
REFLEXIONS SOBRE L'ACTITUD DES POBLES 1 ESTAMENTS 
CATALANS DURANT LA GUERRA DE SUCCESSló. 

per JOSEP M. TORRAS 1 RIBÉ 

Fa uns anys Joan Mercader ponderavClJ les greus dificultats que es 
plantejaven a l'hora d'intentar esbrinar el comportament deis pobles i 
deis diversos grups social s en el transcurs del conflicte successori ,a Ca
talunya 1. Al cap de vint anys es pot dir que els problemes amb que 
topa qualsevol estudi sobre el rerafons social de la guerra de Succes
sió són aproximadament els mateixos. i aquestes dificultats he tingut 
ocasió de constatar-les en el transcurs de la meva recerca sobre el mu
nicipi catala de comenc;aments del segle XVIII 2. La limitació més greu 
i insalvable amb que topa l'historiador en estudiar aquells esdeveni
ments és la destrucció documental. constatable en la majoria d'arxius 
del país. 

Són diversos e1s autors que s'han doJgut d'aquesta carencia a l'hora 
d'intentar historiar aquells moments tr,anscendentals de la história de 
Catalunya i algunes vegades e1s mateixos llibres d'acords municipals 
contenen precisions justificatives de la minva documental 3. 

Aquests mancaments són deguts a diverses causes. Una d'elles és 
la destrucció ocasionada pels avatars de la guerra, la qual cosa com
portava que a cada població hi havia persones compromeses que tenien 
interes en fer desapareixer el seu rastre deis Ilibres d'acords municipals, 
sense comptar, naturalment, les destruccions ocasionades per interessos 
més immediats, no directament polítics, sinó més aviat economics, de 
fer fonedisses anotacions de deutes, denúncies, fraus, etc., fenomen d'al
tra banda, no pas exclusiu deis temps de torbacions 4. 

De totes maneres, la principal causa d'aquesta carencia documental 
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és de tipus institucional, i ve determinada per les ordres dictades direc
tament des del poder per a esborrar els rastres de l'adhesió a l'altre 
bandol en lluita, fenomen que no va ésser pas exclusiu deIs borbonics, 
ja que també l'Arxiduc va ordenar la destrucció de documents refe
rits al seu contrincant 5. 

F:s indubtable, pero, que en aquest terreny la repressió borbonica 
va poder-se realitzar de manera molt més sistematica, i per tant eficac;. 
Per una banda es va ordenar la tramesa a mans de la Reíal Junta bor
bonica de tota la documentació expedida pel govern de l'Arxiduc, la ma
jor part de la qual va ésser cremada ritualment per ma del botxÍ 6 Per 
l'altre es van trametre ordres precises per destruir «in sitú» els docu
ments dispersos i inaccessibles, en les quals s'especificava que les actes 
i escriptures que no poguessin ésser arrencades facilment havien d'es
borrar-se deIs llibres, o ratllar-les lletra per lletra per tal que fos im
possible la seva lectura 7. D'aquesta manera, doncs, l'actitud deIs pobles 
i estaments catalan s durant el conflicte apareix emmascarada per un 
triple efecte distorsionador: la restrucció documental del temps de 
l'Arxiduc, la documentació borbonica coet~mia o posterior, de signe mar
cadament partidista, conservada intacta, i finalment, a nivell biblio· 
grafic, l'ardor patriotic, sovint no documentable, que domina en la 
historiografia romantica, tant pel que fa a les monografies locals com 
a les históries generals. 

Aquest conjunt de deficiencies documental s fan que una serie d'es
deveniments transcendentals de l'epoca de la guerra restin sen se una 
explicació concloent. En el pla general pensem que hi ha un esdeveni
ment cabdal sobre el qual no existeix encara una clarificació histórica 
suficient: el saber com es va produir el capgirament de l'actitud cata
lana entre 1701 i 1705, és a dir, com es va passar de l'acceptáció i jura
ment de ficelitat a Felip V en el moment successori, a l'adhesió a la 
causa de l'Arxidu,c. En aquest context, els estudis recents de Bartrolí 
venen a confirmar el paper de les corts de 1701 com a element de con
cilació entre els catalans i la novella monarquia, i el mateix autor con
fessa que el seu estudi ha decebut les esperances de descubrir en el 
seu transcurs elements de friccíó prou importants entre rei i vassalls, 
que justifiquessin la posterior defecció catalana 8. 

La coincidencia entre aquestes conclusions i els testimonis deIs con
tcmporanis, tant d'un bandol com de l'altre, és notable. Me1chor de Ma
canaz, regalista ad:rrim, i un dels principals inspiradors de la posterior 
repressió institucional borbonica, ,assenyala en to de retret que a les 

188 



Corts de 1701 els catalans van aconseguir tot el que volien, de tal ma
nera que no els va restar res per reivindicar, ni al rei altre cosa a con
cedir 9. En el camp contrari, l'opinió contempodmia de Narcís Feliu de 
la Peña és basicament coincident. En concret Feliu passa revista a les 
concessions obtingudes per Catalunya a les Corts de 1701, i no s'esta 
d'afirmar que «fueron las más favorables que avía conseguido la Pro
vincia», i que, en conseqüencia, els seus projectes exposats en el «Fellix» 
estaven en bon camí de realització lO. 

Hom addueix diversos factors que contribuirien a deteriorar de 
manera irreversible un clima aparentment tan favorable en menys de 
cinc anys. AIguns d',aquests elements haurien fet notar la seva inciden
cia sobre la societat ja des d'epoques anteriors i el con.illnt de cire1.lms
t~mcies que envoltaren la qüestió successoria simplement haurian agu
ditzat els seu s efectes. En el terreny social hom destaca el clima de 
'Jlalestar latent des de finals del segle XVII, molt particularment a Ara
gó i Valencia, la qual cosa estaria en la base de l'alineament deIs diversos 
grups socials vers els dos b~mdols en Huita, i influiria en el decanta
ment populista del partit de l'Arxiduc IJ. 

Concretament, ,a Aragó el malestar social vindria determinat ,per 
l'extrema duresa del seu regim feudal 12 i aquest mateix clima hauria 
degenerat en el cas de Valencia en la revolta camperola de la segona 
germania, esdevinguda l'any 1693, les conseqüencies de la qual entron
carien directament amb la guerra de Successió n, fins al punt que les 
seqüeles de la revolta van ésser explotades políticament pel partit de 
l'Arxidue, el qual va incorporar a la seva propaganda promeses con
cretes d'abolició de les prestacions feudals més impopulars 14. 

En el eas de Catalunya, encara que la relació de causa i cfecte no 
sigui tan evident 15, en canvi, alguns autors destaquen també l'existencia 
d'un clima latent de malestar social, que tindria el seu antecedent en 
la revolta camperola coneguda con «revolta deIs gorretes», de «les ba
rretines» o «revolta de la terra», esdevinguda durant els anys 1688 i 
1689 16, la qual, scgons el parer de Kamen, hauría jugat «un paper molt 
important en la cadena d'esdeveníments que se succeeixen del 1640 al 
1705» 17. 

Un altre factor d'influencia persistent sobre la societat catalana, 
que s'aguditzaria arrel del plet successori, seria el tradicional sentiment 
antifrances existent entre el:; habitants del Principat 13, ques'hauria 
convertit en hostilitat manifesta -en francofobia- arre) de les diver-
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ses ocupacions del territori cata la per les tropes franceses durant el 
darrer ten; del segle XVII 19. 

Sobre aquest conjunt de factors generals, més o menys difusos, 
pero arrclats a la consciencia coHectivd, n'haurien actuat d'altres de 
més específics del moment, i entre tots haurien contribult a deteriorar 
greument el clima entre governants i governats. Soldevila destaca pcr 
exemple la «incoercible fidelitat a la casa d'Austria)) per part dcls ca
taLans, que s'hauria concretat en una malfianc;a originaria respecte a la 
nova monarquia 10, mentre que Mercader, insistint en el mateix punt, 
pondera la falta de tacte de les noves autoritats borboniques respecte a 
diverses qüestions que afectaven a la governació del país, que arrencaven 
ja de la mateixa «atmosfera de recels» que s'hauria manifestat en el 
cerimonial del procediment de les Corts de 1701, i que en persistir hau
ria preparat el trencament definitiu 21. 

De totes manercs, el que resta per explicar de manera concloent és 
com aquests elemcnts d'intranquilitat, latents en el si de la socictat ca
talana de l'cpoca, essencialment dispars, van cristalitzar en un movi
ment unitari d'adhesió a la incerta causa de l'Arxiduc Carles d'Austria. 
En aquest camp, les hipotesis deIs diversos autors que s'han interrogat 
sobre el fet tampoc no són: pas coincidents. 

Soldevila, i amb ell tota la historiografia romantica, ens parla d'una 
adhesió unanime deIs catalans a fclvor de l'Arxiduc, conscqüent amb 
aquella «incoercible fidelitat» a la casa d'Austria a la qual ja ens hem 
referit, recolzada en la convicció, també, pero, que mentre la monarquia 
de Felip Vera un exponent perfecte de l'absolutisme monarquic, la qual 
cosa feia desconfiar de la seva sinceritat en jurar respectar les lliber
tats catalanes, en canvi, la dinastia austríaca representava la continuitat 
del concepte de monarquia descentralitzada vigent fins aquell moment 21. 

En canvi Voltes, en el poI oposat, plan teja com a factor decisiu en 
el decantament deIs catalan s a favor de l'Arxiduc el desembarcament i 
la presencia deIs excrcits aliats en el país, i en concret opina que «sin 
la irrupción del ejército aliado, Felipe V hubiese reinado pacific.a1-nente 
en Cataluña hasta morir» 23, Bé que amb matisacions, Nadal i Farreras, 
ressalta igualment el pes que v.a tenir en el capgirament de l'actitud ca
talana el component de conflkte internacional que estava en la base 
de la qüestió successoria, amb tot el recolzament polític i militar deIs 
aliats que pressuposava pels catalans l'adhesió a la causa de l'Arxiduc 24. 

També a l'hora de cercar un grup social capdavanter, que servís 
d'aglutinador de la revolta, ens trobem amb interpretacions contradic-
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tories. Mentre que Soldevila eludeix pronunciar-se directament sobre 
el tema 25, Mercader atribula el protagonisme a la petita nobles a mun
tanyenca, simbolitzada per 1'austracisme de la plana de Vic, motor de la 
rcvolta 26, i Vilar posa 1'accent en els nous brots de la burgesia catalana 
conscienciats en el darrer ten; del segle XVII, que tindríen el seu ex· 
ponent extern en els projectes economics de Feliu de la Peña, els quals, 
des d'una posició d'oportunisme polític, optarien per jugar la carta de 
l' Arxiduc a partir d'una perspectiva intervencionista en ets afers gene
rals de la monarquia 27. 

Per la seva banda Soldevila també fa esmcnt a aquesta noció d'opor· 
tunisme en el decantament catala, i argumenta que l'any 1705 semblava 
cIar que els aliats guanyaven la guerra, i de no ésser per un conjunt 
d'imponderables desafortunats -la mort de 1'emper,ador d'Austria en 
el transcurs del conflicte; el canvi de govern deis whig als tory a Angla
terra; l'ajuda incondicional i fins i tot temeraria de Lluis XIV al seu 
net- amb 1',adhesió a l'Arxiduc els catalans «havien realitzat un acte de 
la més alta política, destinat a canviar llur situació dins la monarquia 
espanyola» 28. 

A partir d',aquests intents d'explicació, del que no hi ha dubte és 
que en aquest cas difícilment es pot parlar del decantament catalá a 
favor de 1'Arxiduc com d'una, reacció espontania i generalitzada com la 
que es va produir 1'any 1640 29 , i aquest contrast també el podem veure 
palesat en nombrosos exemples si analitzem 1'actuació deis diversos mu
nicipi9 del país en el moment del capgirament catala. En aquest terre
ny, més potser encara que en el pla general, la suposada unanimitat a 
favor de l'Arxiduc escTevé altament problematica. Efectivarrient, en 
aquesta valoració hem de partir de la base que els diversos municipis 
eran compartiments estancs, que actuaven d'una manera absolutament 
autonoma els uns respecte als altres, i solament acordaven les actua
cions en la seva participació com a components del braf rieal en les 
reunions de les Corts. Una unificació de criteris davant el plet succes
sori hauria requerit, dones, una coordinació territorial i una disciplina 
política difícilment imaginables en la societat de 1'epoca. A partir d'a· 
questes premises, si tenim en compte la transcendencia que comportava 
l'adhesió a l'Arxiduc a nivell municipal, en definitiva un acte positiu 
de rebeldia respecte al rei legítim, al qual s'havia jurat fidelitat a les 
Corts de 1701, ens adonarem de la complexitat que envoltava la presa 
de posició en un sentit o en un altre per a cada municipio 

Certament que si poguessim esbrinar de manera precisa el paper 

191 



deIs diversos mumClplS en aquest pronunciament, de segur tindriem 
molts més indicis per valorar les motivacions reals que portaren a la 
generalitat del país a donar aquest pas transcendental, no en va podem 
considerar lo institució municipal com el reflexe més fidel de l'estat 
d'opinió de les veritables classes dirigents del país, en la seva repre
sentació rnés extensiva, Dissortadarncnt, pero, aquesta clarificació es
devé irrealitzable, ja que la confrontació docurnental i bibliografica so
bre cada municipi ofereix uns resultats tan ambigus o més encara que 
en el marc general del país, Les vicisituds de la mateixa adhesió del 
municipi de Barcelona són un bon exponent d'aquestes dificultats de 
clarificació, Així per exemple, segons la descripció que en fa Soldevila, 
l'entusiasme popular contingut s'hauria desbordat davant la proximitat 
de l'Arxiduc a Barcelona 3D, Per contra, el seguiment del mateix episodi 
per Voltes qüestiona en bona part aquest ardor ciutadi'l, En primer lloc, 
el decantament a fm'or de l'Arxiduc venia precedit d'un setge i d'una ren
dició formal del virrei Velasco 31, En segon lloc, el pronunciament cfec
tiu del Consell de Cent, en forma d'homenatge al nou rei, no es porta 
a terme immediatament després de la capitulació, el 9 d'octubre, sinó 
que es demora fins el dia 19, tot i estar aposentat l'Arxiduc al poble veí 
de Sarria i haver rebut ja l'adhesió d'altres poblacions de la rodalia 32, 

La mateixa indecisió municipal pot ésscr observada en rnolt d'altres 
Hocs, A Mataró, per exemple, hom va eludir de pronunciar-se incondi
cionalment tot i tenir ancorada a la vista de la ciutat la flota aliada que 
transportava l'Arxiduc, actitud que, curn assenyala Llovet, contrasta amb 
la versió del mate ix episodi «que es troba a les relacions i memories 
d'exaltació austrOfila» 33, En el cas de Girona, sembla ser que ['estat 
d'indefensió en que es trobava la ciutat va jugar un paper fonamental 
en la seva rapida conversió a la causa de l'Arxiduc 34, Igualrnent a Bala
guer, on l'amena<;a d'un assalt de la ciutat per les force s austracistes 
persuadí els paers a decantar-se vers el pretendent 35, Una situació sern
blant va precedir la rendició de Tarragona, bombardejada des de vai
xells anglesos, i atacada per terra pel coronel Nebot 36, Naturalrnent sem
pre atencnt-nus, en aquestes descripcions, a la precarietat documental de 
que hem fet menció anteriorment, que pot haver falsejat elements de
terminats a l'hora d'interpretar aquests episodis 37. 

No és pas que amb aquests exemples pretenguem posar en qüestió 
el decidit austracisme d'extenses zones del Principat, com poden ésser 
el camp de Tarragona o la plana de Vic, d'un provingué precisament el 
renom de viguetans donat als partidaris de l'Arxiduc 38, Sí, en canvi, que 
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voldríem fer notar, que una cosa devia ésser l'existencia d'una major 
inclinadó popular respecte a la dinastia austriaca, i l'altre el que aquesta 
actitud porté s a les autoritats munidpals a pronunciar-se decididament 
a favor d'un o altre b~mdol fins ,a les darreres conseqüendes, espedal
ment si tenim en compte la indefinidó general motivada pels mateixos 
avatars de la guerra 39. 

~. - En aquest sentit, diversos testimonis també posen de manifest una 
indefinidó semblant respecte; ,al bandol contrari, i en concret hom ten
dcix a revisar el suposat borbonisme incondicional de poblacionts. com 
Cervera o Berga. En el cas de Cervera, Duran i Sanpere planteja ia hi
pote si que molts deIs elements en els quals s'ha basat la tradicional afir
madó de fidelitat a Felip V per part de la població, es deguin a un mun
tatge propagandístic elaborat amb posterioritat a la guerra amb la fi
nalitat d'obtenir avantatges de la nova monarquia. Basa aquesta afirma
ció en el fet que tota la descripdó deIs merits de Cervera a favor de la 
causa de Felip V prové d'uha obra manuscrita coeümia de Josep Corts, 
sense que puguin·contrastar-se les seves afirmacions en la documenta
dO municipal. També fa notar que cap altre autor contemporani, ni 
tampoc els historiadors que han treballat amb documentació original 
de l'epoca, fan menció del cas concret de Cervera ni deIs suposats me
rits excepcional s a la causa borbónica que li valgueren a l'epoca el 
qualificatiu de «fidelísima» 40. 

Igualment en el cas de Berga el contrast entre els merits borbonics 
que se' l'hi atribueixen i el que es pot documentar en les diverses fonts 
és notable. Bé que hom coincideix en constatar l'existencia d'un potent 
partit felipista a la pobladó, aixó no v,a ésser obstacle perque a finals 
de setembrede 1705, abans que moltes altres poblacions ca~alanes, 
Berga rendís homenatge a l'Arxiduc, i que malgrat la presencia sovinte
jada de tropes borbóniques a la ro dalia, i els complots que hom atri
bueix als botiflers de la població, en canvi mantingués la seva fidelitat 
a l'Arxiduc fins ,a l'any 1713, une vegada celebrada la junto de brac;os, 
en la qual certament Berga vota a favor de la sumissió a Fclip V 41. 

Aquests exemples de tebior i indecissió que veiem manifestar-se en 
ambdós bandols potser ens haurien de portar a revisar alguns deIs 
pressupbsits historiografics basics en els quals s'ha fonamentat tradi
cionalment la interpretació del conflicte sucessori des d'una optica ca
talana, tal com reclamava Mercader ja fa anys 42. 

En aquest terreny un deIs primers conceptes a revisar seria el valor 
exacte qe la beligerancia deIs catalans respecte dos bandols en lluita. 
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Ens trobem realment amb un axeicament en armes generalitzat deIs ha
bitants del Principat, o més aviat cal considerar que la lluita a les di
verses contrades era mantinguda per minories d'activistes, mentre que 
la resta del país, sense qüestiomir una major inclinació a la causa de 
l'Arxiduc, es mantenia en una actitud expectant? 43, 

La mateixa irregularitat del front de lluita alllarg de bona part del 
conflicte, sense una ocupació real del país per cap deIs exercits, i amb 
aven~os i retrocessos constants, almenys fin s ,a 1710, en que fracassa 
la darrera ofensiva aliada sobre Madrid, i comenc;a l'ocupació definitiva 
de Catalunya pels borbonics, explicarien en bona part l'actitud recelosa 
de molts municipis 44, 

Diverses dades mostren com fins i tot poblacions segures a la causa 
de l'Arxiduc, com per exemple Reus, no poden evitar a l'any 1706, de 
caure en poder de Felip V, i BarcElona mateix va correr un gran perill, 
fins al punt que l'Arxiduc va estar a punt d'abandonar la ciutat el 25 
d'Abri1 45 , A Banyoles, l'any 1709, el simple avÍs de la proximitat de 
l'excrcit frances de Noailles va provocar la declaració d'obedicncia a 
Felip V per evitar que la població fos saquej.ada 46, A Girana els jurats 
s'escarrassen l'any 1711 en homenatjar a Felip V, quan feia menys d'un 
any havien fet el mateix amb l'Arxiduc ~7, 

AIgunes vegades aquesta incertesa davant la presencia deIs exer
cits deIs dos b~mdols sobre el país comportava fins i tot el despoblamcnt 
de les poblacions per evitar els efectes del saqueix indiscriminat a mans 
de la tropa, o com el cas de Tarrega entre 1706 i 1707, perquc era plac;.a 
oberta, i tan aviat estava en mans deIs uns com deIs altres 48. Aquests 
exemples semblen indicar que la promiscuitat deIs exercits sense uns 
límits precisos sobre el territori condicionava sovint l'adhesió de les 
diverses poblacions a cada bando1 49• Altrament, al llarg de tot el conflic
te es poden constatar també indicis clars d'una gran impopularitat de la 
guerra entre els habitants del Principat. A Igualada, per exemple, el mar~ 
,-re 1706, quan només feia cinc mesos que l' Arxiduc s'havia aposentat a Ca
talunya, davant d'una recerca de voluntaris, les autoritats municipal s 
constanten amb dessolació que «no se ha trobat ningú que y vulga anan>, 
ni oferint als que s'allistessin quantitats importants de soldada, i fi
nalment s'hagué d'acudir a l'escassament gloriosa solució d'establir quin
tes obligatorics 50, Una reacció semblant es pot documentar a Reus, tam
bé l'any 1706, amb l'agreujant que en aquest cas el problema de la falta 
de voluntaris afectava fins i tot a la guardia personar que la cituat havia 
de proporcionar per a la visita de l'Arxiduc. De la contradictoria i sor-
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prenent situació que aquest fet provocava n'és testimoni una carta del 
jurat Hipolit Boix al Consell municipal de Reus queixant-se de la impos
sibilitat de reclutar voluntaris, fins i tot pagant-los fortes soldades: «in
corro al perill de molts dessaires y descredit de eixa vila [en notar-se] 
la falta de nostra gen, podan vosas Magmns, inferir quals seran los tra
balls y desllustre de eixa vila, puig tots sabem son amor» 50 b'" Igualment 
a Blanes, el reclutament de soldats per part de les autoritats austracistes 
s'hagué de realitzar pel sistema expeditiu d'acordonar la plac;a del poble 
en sortir de la misa del diumenge, a fin que no es pogués escapar ningú 
de la lleva 51. La impopularitat del conflicte s'ana águditzant a mesura 
que la lluita coinen~a a dirimir-se de manera gairebé permanent sobre 
territori catala, ja que a partir d'aquell moment els dos exercits comen
c;aren .a nodrir-se deIs fruits de les diverses contrades que trepitjaven, 
amb els actes de rampinya indiscriminada que aixo comport'ava 52. Hom 
constata, davant d'aquesta realitat, una prevenció creixent contra qual
sevol deIs dos bandols en lluita, lestropes deIs quals eren rebudes amb 
agressivitat per pan deIs habitants de les diferents contrades, especial
ment pel pagesos, els perjudicats en majar grau per les seqüeles del con
flicte 53. EIs testimonis de l'epoca són perfectament expressius del clima 
com era viscuda la guerra entre els paisans que en sofrien les conse
qüencies. Els multipliquen les queixes sobre 

«tanta tropa.per la pahis alotjada per las casas deIs patrons, 
vivint algo dispoticament, y [ ... ] algunas vegades robant ab 
gr:an detriment del pahys y destrucció de la terra, que uns 
pelavan de un costat y los altres del altre» 54. . 

Expressions semblants sobre els desastres ocasionats pel conflicte 
i la impopularitat indiscriminada deIs dos bandols les trobem també 
en corrandes de la zona valenciana: 

«Els botiflers y maulets 
bé nos feren la tirana; 
uns esquilmant-nos del tot 
i altres venent-nos la llana». 

També algunes vegades hom expressava graficament la mateixa si
tuació, com en un rodolí valencia iHustrat amb el dibuix d'un home nu, 
amb la llegenda 
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«Carlos Tres i Felip cinc 
m'han deixat ab lo que tinc». 

La mateixa idea queda expressada també en el següent vers: 

«Entre Felipe Quinto 
y Carlos Tercero, 
nos quedamos desnudos 
y sin dinero» 55. 

A la vista d'aquest conjunt de testimonis, resulta practicament im
possible de mantenir la imatge epica de la guerr.a que ens ha pervingut 
de la historiografia romantica, pero al mateix temps assolim una visió 
del conflicte probablement molt més ajustada a la realitat, i d'un abast 
més huma, lluny de qualsevol maniqueisme, i ens apropem als veritables 
contors de desgracia i sofriment irreparables que tota guerra comporta. 

Dintre d'aquest context de revisió del mar e gener,al en que es va 
desenrotllar la guerra de Successió, igualment difícils de precisar són 
les causes que provocaren l'alincameht deIs diversos estament igrups 
socials respecte als dos bandols contcndents. En aquest sentit cal dir 
que com en el cas de l'actitud deIs municipis, l'adscripció deIs diversos 
grups socials sembla que va venir determinada no tant per factors ob
jectius, com podrien ésser unes diferencies programatiques clares en el 
projecte polític dcls dos pretendents, de signe social i economic contra
posat, diferencies que sembla que no van existir, sinó que en bona part 
la dicotomia social entre els partidaris deIs dos bandols possiblemcnt 
va venir condicionada pe1s mateixos av,atars de la guerra. De tates ma
neres, del que no hi ha dubte es que a la llarga aquesta diferenciació es 
traduí en una creixent polarització de forces socials de signe oposat. 

Certament que! resulta mol problematic establir d'una manera pre
cisa l'alienament deIs diversos grups socials respecte a cadascun deis 
contendcnts, en primer lloc per les deficiencies documentals a les quals 
cns hem referit anteriorment; en segon lloc per la indefinició i escassa 
beligerancia que caracteritza l'actitud d'extenscs capes de la població, i fí
nalment pel fet, perfectament constatat, que aquest alineament no va ésscr 
uniforme en tots els territoris peninsulars. Efectivament, malgrat que les 
dades no siguin d'una absoluta rotunditat, sembla clar que a Castella, 
dintre d'un recolzament majoritari a Felip V, la noblesa va mostrar-se 
ilustriacista, mentre que les capes populars es manifestaren partidaris 
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del primer borbó 56. Per contra, en els regnes de la Corona d'Aragó, on 
el decantament a f.avor de l'Arxiduc va ésser practicament general, l'ali
neament en els dos bandols presenta una situació constratada respecte a 
Castella, ja que mente les capes populars esdevingueren el principal su
port de l'Arxiduc, la noblesa en bona part va mostrar-se partidaria de 
Felip V, i aquest alineament adquiri des de l'origen unes cIares conno
tacions de' Huita social 57. 

Probablement mai no sabrem amb certesa quines van ésser les 
arrels d'aquesta dicotomia entre els partidaris deIs dos pretendents. De 
totes maneres penso que les formulacions populistas de l'Arxiduc en el 
cas de Valencia i Aragó havien de jugar un paper important en aquest 
decantament de posidons socials, encara que possiblement la seva 
presa de postura en aquests casos fos netament conjuntural, a partir de 
la constatació del peculiar estat d'opinió i de la correlació de forces 
existent en aquelIs regnes. En aquest sentit cal ten ir present que el de
sembarcament de l'Arxiduc en els regnes d la Corona d'Aragó va venir 
precedit de diversos tempteigs en altres lIoes de la península, i que els 
estrategues aliats tingueren prou temps per valorar quina era la imatge 
política més propícia que calia adoptar en aquesta acció belica per cap
tar rapidament les simpaties d'extenses capes de la població 58. 

Naturalment que no disposem de testimonis fidedignes que perme
tin quantificar l'alineament precís de cada grup social, ni d'altra banda 
podem imaginar-nos que aquest fos ,absolut en cap caso De totes mane
res, sí que les notes de caracterització social de cada bandol devien és
ser prou evidents als ulIs deIs eontemporanis, ja que els diversos testi
monis que cns han pervingut són basicament coincidents. Fra Nicolás 
Jesús Bclando, que tingpé ocasió de viure directament e1s esdeveniments 
de la guerra, expressa la seva opinió de que «en la Corona de Aragón [ ... ] 
aquellos que no tenían que perder, y menos que arriesgar, conmovieron 
los Reynos» i donaren rccolzament a l'Arxiduc; en canvi, segons eH, <<110 

tuvo en esto parte la nobleza ni las persOl1as amantes de su honor» 59. 

Aquesta opinió, d'altra banda, és compartida per tots els testimonis que 
hcm pogut documentar rcferits a cada regne en particular. A Aragó, se
gons el testimoni de l'arquebisbe de Saragossa, Antonio rbáñez de la 
Riva, l'alineament de forces socials entre e1s dos b~mdols va ésser molt 
cIar, «siendo lo cierto y constante que casi' todos los nobles, cavalleros 
y personas principales de esta ci-udad y de las demás de Aragón han sido 
fidelíssimas [a Felipe V], saliérLdóse muchos de este Reyno a los de 
Castilla y Navarra» 60. Respecte a Vah'!ncia, segons Miñana, la presa de 
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partit deIs diversos grups socials va ésser especialment virulenta, ja que 
«llenaban las calles y caminos, campesinos armados y harapientos men
digos, y recorrían la ciudad pidiendo la muerte para los nobles y amigos 
del Rey" 61, mentre que segons un altre testimoni de l'epoca els partida
ris de Felip V eren els «títulos, caballeros, canónicos [y] personas de 
graduación [ ... ], que estos eran todos aquellos que la gritería, persecu
ción y gobierno [de l'Arxiduc] tenía retirados y oprimidos en sus casas, 
cautivos de la villana violencia" 62 

La diferencia ció social entre els partidaris deIs dos pretendents va 
ésser tam bé molt acusada en el cas de Mallorca, i es produlren fins i tot 
actes de notoria violencia contra la noblesa, com els descrits per Macia 
Mut del dia 9 d'octubre de 1706: «a la nit ehi va aver calleada i encami
sades de los cavalers, i tate le pleveye se reie de ells i cridave Visea 
Carlos lIT, i no en volem altre; fora botiflers, fora galls» 63. 

Respecte a Catalunya, si bé l'alineament en els dos b~mdols sembIa 
que no enregistra els trets de lluita social aferrissada que hem vist tras
puar en els casos anteriors, sí en canvi que poden advertir-se també sig
nes evidents de dicotomia social. Des de l'origen les acusacions de boti
flerisme són adrec;ades especialment contra les capes més prominents 
de Barcelona, membres de l'aristocracia j funcionaris de radministració 
reial del Principat, alguns deIs quals abandonaren la ciutat ja amb el 
virrei Vclasco, emparats en els termes de la capitulació, mentre que 
d'altres haguercn de suportar la persecució deIs .austricistes exaltats 
esdevinguda a final s de 1705, i molts d'ells acabaren per passar-se pre
coc;ment al camp de Felip V 64. Una situació semblant a la de Barcelona 
pot fer-se extensiva a d'altres poblacions del Principat. A Tqrtosa les 
famílies més riques i promincnts de la ciutat fugiren cap a Alcanyís, 
Tivissa, Cabassers i altres llocs en posar-se de manifest la caracterit
zació populista dels partidaris de l'Arxiduc a la població 65, A Reus, 
entre 1706 i 1712 esdevingué practicament impossible el reunir el con
sell general, per haver-se absentat de la població les famílies més prin
cipals, la majoria d'elles representades en el municipi 66. A Cervera, des 
de l'origen de la guerra, va ésser la petita noblesa i els doctors, i en ge
neral les famílies principal s de la població, les que es mostraren parti
daries de Fclip V 67• També a Berga els conspiradors borbonics van ésser 
durant tota la guerra els notables de la població 68, 

A mesura que avanc;a el conflicte les connotacions classistes de cada 
bandol es van fent més evidents, fins 3. arribar a l'estiu de l'any 1713, 
en que la resolució radical adoptada per la Junta de Brac;os de pronun-
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ciar-se per la resistencia a ultranc;:a va precipitar els aconteixements, i 
comporta una autentica desbandada de la noblesa i altres capes benes
tants a favor de Felip V 69. Les autoritats de la Junta de Guerra de Bar
celona hagueren de fer, fin s i tot, una proclama contra els «ciutadans y 
habitants de la present ciutat [que] ab diversos motius y pretextos co
lorats ixen de ella», els quals desertaven al camp borbonic i s'anaven a 
refugiar a Mataró, Tarragona i altres poblacions 70. El mateix exode de 
notables s'observa en el cas de Manresa, molts dels quals es refugiaren 
a Berga, ja rendida a Felip V 71. 

D'aquesta descripció es despren que la defecció cap al bandol de 
Fclip V no va limitar-se a ¡',aristocracia, sinó que a mesura que passava 
el temps, cada vegada es va fer més extensiva, i tots els indicis semblen 
indicar que involucra també, de manera molt generalitzada, a la pe tita 
noblesa i a les capes benestants de la societat catalana, caracterització 
extensiva que també esposa de manifest en el significat deIs diversos 
renoms que eren adjudicats popularment als partidaris de cada un deIs 
pretendents. Així, mentre que els qualificatius de vigueta, maulet, aligot 
o austríac atribults als partidaris de l'Arxiduc tenen unes accepcions 
netament polítiques, referides estrictament al conflicte successori 72, en 
canvi el qualificatiu de botifler amb el qual eren designats els partidaris 
de Felip V tenia a l'epoca unes connotacions de tipus economic i social 
que ens permeten una major aproximació a les característiques socio
logiques més significatives deIs partidaris de la dinastia borbonica. A 
Mallorca, per exemple, eren coneguts també per botifarres, i el mateix 
renom era atribult ,als membres de la noblesa 73, i en general hom dona 
com a accepcions principal s del mot botifler «el que té les galtes infla
des», és a dir, gras, lluent, ben alimentat, matisos que d'altra banda 
s'explicitaven a l'Emporda amb la variant botifló: «persona molt grassa 
i panxuda» 74. Totes aquestes connotacions de tipus físic, ens acosten per 
simple analogia ,a la" pressumpció de riquesa, opulencia i poder, atribu
cions totes elles característiques deIs membres deIs estaments privile
giats, que presumiblement apareixien a ulls del poble com la clientela 
més definida del bandol borbonic 75. Aquest sentit, d'altra banda, ve 
confirmat també per expressions denigratives com <<fora galls» que eren 
llenc;:ades contra els partidaris de Felip V a Mallorca, ja que el mot 
gall, ultra la seva evident significació zoologica, tenia també una accep
ció de tipus sociologic: «persona o animal que predomina o pretén de 
dominar entre els altres» 76. 

De totes maneres, cal insistir que en el cas de Catalunya el decan-
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tament a favor de Felip V apareix com extr,aordinariament gradualista, 
i tots els indicis apunten a posar de manifest un grau d'indecisió elevat, 
que va fer compatible per exemple, una assistencia practicament mas
siva a les Corts de 1706, qua n la causa de l'Arxiduc era encara una re a
lítat esperanc,:adora, amb l'inici d'un corrent progressiu de defeccions 
vergonyants a partir de 1710, amb signes d'acceleracíó notable des de 
l'estiu de 1713, després de la reunió de la Junta de Brac,:os, i des del 
moment en que el setge de Barcelona ,apareixia com el símbol irrever
sible de la derrota catalana 77. En tot aquest procés és perfectament de
tectable la creixent connivencia deIs grups dirigents de les poblacions 
-les oligarquies governants tradicionals- amb la nova situació polí
tica, i d'aquí vindria l'accepció més manifestament política del mot 
botífler, que ha restat incorporada al llenguatge comú fins a l'actualitat: 
la de coZ·Zaboracionista 78. 

Sembla inqüestionable que en aquesta etapa final de la guerr,a es 
produiren canvis transcendentals tant en la composició sociologica deIs 
bandols deIs dos contendents com en el comportament polític de les 
diverses poblacions. L'any 1713 esdevé sota tots els punts de vista el 
tomhant decisiu del conflicte. És el moment en que els exercits de les 
dues corones borboniques s'aposenten definitivament sobre el país i 
comencen a estrenyer el dogal sobre la capital del Princípat; en la ves
sant internacional de la guerra, els aliats s'avenen a firmar el tractat 
d'Utrecht, i cls seus exercits comencen l'evaquació del territori catala; 
el mate ix Arxiduc, el rei CarIes In tan venerat pels catalan s, ha aban
donat també el Principat per cenyir la corona imperial d'Austria. És el 
moment en que els catalans queden lliurats a les seves úniques forces, 
i quan la junta de Brac,:os reunida a Barcelona es pronúncia finalment 
per la resist<tmcía a ultranc,:a que culminara en l'heroi"sme del setge de 
Barcelona i en la derrota definitiva de l'onze de setembre de 1714 79• 

El cas excepcional de Barcelona, perú, sotmes a uns determinats 
condicionarncnts de psicologia coHectiva, no ens ha de fer perdre de 
vista que la realitat generica del país era molt diversa. El mateix con
tingut de la reunió de la Junta de Brac,:os permet una lectura substan
cialment difc:rent si ens atenem a les narracions de caracter épic que se 
n'han fet 80, o al contrari intentem valorar l'actitud real de la generalitat 
del país. En aquest cas, el contrast ja no pot ésser més colpidor. Mentre 
els representants de les diverses poblacions acorden la resistencia a ul
tranc,:a, alguns deIs municipis que cls havien diputat com a síndics acor
den pel seu compte la rendició incondicional a Felíp V 81. 
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Potser els exemples més flagrants d'aquesta defecció siguin els deIs 
municipis de Valls i Vico Valls, austracista per exceHencia, que acollí 
amb desfici a l'Arxiduc en persona i que fou recompensada per ell amb 
el tÍtol de ciutat, mentre el seu representant votava a Barcelona per la 
resistencia, el municipi acorda tr,ametre una representació a Tarragona 
amb l'encarrec de retre obediencia a Felip V 82. En el cas de Vic, la po
blació capdavantera a tot Catalunya en el decantatment a favor de l'Ar
xiduc, el canvi d'opinió ja s'havia produit anteriorment, i el seu repre
sentant a la Junta de Bra¡;os vota per la sumissió a Felip V 83. En el cas 
de Mataró, població també repetidament honorada pels privilegis de 
l'Arxiduc, tan aviat com va veure consumada l'evaquac!ó imperial, el 
municipi va tr,ametre una representació a Cervera per retre obediencia 
al Duc de Populi 84. Per definir aquesta dicotomia manifesta entre els 
acords de la Junta de Bra¡;:os i l'actitud d'aquests municipis catalans, 
Mercader parla, per exemple, en el cas de Vic, d'una «volte tace sen
sacional» 85. 

Certament que no estem pas en disposició de generalitzar aquests 
qualificatius a la totalitat de municipis del país 86, i en aquest sentit, 
l'actitud aferrissada de Manresa mantenint la seva resistencia, podria 
marcar el contrapunt als aItres casos citats 87. Pensem, pero, que el cas 
de Manresa més aviat ha d'ésser considerat com l'excepció que con
firma la regla. 1 la regla seria, en aquest cas, que les actituds de cada 
municipi anirien estretament Iligades als avatars de la guerra, i el pre
do mini d'un o altre bandol en el si de cada població, molt relacionat 
amb aquelles circumstancies, condicionaria en darrer terme l'actitud 
a prcndre en les diverses etapes del conflicte 88. En definitiva, la pecu
liar correlació de forces en el si de cada municipi, combinada amb la 
presencia fluctuant i alternativa deIs dos exercits sobre el territori cata
la, explicarien tant la tebior i indecisió de mol tes poblacions en el trans
curs de la guerra, com la defecció vergonyant d'extenses capes de la 
societat catalana a favor de Felip V a partir de l'any 1713. 
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1979, pp. a-28. També DANTt I RIU, JAUME: «Conflictes socials: La revolta dels 
Gorretes (1687-1689»,. Avenr;j26. Barcelona, 1980, pp. 42-46. 

(17) KAMEN: Una insurrecció ... Ob .. cit. p. 11. 
(l8) SOLDEVILA, FERRAN: «Catalunya en la guerra de Sucessió». Recerques 
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i comentaris. Barcelona, 1929. 1. p. 14. Cf. també JAUME SOBREQU:e.S, en el pro· 
leg de L'onze de Setembre i Catalunya ... ob. cit. p. 11. Aquesta prevenció antifran
cesa serie general, d'altra banda, als tres regnes de la Con ora d'Aragó. KAMEN: 
La guerra ,de Sucesión ... Ob. cit. pp. 141, 277, 279 i 281·282. VOLTES: La guerra de 
Suoesión en Valencia ... Ob. cit .. p. 11. GARCIA MARTINES: Els fonamen/s ... ob. cit. 
pp. 122-124. 

(19) El malestar contra 1,. presencia francesa arrenca ja deis temps de la 
guerra deis segadors, i va anar·se aguditzant a causa de les successives invasioIls 
de finals del segle XVII que afectaren extenses zones del Principat. Girona sofrí 
tres setges entre 1675 i 1694. En el decenni de 1690 i l'ocupació fr"ncesa de contra
des del territori catalil es practicament constant. Girona, Ripoll, Puigcerda, Sant 
Joan de les Abadeses, la Seu d'Urgcll, Palamós, Hostalrich, Castellfollit i altres 
poblacions caigueren repetidament en mans franceses, i Barcelona mate ix va ésser 
ocupada de iTIanera permarnent entre l'agost de 1697 i el gener de 1698. SOLDE
VILA: Hist()ria de Catalunya ... Ob. cit. pp. 1087·1092.Id. Historia de Espaiia. Barce
lona, 1959 (2.")" IV, pp. 389-391 i 394. CARRERAS Y CANDI: Catalunya ... Ob. cit .. 
p. 1049. REGLA, JOAN: Els Virreis de Catalunya. Barcelona, 1961. p. 170. Descrip
ció deis avatars de les ocupacions franceses en RAHOLA, CARLES: La ciutat de 
Girona. Barcelona, 1929. 1, p. 96. ROCA Y FERRERAS, JOSE NARCISO: La inmor
tal ciudad. Recuerdos de la historia y de los monumentos de Gerona. Gerona, 1885. 
pp. 127-142. CORTS PEYRET, JUAN: Historia de la Seo de Urge/o Barcelona, 1953. 
pp. 73-74. 

(20) SOLDEVILA: História de Catalunya .. Ob. cit. p. 1111. 
(21) MERCADER, JOAN: EIs Capitans Generals. Barcelona, 1957. pp. 7-8. ef 

també SOLDEVILA: Historia de Catalunya.. Ob .. cit. pp. 1106-1107. DANVILA: El 
poder civil... Ob. cit. 111, p. 412. 

(22) SOLDEVILA: História de Catalunya ... Ob. cit p. 1106·1110 .. Id. Catalunya 
en la guerra de Successió ... Ob. cit. p. 13. 

(23) VOLTES BOU, PEDRO: Barcelona durante el gobierno del Archiduque 
Carlos de Austria (1705-1714). Barcelona, 1963-1970. II, p. 73. M. «Felipe V y los 
fueros de la Corona de Aragón». Revista de Estudios Políticos, LV, n.O 84 (Madrid, 
1955). p. 100. 

(24) NADAL I FARRERAS, JOAQUIM: «La guerra de Succesió i la derrota de 
Catalunya». História de Catalunya. Barcelona, 1978. IV, p. 152. 

(25) En interrogar-se sobre els factors que influlren en l'adhesió catalana a 
la causa de l'Arxiduc, SOLDEVILA diu: «no es tracta d'esbrinar les forces que me
naren Catalunya a la lluita, sinó de veure si la seva actuació era encertad~, des del 
punt de vista polític» (Historia de Catalunya ... Ob. cit. p. 1111). 

(26) MERCADER: Els Capitans Generals ... Ob. cit. p. 9. D'aquÍ vindria pre-
cissament que el renorn de «viguetans» es fes extensiu de forma general a tots els 
partidaris de l'Arxiduc. SOLDEVILA: Historia de Catalunya ... Ob. cit. p. 1107. 

(27) VILAR: Catalunya .. Ob. cit. n, pp. 413-416. NADAL I FARRERAS també 
s'interroga sobre l'actuació d'aquests cornponents lligats bilsicament a uns inte
ressos de classe en el decantament a favor de l'Arxiduc «<El gobierno de Cataluña 
entre l'autonomia i el centralisrne, segles XVI i XVII». Formes i Institucions de/ 
Govern de Catalunya. Barcelona, 1977. p. 57. 

(28) SOLDEVILA: Historia de Catalunya ... Ob. cit. pp. 1111-1112. Id. Catalunya 
en la guerra de Successió ... Ob. cit. pp. 17-18. 

(29) VILAR: Catalunya ... Ob. cit. II, p. 415. 
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(30) SOLDEVILA: Historia de Catalunya ... Ob. cit. p. 1110. 
(31) VOLTES: Barcelona ... Ob. cit. n, p. 56. 
(32) Id. Ibidem. 1, p. 248. n, p. 56. 
(33) LLOVET: Mataró, 1680-1719 ... Ob. cit. pp. 73-74. 
(34) VOLTES: Barcelona ... Ob. cit. n, pp. 72-74. Id. La entrega de la plaza de 

Gerona al Archiduque Carlos de Austria. Separata dels «Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses». Gerona, 1949. p. 21. L'aparent tebior dcls habitants de Gi
rona en aquesta circumstáncia és t<.mbé destacada per NADAL FARRERAE: La in
troducción del Catastro ·en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal de 
Cataluña en tiempos de Felipe V. Barcelona, 1971. pp. 4142. 

(35) POU 1 MART1, JOSEP M.: Historia de la ciutat de Balaguer. M~.nresa, 
1913. p. 280. 

(36) VOLTES: Barcelona ... Ob. cit. II, p. 75. Id. «La ciudad de Reus y la Gue
rra de Sucesión». Boletín de la Real Academia de la Historia. CLVI (1965), quadern 
1, pp. 43-46. 

(37) Respecte a la rendició d'aquestes pobLcions, per exemple, el marques 
.le San Felipe opina que la seva condició de ciutats murades podia fer esperar 
ona major resistencia, pero que les complicitats deis habitants a favor de l'Arxiduc 
condicionaren la sevn rendició prematura (BACALLAR: Comentarios ... Ob. cit. pp. 
96-99). Les opinions d'aquest autor sobre els esdeveniments de la guerra són con
siderades generalment com poe fidedignes i molt tel~dencioses a favor dcls bor
bónics. Cr. les critiques que en fan BOFARULL y BROCA, ANTONIO DE: Historia 
crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña. VIII, pp. 475 i 479-480. PLEYAN DE PORTA, 
JOSE: Apuntes de historia de Lérida. Lérida, 1873. p. 278. Irregularit~ts historiogra
tiques de signe contrari, per paBiar també les deficiencies documentals, les podem 
trobar també en mol tes histories loeals, en les quals s'atribueix un fervor austriacis
ta sovint no documentable. En el cas d'Igualada, per exemple, JOAN SEGURA, en 
analitzar cls avatars de la guerra sobre la poblaeió, escriu: «Falten també los !libres 
de 1:, Universitat del temps més interessant d'aquesta epoca. Tenim empero abun
dants documents per demostrar que Igualada, com sempre, fou adicte fins a I'últim 
cxtrem a la causa catalana» (Historia d'Igualada. Barcelona 1907-1908. n, p. 568). 
En <4uest mateix sentit LLOVET, en el seu estudi sobre Mataró, assenyala com la 
seva narració de l'episodi de l'¡;dhesió a l'Arxiduc no coincideix amb «la versió 
que es troba a les relacions i memories d'exaltació austrOfila» (Mataró, 1680-1719 ... 
Ob. cit. p. 73). 

(38) VOLTES: La ciudad de Reus ... Ob. cit. pp. 43-46. SOLDEVILA: Historia 
de Catalunya ... Ob. cit. p. 1107. 

(39) Aquesta situació la resumeix perfectament LLOVET pel cas de Mataró: 
«El que interessa és, preeisament, d'enregistrar la passivitat del Consell a decan
tar-se cap a l'Arxiduc. Aixo no vol pas dir que entre cls seus components no hi 
h2.gués partidaris del pretendent, pero, almenys sobre el paper, cn aquells moments 
indecisos la corporació obrava amb molta cautela» (Mataró, 1680-1719 ... Ob. cit. p. 74). 

(40) DURAN: Felip V i la ciutat de Cervera ... Ob. cil. pp. 3·7. També assenyala 
que totes les anotacions deIs llibres d'acords referides a l'Arxidue foren posterior
roent esborr~.des o ratllades per fer impossible la lectura (Ibidem. pp. 28-29). 

(41) VILARDAGA y CAÑELLAS, JACINTO: Historia de Berga, y breves no
ticias de su comarca, desde los tiempos primitivos hasta nuestros días. Barcelona, 
1980, p. 278. 

(42) MERCADER: Manresa, 1713 ... Ob. cit. p. 11. 
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(43) Aquesta darrera hipotesi és la que accepta JAUME VICENS I VIVES 
com la més probable (Notícia de Catalunya. Barcelona, 1962. p. 202). 

(44) Cf. en aquest sentit els plimols de revolución deis fronts al llarg del con
nicte en ALBERT!, S.: L'onze de Setembre. Barcelona, 1964. Apendix cartografic. 

(45) Reus era honorada per la visita de l'Arxiduc el 3 de juliol de 1706, i al cap 
de dos mesos, el 8 de setembre, queia per primera vegada en mans de Felip V. BOFA. 
RliLL BROCA, ANTONIO DE: Anales históricos de Reus, desde su fundación hasta 
nuestros días. Reus, 1961. I, pp. 115·116. BACALLAR: Comentarios ... Ob. cit. p. 106. 

(46) CO~STANTS, LUIS G.: «Una crónica inédita de la guerra de Sucesión 
en Gerona». Anales del Instituto de Estudios Gerundenses. V (1950) p. 15. 

(47) GRAHIT Y PAPELL, EMILIO: «Gerona dunmte 1<>. guerra de Sucesión». 
Revista de Gerona. Enero-Junio 1895. Tomo 20. p. 179. 

(48) BAClI I RIU, ANTONI: BeIlpuig d'Urge/1 i la seva antiga baronia al pla 
d'Urgell. Barcelona, 1972. p. 187. SEGARRA I MALLA, JOSEP M.: Recull d'episodis 
d'história targarina des del segle XI al XX. Tarreg~:, 1973. p. 117. També Figueres, 
entre 1705 i 1708, canviil. sis vegades de manso CASANOVAS: Memories d'un pages ... 
Ob. cit. pp. 2021. 

(49) VILAR: Catalunya ... Ob, cit. n, p. 421. 
(50) AMI. Registre 1700-1711. Any 1706. F. 20. Any 1707. F. 6v. i 21. Cf. també 

TORRAS I RIBÉ, JOSEP M.: Evolución social i económica d'una família catalana 
de /'antic regim. nls Padró d'Igualada (1642.1862) Barcelona, 1976. p. 152. 

(:;0 his) AHMR. Correspondencia 1700·1711. Doc. n.o 121. 21 abril 1706. 
(51) VOLTES descriu extensament la resistencia deis habitants de Girona i 

BL.Hes davant del pagament deis impostos de guerra i de les lleves de soldats 
(La entrega de la plaza de Gerona ... Ob. cit. pp. 21-22). 

(52) BACH: BeIlpuig d'UrgelL Ob. cit. p. 187. SALES, NORIA: História deis 
mossos d'esqwldra. La dinastia Veciana i la policía catalana el segle XVIII. B~\rce· 
lona, 1962. p. 35. CONSTANTS: Una crónica inédita ... Ob. cit. p. 13. BOFARULL: 
Historia crítica ... Ob. cit. IX, p. 27. 

(53) BACH: Bellpuig d'UrgelI ... Ob. cit. p. 187. SALES: História deis mossos 
d'esquadra ... Ob. cit. p. 35. 

(54) CONSTANTS: Una crónica inedita ... Ob. cit. p. 13. 
(55) SIMó SANTONJA, VICENTE: Valencia en la época de los Corregidores. 

ValenCIa, 1975. pp. 8·9. Els dos primers versos reprodui'ts per COMAS, ANTONI: 
Historia de la literatura catalana. Barcelona, 1972. IV, p. 34 i nota 1. 

(56) Segons KAMEN la dcfecció de la noblesa castellana provindria del ressen· 
timent deIs seus membres contra la influencia francesa a la Cort, i contra les 
reformes poIítiques que eIs excIoi'en de Ilocs essencials del govern. Calcula que de· 
sertaren aproximad2.ment un tere deis Grandes i títols, especialment entre 1706 i 
1710; entre els personatges més significatius que es pass~ren al bandol de l'Arxiduc 
destaca a Juan Tomás Enriquez de Cabrera, Almirall de Castella, i el duc de Me~ 
dinaceli (La guerra de Sucesión ... Ob cit. pp. 106·113). Cf. també DOMINGUEZ OR· 
TIZ, ANTONIO: Sociedad y Estado en el siglo XV/U esp.añol. Barcelon~" 1976. 
pp. 40-42. 

(57) Aquestes connotacions són perfectament documentables a Aragcí i Valencia, 
i fins i tol a Mallorca. REGLA: La Corona de Aragón dentro de la monarquia his
pánica de los Ilabsburgo ... Ob. cit,. p. 163. KAMEN: La guerra de Sucesión ... Ob. cit. 
pp. 287·288 i 301·303. Respecte a l'alineament de la noblesa de la Corona d'Aragcí, 
MARIA TERESA PEREZ PICAZO opina, en canvi, que va mostrar-se majoritaria· 
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ment partidaria de l'Arxiduc (La publicística española en la guerra de Sucesión. 
Madrid, 1966. 1, p. 96). 

(51!) Per valorar adequadament aquesta problematica penso que és imprescin
dible situar l'actuació de l'Arxiduc en els regnes de la Corona d'Aragó en el context 
del conflicte interm:.cional que tenia la guerra de successió, i en aquest punt no es 
pot perdre de vista que en els objectius final s deIs aliats la qüestió deIs regnes 
periferics orientals tenia sentit únicament com a vehicle per arribar amb hit 
a Madrid, i atenyer la corona d'Espanya per al seu pretendent, estrategia, en la 
qual havien fracassat tots els intents de penetra ció anteriors (SOLDEVILA: Histo
ria de España ... Ob. cit. V, pp. 261-262). Penso que és en aquest context que cal 
situar el decantament populista del programa de l'Arxiduc, i per contrast la ten
dencia a la filiació borbonista per part de la noblesa, dicotomia de la qual dificil
raent se'n poden trobar indicis anteriors a 1705, és a dir, abans deIs intents de de
sembarcament deIs aliats, i de la seva pres:. de posició sobre el terreny, especial
ment a Valencia i Aragó, a favor deIs desheretats. De totes maneres, des de l'origen 
es fa patent que la política de l'Arxiduc en eI terreny social és marcadament opor
tunista i demr,gogica, i es pot constatar perfectament que una vegada assolit l'objec
tiu fonamental de capitalitzar el recolzament popular per mitja de les proclames 
propagandístiques antifeudals del primer moment, després aquests plantejaments 
van ésser rectificats, com es pot deduir de les ordres adrec;:ades al comte deCor
zana sobre la política social que calia executar a Valencia: «Habiendo en algunos 
pueblos d·e este reino concebido sus moradores que rindiéndonos la debida obedien
cia quedaban libres y exentos de los derechos dominicales o de señorio [ ... ] es 
nuestra voluntad apliquéis el mayor cuidado con los medios más benignos y suaves 
a reducirles a la paga de estos derechos [y] disuadir y desimpresionar de la pri
mera idea». Transcrit per DOMINGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La sociedad española 
en el siglo XVIII. Madrid, 1955. p. 314. 

(59) BELANDO: Historia civil de España ... Ob. cit. 1, p. 316. 
(60) Fragment de carta adrec;:ada per l'arquebisbe a José Grimaldo, ministre 

de Felip V. Transcrita per VOLTES: Felipe V y los fueros ... Ob. cit. p. 105 .. També 
transcrita per PEREZ PUCHAL, PEDRO: «La abolición de los fueros de Valencia 
y la Nueva Planta». Saitabi, XII (1962), p .. 193. Confirmant aquesta apreciació, KA
MEN assenyala que la noblesa ~:ragonesa es va mostrar practicament en bloc 
partidaria de Felip V, ja que només una dotzena d'entre eIs seus membres pro
minents van seguir el partit de l'Arxiduc, entre els quals Juan de Lanuza, comte 
de Plasencia; Jorge Fernández de Heredia y Híjar, comle de Fuentes; Bartolomé 
Moncayo y Palafox, marqués de Coscojuela; Cristóbal de Alagón y Córdoba, comte 
de Sástago; Antonio de Benavides, marqués de Castropiños, el duc d'Híjar i el 
comte de Luna (La guerra de Sucesión ... Ob. cit. p. 290). 

(61) MIÑANA, JOSEMANUEL: De bello rústico, o sea historia de la guerra 
de Sucesión en el reino de Valencia. «Revue Hispanique». Tome LV (1922), pp. 46&-469. 

(62) Testimoni transcrit per PESET REIG, MARIANO: «Notas sobre la aboli
ción de los fueros de Valencia». Anuario de Historia del Derecho Español, XLII 
(Madrid, 1972), p. 664. 

(63 CORTES I CRUELL, RAFAEL IGNASI: De la guerra de Successió espanyo
la. Aportació a la historia de Mallorca. Ciutat de Mallorca, 1962. p. 66. 

(64) MERCADER: Felip V i Catalunya. Barcelona, 1968. p: 10. VOLTES: Barce
lona durante el gobierno del Archiduque ... Ob. cit. 11, p. 57. FELIU: Anales de 
Catalunya ... Ob. cit. 111, p. 544. VILAR matisa en els següents termes I!alineament 
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de la noblesa respecte als dos, b~mdols en lluÍta: «la noblesa, per k seva banda, 
s'havia dividit: la petita nobles a catalana de vella nissaga oposava instintivament 
el seu patriotisme a les famílies molt grans, des de feia temps castellanitzades pels 
enlla<;os matrimonials, moltes de las quals combatien al costat de FeIip v» (Cata/u
nya", Ob. cit. 11, p, 421). 

(65) FERNANDEZ DOMINGO, DANIEL: Ana/es o Historia de Tortosa desde 
su fundación hasta nuestros días" Barcelona, 1867. p. 176. 

(66) AHMR, Consells de 1693 a 1710. T. 14. F. 203v. 5 desembre 1706. F. 230. 26 
mare 1708. Id. Concells ,de 1710 a 1741. F. 36v. 10 abril 1712. Cf,. també BOFARCLL: 
Ana/es históricos de Reus." Ob. cit. pp. 116-117. 

(67) DURAN: Felip Vi/a ciutat de Cervera". Ob. cit. p. 24. 
(68) VILARDAGA: Historia de Berga". Ob. cit.. p. 283. 
(69) Segons VICENS «s 'espantaren de la revolució al camp i a la ciutat [i] es 

prepararen per canviar de casaca amb el mínim de rics» (Notícia de Cata/unya", 
Ob, cit. p. 203). Cf. també MERCADER: Felip V i Cata/unya" , Ob. cit. p. 12. 

(70) Transcrit per SOBREQUÉS 1 CALLICO: L'onze de Setembre i Cata/unya." 
Ob. cit. p. 48. Cf. també MERCADER RIBA, JUAN: Del «Consell de Cent» a/ ay/m
tamiento borbónico. La transformación de/ municipio catalán bajo Felipe V. Sepa
rata de «Hispania», LXXXII (1961), p. 103. 

(71) SANPERE: Fin de /a nación cata/ana" , Ob. cit. p. 210. MERCADER: Man
resa, 1713". Ob. cit. p. 18. 

('12) DeIs renoms que rebien eIs partidaris de l'Arxiciuc, el de viquetants tenia 
la significació indic::tiva del nudi originari de la revolta, la plana de Vic; austríacs 
era una referencia clara a l'origen dinastic imperial. També sovint eren coneguts 
simplement per cata/ans. BALAGUER, VICTOR: Historia de Cata/uña y de /a Co
rema de Aragón. Barcelona, 1860-1863. V, p. 381. El qualificatiu de mau/et, en canvi 
scmbla haver estat propi deIs país valencia, on portaven com a distintiu una cinta 
blanca. BOIX, VICENTE: Historia de /a ciudad y r,eino de Valencia. Valencia, 1845-
H!47. n, p. 97. A l'il1:: de Menorca els partidaris de I'Arxiduc eren coneguts per 
car/istes, i els de Felip V per fe/ipistes, amb ciares derivacions deIs noms de cada 
un deIs pretendents. BENEJAM SAURA, JUAN: Historia de Menorca. Ciutadella, 
1897. p. 99. 

(73 REGLA: La corona de Aragón dentro de /a monarquia hispánica de los 
Habsburgo" , Ob. cit. p. 145. 

(74) ALCOVER, ANTONI M.; MOLL, FRANCESC DE B.: Diccionari cata/a, va-
/encia, balear. Palma de Mallorca, 1975. 11, p. 264. 

(75) Gran Enciclopedia Catalana. 3, 6. 771. 
(76) ALCOVER, MOLL: Diccionari... Ob. cit. VI, p. 145. 
(77) Aquesta realitat és perfect.:ment detectable en les consultes sobre cls pre

tendents ds primers carrecs de regidors borbonics de les ciutats caps de corre
giments, en les quals la descripció d'aquesta peripecia personal és freqüent. Un 
repertori de casos en MERCADER: Fe/ip V i Cata/unya". Ob. cit. pp. 360-365 i 394-427. 
lndicis d'aquesta desmoralització creixent serien també els intents infructuosos 
de Moragas i Nebot per reavivar la lIuita ureu del país a fi d'alleugerir el setge 
de Barcelona. CARRERAS CANDI: Cata/unya". Ob. cit. p. 1053. SALES: Historia 
de/s mossos d'esquadra" , Ob. cit. p. 35. 

(78) VILAR: Cala/unya." Ob. cit. 11, p. 42. També KAMEN: La guerra de Su
cesión". Ob. cit. p. 331, nota 36. 
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(79) MERCADER: Els Capitans Generals ... Ob. cit. pp. 14-18. Id. Felip V i Ca
talunya ... Ob. cit. p. 389. 

(80) Un cxponent recent d'aquest tipus de descripció en ALBERTl: L'onze de 
setembre ... Ob. cit. pp. 125-137. 

(81) MERCADER cita com a casos significatius d'aquest canvi d'actitud els de 
Girona, Vic, Mataró, Tarragona i aItres (Manresa, 1713. Consideraciones sobre la 
actitud de los pueblos ... Ob. cit. p. 11). 

(82) SALES: Historia deis mossos d'esquadra ... Ob. cit. p. 33. PUlGJANER y 
GUAL, J.: Historia de la villa de Valls desde su fundación hasta nuestros dias. 
Valls, 1881. pp. 224-226. Puigjaner mostra la seva perplexitat davant del can vi d'acti
tud de la població: «no sabemos como conciliar la nombrada actitud de los va
llenses en favor de Carlos de Austria, con la que vemos observadas por los mismos 
cuatro años después, en 1713». 

(83) MERCADER: Del «Consell de Cent» al ayuntamiento borbónico ... Ob. cit. 
p. 98, nota 237. 

(84) LLOVET: Mataró, 1680-1719 ... Ob. cit. pp. 113-114. 
(85) MERCADER: Del «Consell de Cent» al ayuntamiento borbónico ... Ob. cit. 

p. 98, nota 237. 
(86) A través de la lectura de les actes municipals en la majoria deis casos 

és impossible detectar el moment exacte de l'obediencia a Felip V. Sovint el primcr 
indici d'aquest traspás és el testimoni d'una lleva de soldats o d'una contribució 
extraordinária ordenada pels borbonics. A Igualada, per exemple, el primer indici 
del canvi és unn ordre de Patiño que maná realitzar una lleva d'homes (AMI. Re
gistre 1712·1713. Any 1713. F. 20v.21. 28 sctembre). A Tárrega, l'imposició d'una con
tribucions de 600 rcals. (AHMT. Concells de 1698 a 1715. F. 428v. 29 desembre 1713). 
A Reus, ordrcs d'allistament i contribucions (BOFARULL: Anales históricos de Reus ... 
Ob. cit. l, p. 121. AHMR, Concells 1710-1741. T. 15. F. 104-105, 3 gcner i 24 d'agost de 
1714). AIguns r,utors es fan resso d'aquesta manca dc referencies documentals sobre 
el moment del canvi d'obediencia política. SEGURA, per exemplc, en el cas d'lgua
lada, assenyala que <dos registres d'aqucst tcmps callan com a morts sobre aquest 
rcgonexement» (Historia d'Igualada ... Ob. cit. l, p. 575). 

(87) MERCADER: Manresa, 1713 ... Ob. cit. p. 18. 
(88) De manera general, aquesta és l'opinió exprcssada pcr VlLAR: Catalunya ... 

Ob. cit. n, p. 421. D'altres autors, pero, l'exemplifiquen en els seus estudis sobre 
diverses poblacions. LLOVET ens explica sota aquest condicionant la resistencia de 
Mataró a mostrar la seva adhesió incondicional a l'Arxiduc l'any 1705 (Matará 
1680-1719 ... Ob. cit. p. 74). A Berga, segons VlLARDAGA, tot i predominar a la po
blació el bándol felipista, «era grande su perplejidad por no saber que partido tomar, 
ya que no podían esperar socorro del rey, a quien de veras deseaban servir», la qual 
cosa va comportar la seva obediencia externa a l'Arxiduc fin s l'any 1713 (Historia 
de Berga ... Ob. cit,. p. 279-283) . .ts en el cas de Valls, pero, on l'explicació del fe
nomen és més iHustrativa: «En Valls había partidarios de la casa de Austria y 
partidarios de la de Barbón. Al principio de la guerra [ ... ] predominó el partido 
liberal, o sea el de Carlos de Austria [ ... ]. Más tarde, con la caída de Tarragona 
y con la venida de numerosas fuerzas borbónicas [ ... ] el entusiasmo decayó en 
los pueblos rurales, en los que empezó a levantar cabeza el partido reaccionario». 
PUlGJANER: Historia de la villa de Valls ... Ob. cit. pp. 225-226. 
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