrcit aliat davant de la Virgen de Atocha, al
santuari de Madrid.  

Pel que feia a les institucions catalanes, les dues banderes
principals eren la de la Generalitat, representada per la
creu de Sant Jordi, i la de Barcelona, que mostrava la
patrona de la ciutat, la màrtir Santa Eulàlia. Aquesta última
va ser enarborada pel Conseller en cap Rafael Casanova
en la jornada de l'11 de setembre. Amb aquest gest, el
conseller primer volia empènyer els barcelonins a la lluita
final, en un context d'emergència per tal com les tropes
borbòniques ja estaven immerses en l’entramat urbà.
Durant el setge borbònic de 1706, els ciutadans també van
reclamar la sortida de les banderes en conèixer que havien
perdut el castell de Montjuïc (22 d'abril de 1706). En con-
seqüència, una multitud de barcelonins van pujar a la for-
talesa seguint els estendards i van carregar amb força con-
tra l'exèrcit francoespanyol.

Quan les tropes del duc de Berwick van ocupar Barcelona
el 13 de setembre de 1714, una de les primeres accions
executades va ser la requisa de les quaranta-dues banderes
de la coronela i les de Sant Jordi i Santa Eulàlia. Berwick
les va enviar a Felip V, però el monarca no va acceptar els
penons dels rebels i va manar que fossin retornades a Bar-
celona per ser cremades en públic. Aquest acte, carregat de
simbolisme, denotava el tarannà de la repressió que sobre-
vindria durant els propers anys.

26. Les autoritats catalanes durant el setge final.
Rafael Casanova

Rafael Casanova i Comes (c. 1660 – Sant Boi de Llobre-
gat, 1743). Va estudiar lleis, tant dret civil com canònic. El
1706 va ser nomenat conseller tercer de Barcelona, i l’any
següent el rei Carles III hi conferí la condició de ciutadà
honrat. El trobem com a integrant de la comissió que rebé
la reina Elisabet Cristina quan aquesta arribà a Mataró el
1708 per consumar el seu matrimoni amb el rei Carles.
Durant el setge de Barcelona de 1713-1714 fou membre
de la Junta de Braços i de la Junta Secreta, integrada per
cinc membres amb la missió de debatre sobre qüestions
importants. L’acompanyà en aquesta tasca el militar Anto-

ni de Villarroel. A les eleccions del 30 de novembre de
1713 va ser elegit conseller en cap de Barcelona, responsa-
bilitat que portava adherit el grau de coronel de la Coro-
nela i, per tant, la més alta responsabilitat militar en la
defensa de la capital catalana. En produir-se l’atac borbò-
nic l’11 de setembre, Casanova va ser ferit per una bala
que li travessà la cuixa mentre enarborava la bandera de
Santa Eulàlia, damunt de la qual havia jurat defensar Bar-
celona fins a la mort. Casanova va ser traslladat a l’hospital
del col·legi de la Mercè. Per tal d’evitar la seva detenció,
empresonament i exili, va ser donat per mort i registrat
com a tal a l’hospital de la Santa Creu. En acabar la guerra
fugí disfressat i es refugià a Sant Boi a la casa pairal de la
seva dona. Allò cert és que el 1719 va torna a exercir com
a advocat. Va fer-ho fins el 1737, que es retirà a Sant Boi,
on va morir i va ser enterrat el 3 de maig de 1743. Casa-
nova va esdevenir durant la Renaixença símbol patriòtic
de la resistència a Felip V. Va ser-ho des d’aleshores sense
excepció, àdhuc durant la dictadura del general Franco, i
fins avui.

Després que la Diputació del General fes publica la resolu-
ció de resistir a ultrança per part dels Braços catalans (9 de
juliol de 1713), a Barcelona, totes les institucions van tre-
ballar des del primer moment per endegar els preparatius
bèl·lics. De manera especial, el Consell de Cent va vetllar
per què tota la població barcelonina capaç de combatre
fos integrada a la defensa. La coronela, formada per qua-
ranta-dues companyies massa difícils de maniobrar, va ser
reorganitzada en sis batallons. En total, la milícia urbana de
Barcelona va compondre's de cinc mil combatents. Alho-
ra, els homes hàbils que no formaven part de cap regiment
del nou exercit ni de la coronela, van ser enrolats en els
anomenats batallons de Barris, completant així un procés
de militarització total.

Amb l'objectiu d'esperonar la resistència i d'atorgar-la
d'una gran solemnitat, el 24 de juliol de 1713, el penó de
Santa Eulàlia va mostrar-se en públic. La cerimònia, carre-
gada de simbolisme i amb molta concurrència, va cloure
amb l'exhibició de la bandera al portal major de la Casa de
la Ciutat. Un acte d'aquestes característiques només es
produïa quan es vivien moments de gran commoció, tal
com va passar a Barcelona entre el juliol de 1713 i el
setembre de 1714. 

En una banda del penó, que era de domàs carmesí, hi apa-
reixia la imatge de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona;
mentre que l'altra mostrava un calze acompanyat d'una
hòstia i el lema Exurge, Deus, judica causam tuam (Aixe-
ca't, Senyor, jutja la teva causa). El Consell de Cent va
resoldre la formació d'un batalló de mil homes per res-
guardar la bandera de Santa Eulàlia. Aquest cos es va for-
mar amb els fadrins dels gremis que, una vegada finalitzés
el setge, veurien recompensat el seu esforç amb el grau de
mestre d'ofici. 

Començava el 1714 i el conjunt de Catalunya estava sota
les armes de Felip V. Les places militars catalanes tenien
una guarnició borbònica permanent, així com les ciutats
més importants de l'interior. L’ocupació del Principat ja
era total. Només Barcelona i Cardona, sota les ordres de
Manuel Desvalls i de Vergós, continuaven resistint l'embat
filipista.

Fruit d’aquest situació, el Consell de Cent barceloní va
pressionar a la Diputació del General per què li cedís la
direcció de la defensa. En aquell context d'ocupació mili-
tar, la Generalitat no tenia capacitat per extreure rendes
arreu de Catalunya, raó per la qual, el pes de la resistència
requeia en el Consell de Cent i en la capacitat econòmica
de mercaders potentats de Barcelona. El 26 de febrer de
1714, al saló de Cent, es va dur a terme l'oficialització del
canvi de poder. Tot i així, a l'hora de tractar els assumptes
politicomilitars més rellevants, els diputats de la Generali-
tat i el president del Braç Militar encara van ser partícips
dels debats.

El Consell de Cent va ordenar que la nova planta de
govern es formés a partir de tres juntes: de Guerra, de
Mitjans i de Provisions. La vint-i-quatrena, tal com era
conegut el govern barceloní atès el nombre de membres
que el formaven, va conferir un marcat to popular a la
resistència, per tal com bona part de la noblesa, la jerarquia
eclesiàstica i alguns comerciants ja havien abandonat la
ciutat. Bona mostra d'aquest fet és el creixent protagonis-
me que va adquirir la coronela de Barcelona i la decisió
de no capitular davant l'oferiment del duc de Berwick el 4
de setembre de 1714.



27. El penó de Santa Eulàlia

El penó de Santa Eulàlia era un dels elements més pode-
rosos de l'imaginari col·lectiu dels catalans i, especialment,
dels barcelonins. No existia cap altre element capaç d'aglu-
tinar la població per materialitzar un propòsit concret, per
tal com la bandera només sortia a la llum en contextos
d'extrema urgència com a conseqüència dels fets d'armes. 

Durant els anys del conflicte successori, el primer moment
en què l'estendard de Santa Eulàlia va aparèixer en públic va
ser durant el setge borbònic de 1706, quan després que les
tropes aliades abandonessin el castell de Montjuïc, el 22 d'a-
bril, un tumult de barcelonins va demanar la sortida del
penó per envestir les tropes francoespanyoles que encercla-
ven el castell. D'aquesta manera, fins a deu mil persones van
pujar a la muntanya de Montjuïc tot seguint la bandera.

L'episodi més cèlebre protagonitzat pel venerat penó de
Santa Eulàlia va produir-se en els combats finals de l'11 de
setembre de 1714. Com a conseqüència de l'assalt simulta-
ni de les Dues Corones, Antoni de Villarroel va demanar
que l'estendard sortís de la Casa de la Ciutat per incitar la
lluita dels defensors. La màxima autoritat de Barcelona, el

Conseller en cap Rafael Casanova, va enlairar la bandera
de Santa Eulàlia per dirigir-se al baluard de Jonqueres. L'a-
companyava una comitiva de prohoms, el sisè batalló de la
coronela i algunes companyies soltes del tercer batalló. A
mesura que avançava pels carrers s'anava afegint gent de
tota classe i condició. La bandera de Santa Eulàlia va presi-
dir els contraatacs barcelonins al llarg del matí de l'11 de
setembre, fins que Antoni de Villarroel, forçat per l'evolu-
ció del combat, va cridar a capitulació.

28. Santa Madrona

Segons la tradició, Santa Madrona era originària de Tes-
salònica (Grècia), on va ser martiritzada per la seva condi-
ció de cristiana al voltant de l'any 300. Uns mercaders van
traslladar les seves restes cap a Marsella, però en el trajecte
van resguardar-se a Barcelona a causa del mal temps, a la
platja de San Bertran. Per protegir les despulles de la màr-
tir, els mercaders van dipositar-les a la veïna ermita de
Sant Fruitós, als peus de la muntanya de Montjuïc. Cada
cop que intentaven fer-se a la mar, però, el temporal es
repetia, raó per la qual van interpretar que Santa Madrona
volia restar a Barcelona.

Durant les èpoques medieval i moderna, les relíquies de la
santa van canviar d'emplaçament en diverses ocasions,
dipositant-se, segons es creu, a Sant Pau del Camp. L'any
1558 es va inaugurar una església dedicada a Santa Madro-
na a Montjuïc, esdevenint un centre conventual caputxí.
Durant la guerra de Successió, el convent de Santa
Madrona va tenir molt protagonisme en els tres setges que
visqué la capital catalana. En el darrer (1713-1714), el
conjunt religiós va quedar molt malmès i les relíquies van
ser traslladades a la catedral.

L'any 1563, el Consell de Cent havia declarat el dia de
Santa Madrona, 15 de març, festa de precepte i va esdeve-
nir copatrona de Barcelona junt amb Santa Eulàlia. La
població femenina de la ciutat, sobretot, va professar-li
molta devoció i les dones realitzaven processons des de
Barcelona fins al convent de Montjuïc. Els navegants i els
mariners també li van mostrar una gran veneració, per tal
com es considerava que la màrtir protegia de les
inclemències del mar. 

Adrià Cases, Mercè Morales i Jaume Sobrequés 
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