
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1714 
 
A finals del 1700 Carles II moria sense descendència i la seva 
successió se la disputaven l’arxiduc Carles i Felip de Borbó, nét de Lluís 

XIV de França. Carles II 
deixà les seves corones 
en herència a Felip però 
amb tota probabilitat el 
testament va ser 
manipulat. Quan Lluís 
XIV s’assabentà de la 
mort, acceptà el 

testament en favor del seu nét i l’envià a 
Barcelona per celebrar Corts entre l’octubre de 
1701 i el gener de 1702. Sectors de la 
jurisprudència catalana argumentaren que podien escollir príncep 
degut a la manipulació del testament que feia que la successió no fos 
vàlida. 
Tanmateix la classe dirigent catalana va transigir per una posició 
acomodatícia i pragmàtica i finalment es va reconèixer Felip IV, comte 
de Barcelona. 
L’any 1701 es va constituir la Gran Aliança de la Haia que aplegava les 
potències partidàries dels drets de l’arxiduc Carles per tal que Espanya 
i França no acabessin a les mans d’un mateix sobirà. Van constituir 
l’Aliança: Anglaterra, Portugal, Àustria, Holanda, Prússia, Hannover i 
Savoia. El 1702 van declarar la guerra als Borbó de França. 

La Guerra de Successió 
En aquesta guerra s’enfrontaven dos models: d’una banda el projecte 
absolutista i de l’altre el projecte industrial-constitucional. El primer, 
encapçalat per Lluís XIV era un 
model continuista que mantenia 
els privilegis de la noblesa i el 
clergat. L’altre, encapçalat per 
Anglaterra i Holanda, es fixava en 
l’extensió territorial benvolent 
d’Àustria, respectuosa amb les  
tradicions polítiques dels territoris 
que agrupava. 
Així, grans exèrcits es van 
enfrontar al corredor de Flandes i 
del Rin. 
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Els aliats van batre successivament les tropes franceses ( Blenheim, 
1704; Ramilles, 1706; Oudenarde, 1708; Malplaquet, 1709), però no 
van arribar a la victòria decisiva. A la península, el gruix de Castella va 
donar suport als Borbó i els territoris de la corona d’Aragó, als 
Àustries. Barcelona i la majoria de Catalunya , amb un fort 
desenvolupament agrari i mercantil, va encaixar malament amb la 
cultura absolutista dels Borbó i només va ser qüestió de temps, que el 
país basculés cap a l’opció austricista. 

Catalunya amb els aliats 
El 1705, Catalunya canvià de bàndol. El juny es signà el pacte de 
Gènova amb Anglaterra i el 7 
de novembre Carles jurava les 
Constitucions i passava a ser 
Carles III. El 1706 Felip V de 
Castella va atacar Barcelona 
però les forces de Carles 
aixecaren el setge. Van 
contraatacar i van ocupar 
Madrid. El 1707 el País 
Valencià va caure a mans del 
Borbó després de la batalla 
d’Almansa. 
El 1710 es tornà a ocupar Madrid però les tropes tampoc s’hi van 
poder mantenir. Catalunya però restava amb Carles III. 

El tractat d’Utrech 
El 1711 Anglaterra estava molt desgastada econòmicament per la seva 
participació en els fronts de la península i el suport a Portugal. Hi havia 
una altra raó i era que amb la mort de Josep I a Viena, Carles n’era el 
seu successor. Els britànics i els holandesos van veure que el fet que 
Carles governés també l’Imperi Romanogermànic i Àustria a més dels 
regnes hispànics era força indigerible. Havia arribat l’hora de pactar a 
Utrech: el 25 de juny de 1712 la Gran Bretanya i França acordaven la 
suspensió d’hostilitats. 
Mentre, al Principat, la lluita continuava però finalment britànics, 
portuguesos  i holandesos abandonaven Catalunya en coherència amb 
la posició dels seus governs.  
Arrel del tractat, Felip va ser reconegut com a rei d’Espanya i de les 
colònies americanes si es comprometia a renunciar a la corona de 
França i a canvi de cedir alguns territoris. 

 
 

Els britànics també van demanar formalment el respecte a les 
Constitucions de Catalunya però Felip no volia renunciar al seu poder 
absolut al Principat. Així, l’11 d’abril de 1713 França confirmava la pau 
amb Holanda, la Gran Bretanya, Savoia i Prússia que reconeixien Felip 
V. El virrei Carles al Principat va optar per la retirada de tropes. 

La guerra dels Catalans  
En absència del virrei que representava Carles III, el poder polític 
català es va estructurar a partir de la Junta de Braços o les Corts sense 
el Rei. La constituïen el 
braç eclesiàstic, el reial i 
el militar. El 5 de juliol 
de 1713 el primer es va 
inhibir, el militar va 
optar per la submissió i 
el reial va decidir 
presentar resistència en 
defensa de “les 
Constitucions, usos i 
costums del present 
Principat”. Finalment, el 
6 de juliol el braç militar va rectificar i també va optar per la 
resistència. 
El 9 de juliol la Generalitat feia públic el ban de guerra. El dia 18 
l’exèrcit ja el formaven més de 4.000 homes i el comandament el tenia 
Antoni de Villaroel.  
L’exèrcit espanyol, comandat pel duc de Pópuli, va començar a 
encerclar Barcelona el 25 de juliol. Durant mesos es va assetjar la 
ciutat, que resistia. Al principi de 1714 la resistència armada contra 
l’exèrcit borbònic es va revifar arreu. 
Els catalans van menar una política militar proactiva però algunes 
errades van ser determinants per explicar la derrota. L’expedició del 
diputat militar Antoni Berenguer que entre el 9 d’agost i el 5 d’octubre 
de 1713 va recórrer l’interior; va ser incapaç de conquerir Hostaltric i 
d’incorporar Castellciutat. El general Moragues que governava 
Castellciutat, la va entregar als borbònics sense plantejar resistència i 
ignorant les autoritats del Principat. Finalment, el conseller Salvador 
Feliu de la Penya va impedir que es remolqués fins a port un conboy 
que venia de Mallorca carregat de queviures i d’equipament divers. Les 
conseqüències van ser funestes: fam i pèrdua de pertrets militars. 
 

  



 
 
 
El mall de Lluís XIV i la derrota final 
A l’entrada de l’estiu de 
1714 els catalans 
guanyaven la guerra. Lluís 
XIV veient que en un any 
l’exèrcit no s’havia pogut 
imposar va decidir 
intervenir i va enviar el 
gruix de l’exèrcit francès 
contra Catalunya. El dia 6 
de juliol va arribar a 
Barcelona el duc de Berwick concentrant quaranta mil combatents al 
voltant de Barcelona als quals s’hi havia de sumar els quaranta-set mil 
que ocupaven els Principat. 
El duc va intentar assaltar la ciutat pel baluard de Santa Clara però va 
ser severament derrotat. L’exèrcit català al límit, va patir la dimissió 
del general Villaroel tot i que el conseller en cap Rafael Casanova era 
partidari de la resistència. Els catalans ja havien arribat al límit i havien 
entés que calia negociar per a mirar de salvar vides. Berwick va 
acceptar la capitulació de la ciutat. Cardona, la darrera fortalesa 
autriacista, va capitular el 18 de setembre. 

Canvis a Catalunya 
Arrel de la derrota, les Constitucions van ser derogades, l’administració 
central va desenvolupar un minuciós programa fiscal a partir del 
cadastre per saquejar els recursos del país i el Decret de la Nova 

Planta va fixar les 
normes polítiques per 
les quals el capità 
general es va 
convertir en la 
màxima autoritat civil 
i militar del territori. 
Barcelona va ser 
controlada amb la 
construcció d’una 
gegantina ciutadella  i 
de les noves 
fortificacions de 
Montjuïc. 
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