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A punt de cloure aquest 
cicle d’articles, avui dei-
xarem encara els gene-
rals Joan Baptista Basset 
i Rafael Nebot davant 
de la ciutat de València, 
i ens centrarem en les 
corts del 1705-1706. 
Aquestes corts van ser 
l’èxit final del constitucio-
nalisme català.

Hem parlat diverses vega-
des que, a les corts (on el 
comte de Barcelona i les 
institucions catalanes es 
reunien), s’hi feien lleis i 
s’hi negociaven els pro-
blemes de govern (1). 

Doncs bé, les corts de 
Carles III van perfeccionar 
el sistema polític, jurídic 
i legislatiu català; van 
recuperar competències 
d’abans de la guerra dels 
Segadors, i fins i tot en 
van millorar algunes.

El fil que ha lligat els 
articles d’aquesta sèrie ha 
estat la lluita incansable 
dels governants castellans 
per aniquilar aquest siste-
ma i la defensa constant 
que en van fer els cata-
lans de tota condició. 

Aquest sistema es va 
crear per protegir i conso-
lidar els grups privilegiats 
catalans. Ara bé, un cop 
travat, tenia derivacions 
legals que donaven drets 
a tots els catalans i els 
protegien contra l’espoli 
fiscal i les obligacions 
militars arbitràries recla-
mades pel sobirà de torn. 
Aquesta protecció era 
inexistent a la majoria 
d’Estats europeus. 

Insistim-hi. Ja hem vist 
que una de les causes 
que el Principat entrés 
en guerra al costat de 
la Gran Aliança de la 
Haia havia estat l’odi als 
francesos (generat per 
les guerres de la segona 
meitat del segle XVII). 

Però igual o més 
influent havia estat que 
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Dels segadors als vigatans (27/28). El darrer Parlament de la Catalunya lliure (1705-1706)
els governs castellans 
emparats per Felip V de 
Castella haguessin violat 
de manera sistemàtica la 
legislació catalana. Aque-
lla voluntat castellana de 
fer-se seva Catalunya, 
passant per sobre les 
lleis i enviant-nos un 
gran exèrcit, també havia 
provocat la guerra dels 
Segadors 65 anys abans.

 El 7 de novembre del 
1705, un cop allibera-
da Barcelona, l’arxiduc 
Carles va entrar al cap i 
casal i va jurar les lleis 
catalanes. En aquells 
moments, gairebé tot 
el Principat i bona part 
del Regne de València 
ja s’havien espolsat les 
tropes borbòniques. 

Al nord de l’Ebre hi 
havien resistit les ciutats 
amb importants perso-
natges borbònics o amb 
guarnicions fortes: Lleida, 
Tarragona, Girona i Roses 
(que tota la guerra estarà 
en mans franceses) i 
també les terres de l’Aran 
(que, ben controlada des 
de Castell-lleó, no serà 
alliberada fins al 1706). 

Durant el segon setge 
del cap i casal a càrrec 
dels austriacistes, la 
major part de poblacions 
del Principat havien pro-
clamat Carles III, o fins i 
tot havien enviat repre-
sentants al campament 
aliat per jurar-li fidelitat.

Abans d’entrar a Barce-
lona, Carles havia sol-
licitat a les institucions 
catalanes de convocar 
corts. Aquestes corts es 
van inaugurar el dia 5 de 
desembre, al Palau de la 
Generalitat. 

No feia ni tres anys que 
s’havien tancat les corts 
convocades per l’excom-
te de Barcelona Felip V 
de Castella (2) i, per tant, 
és lògic dubtar sobre si 
eren necessàries o no-
més eren una excusa per 
premiar els que havien 
fet costat a Carles.

Veient-ne els resultats i 
el procés, els historiadors 
coincideixen a considerar 
les corts de Carles III 
com una fita transcen-
dental, malgrat que la 

guerra impedís d’aplicar 
moltes resolucions. (3)

S’hi van acordar mesures 
per promoure el comerç 
i la indústria. També 
per millorar, regenerar i 
sanejar el Govern català. 
I encara per redreçar la 
seguretat jurídica. Ho 
veurem per parts. 

Pel que fa al comerç i la 
indústria, els acords van 
incrementar allò que ha-
via ofert Felip de Borbó. 
Van doblar els vaixells 
autoritzats a comerciar 
amb Amèrica (de dos 
a quatre) (4) i, a més, 
sense l’obligació d’haver 
de passar per la Casa de 
Contractació de Sevilla o 
d’incorporar-se a la flota 
castellana.

Les corts van confirmar 
el port franc de Bar-
celona i la Companyia 
Comercial Internacional i 
van millorar les condi-
cions del comerç català 
a la península (es va 
prohibir discriminar-lo 
o sobrecarregar-lo amb 
impostos).

Les corts també van pro-
tegir la producció de vi i 
aiguardent (5) i van per-
metre que s’establissin 
productors estrangers, 
amb la condició que 
només podien agafar 
aprenents del país.

Això perjudicava els 
gremis —perquè els 
estrangers no s’havien 
d’agremiar— però esti-
mulava el progrés tecno-
lògic. Aquestes mesures 
i altres es van legislar 
discriminant expressa-
ment els francesos.

Per estalviar un mal que 
feia dècades que perjudi-
cava el comerç, les corts 
van suprimir les compe-
tències que permetien 
al capità general de 
fixar o cobrar impostos 
sobre les mercaderies 
estrangeres (6) i es van 
simplificar els càlculs 
dels impostos al tràfic 
marítim.

En l’àmbit polític i 
institucional, les corts 
van recuperar el Tribunal 
de Contrafaccions 
(una mena de tribunal 

(1) Les corts catalanes 
avui farien la funció 
que fan els parla-
ments. Hem parlat de 
les corts catalanes, en 
el context de la guerra 
dels Segadors, als 
capítols 4, 5 i 6 (24-
10-2014, 31-10-2014 i 
14-11-2014).

(2) Vegeu el capítol 23 
(13-03-2015). 

(3) Amb certa exage-
ració, Felip V de Cas-
tella considerava que, 
després d’aquestes 
corts del 1705-1706, el 
Principat gairebé tenia 
condició de república. 
En tot cas, aquest 
parer demostra com 
en van sortir, de refor-
çades, les institucions 
i les lleis catalanes. 
Vegeu la nota 2 del ca-
pítol 16 (23-01-2015).

(4) Pot semblar una 
cosa poc important. 
Però, si mirem el 
resultat final de la 
guerra, veurem que 
una de les llenties 
per les quals ens van 
vendre els anglesos va 
ser l’anomenat «navio 
de permiso»: el dret 
d’enviar un sol vaixell 
a comerciar amb Amè-
rica. Veiem, així, que 
poder-n’hi enviar qua-
tre era una concessió 
prometedora.

(5) El comerç de vi 
i aiguardent amb 
Anglaterra i Holanda 
era un dels principals 
motors de la recupe-
ració catalana de final 
del segle XVII. Vegeu 
el quadre «El partit 
dels mercaders», 
publicat al capítol 23 
(13-03-2015)

(6) En teoria, el capità 
general era el cap de 
les tropes al Princi-
pat i als Comtats. En 
realitat, aquest càrrec 
no existia de manera 
independent, i sempre 
es feia coincidir en 
la persona del virrei, 
per donar-li més força 
en un sistema polític 
tan ben lligat com el 
català. 

Així, doncs, reduir 
el poder del capità 
general en realitat 
comportava reduir el 
poder del virrei, que 
és tant com dir que 
es reduïa el poder del 
comte de Barcelona 
en benefici del Govern 
català.

(7) Era un altre dels 
motius que havien 
empès els catalans 
a la guerra dels 
Segadors i que, un 
cop finalitzada, els 
castellans tampoc no 
havien volgut soluci-
onar. 

Tot i la insistència dels 
catalans i de molts 
caps militars i virreis 
castellans durant la 
segona meitat del se-
gle XVII, Madrid no va 
fer res per canviar-ho. 
Ho utilitzava com a 
recurs per controlar 
els catalans i, si calia, 
per reprimir-los sense 
manies.

(8) Per repassar el sis-
tema electoral català, 
vegeu el capítol 18 
(06-02-2015). Recor-
dem que els càrrecs 
s’escollien per sorteig, 
després que les ins-
titucions n’haguessin 
proposat diversos 
candidats.

Els noms d’aquests 
candidats s’escrivien 
en diversos papers, 
els papers es posaven 
dins d’unes boles 
de cera i aquestes 
s’introduïen dins 
d’un sac (d’aquí que 
d’aquest sorteig se’n 
digués «insaculació»), 
aleshores se n’anaven 
extraient tantes boles 
com càrrecs calia 
ocupar.

(9) No deixa de ser 
inquietant que una 
qüestió tan transcen-
dental que els cata-
lans ja havíem resolt 
al segle XVIII, en ple 
segle XXI, els gover-
nants espanyols actu-
als ho tornin enrere, 
amb la seva infame 
«llei mordassa».

NOTES

constitucional creat 
a les corts del 1702-
1703 que el mateix 
Felip V de Castella 
havia suprimit poc 
després) i van equi-
parar les facultats i 
l’autoritat dels oficials 
del Govern català als 
oficials del comte de 
Barcelona.

Les corts també van 
obligar els soldats a 
residir en quarters (i 
no a les cases de la 
població) i a pagar el 
que consumissin (7). 
A més les corts van 
recuperar les insa-
culacions (concreta-
ment, el dret a decidir 
les persones que 
entraven al sorteig 
dels càrrecs), però el 
comte de Barcelona 
es va reservar el dret 
de canviar els candi-
dats en circumstànci-
es excepcionals (8). 

Un darrer acord va 
ser emprendre totes 

les accions neces-
sàries per recuperar 
aquella part dels 
Comtats del Ros-
selló i la Cerdanya 
arrabassada pels 
Borbons, tort que 
no deixava de bullir 
en el cor de molts 
catalans.

Pel que fa a la 
seguretat jurídica, les 
corts van consolidar 
antigues garanties i 
en van ampliar d’al-
tres, sobretot gràcies 
a l’experiència del 
període tirànic del 
virrei Francisco de 
Velasco.

Van establir la superi-
oritat de la jurisdicció 
del Govern català per 
sobre de la jurisdicció 
militar (que depenia 
del capità general). 
Van aprovar el secret 
de correspondència 
i de les reunions de 
la Generalitat i del 
Consell de Cent. 

Les corts també 
van determinar que 
qualsevol que fos 
acusat d’un delicte 
havia de ser jutjat per 
un jutge, mai per cap 
altra autoritat, i en 
un termini de temps 
màxim (9).

Com veiem, són 
solucions avançades 
al seu temps i que 
beneficiaven tots els 
catalans. Fins i tot 
s’estableix per primer 
cop un sistema d’ar-
xius i un reglament 
per poder-hi accedir: 
és un autèntic dret a 
la informació. 

Però també hi ha 
resultats negatius, 
com va ser reafir-
mar l’autoritat dels 
nobles sobre terres i 
habitants (acord, de 
ben segur, destinat 
a aturar la important 
fuga d’aristòcrates, 
que en el veí Regne 
de València era gra-

Les corts del 1705 van ser presidides pel comte de Barcelona, Carles III.  
Era president de la Generalitat Francesc de Valls i Freixa.  

Aquestes corts, les darreres que vam celebrar com a Estat independent, 
es van desenvolupar al Palau de la Generalitat entre el 5 de desembre  

del 1705 i el 31 de març del 1706.

víssim, perquè el caràcter 
popular de la revolta anti-
borbònica n’havia portats 
molts, com a reacció, al 
bàndol de Felip V).

Les corts van durar ben 
bé quatre mesos i, com 
les anteriors, no van ser 
gens plàcides, malgrat que 
en teoria aquesta vegada 
s’hi reunia un sol bàndol 
(s’havien depurat les insti-
tucions). 

Un cop reunits sense 
restriccions, els austriacis-
tes catalans presentaven 
diversitat d’interessos, 
sobretot si ens fixem en els 
representants.

Entre els assistents, el 
nombre de religiosos amb 
prou feines va canviar, però 
la noblesa va perdre un 
27% dels seus membres 
(botiflers que havien fugit 
a la cort de Felip V de 
Castella). 

Per contra, per viu interès 
del nou comte de Barcelo-
na, el grup dels ciutadans 
va augmentar, i van adme-
tre representants de 40 
ciutats (a les corts anteriors 
n’hi havia hagut 28).

El tema més punyent, sor-
prenentment, va ser una 
llei proposada per Carles 
III. Aquesta llei derogava 
tota l’obra de govern 
de Felip V de Castella i 
declarava la casa de Borbó 
exclosa de la successió 
del comtat de Barcelona 
a perpetuïtat. Era una 
ofensa molt gran que els 
representants catalans no 
trobaven necessària, i la 
discussió es va enquistar 
fins al darrer moment. 

Les corts es van tancar 
el 31 de març del 1706 
enmig d’un fort malcon-
tentament popular. La gent 
no entenia que les tropes 
de Felip ja s’albiressin a 
l’horitzó i els representants 
catalans encara se seguis-
sin barallant en intermina-
bles discussions polítiques. 

Els barcelonins en tenien la 
pipa plena i van començar 
a fer accions de protesta. 
Per desgràcia, no seria la 
darrera vegada que ho 
haurien de fer amb el 
nou comte de Barcelona, 
Carles III.

El sobirà presoner
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En aquest article sorti-
rem dels límits crono-
lògics de la sèrie «Dels 
segadors als vigatans». 
Ho fem perquè cal 
aclarir alguns aspectes 
importants de l’entorn 
de Carles III, necessaris 
per entendre millor la 
seva obra de govern. 

El seu govern és un 
tema difícil d’investigar. 
Les raons són dues. 
D’una banda, Felip V 
de Castella va ordenar 
destruir la documentació 
generada pel seu rival. 
D’una altra banda, els 
mateixos austriacistes 
van destruir molts do-
cuments per no veure’s 
incriminats.

Fa pocs anys es va des-
cobrir un fons documen-
tal austriacista a Nàpols. 
Li hi van traslladar el 
1713 en la desbandada 
imperial de Barcelona i 
després el van oblidar. 
Aquest fons documental 
ens ha permès reafirmar 
les línies generals que 
s’havien anat recons-
truint. 

Aquí ens centrarem en 
un aspecte important 
que l’han tractat 
els historiadors, 
però que 
no l’han 
singularit-
zat: quatre 
grillons 
que van 
condicionar 
seriosament 
el govern del 
darrer comte de 
Barcelona.

El primer grilló va ser el 
pressupost i les comuni-
cacions per mar, de què 
es va fer càrrec sobretot 
Anglaterra. El soci amb 
més influència i a qui 
calia complaure. Els an-
glesos sempre s’ho van 
fer valer sense cap mena 
de modèstia. 

Per acabar-ho d’adobar, 
els diners promesos 

als catalans (al pacte de 
Gènova) i a Carles III (en 
diversos tractats) mai no 
van arribar amb fluïdesa. 

Per això, Carles III es va 
passar la guerra pidolant o 
extorquint els propis súb-
dits: primer els dels Estats 
català, mallorquí, valencià 
i aragonès, i, a partir de la 
batalla d’Almansa (1707), 
els de la franja lliure de 
Catalunya

El segon grilló va ser 
l’aristocràcia castellana 
de la seva cort, o més 
ben dit la importància 
que Carles li va donar. Hi 
van haver grans senyors 
castellans al seu servei, 
tot i que el poble castellà, 
amb cert fanatisme, es va 
decantar a favor de Felip V. 

L’Estat castellà es va 
esforçar i sacrificar molt 
poc per Carles, si tenim 
en compte la despropor-
cionada influència que 
Carles va atorgar als 
aristòcrates castellans. 

Això va condicio-
nar, per exemple, 
el projecte del 
Principat i els 
regnes d’Aragó 
i València el 
1706 d’or-
ganitzar un 
exèrcit reglat 
conjunt. 

Aquest exèrcit hauria pogut 
vertebrar la resistència 
d’aquests Estats i reforçar 
decisivament les forces 
aliades (s’havia previst 
de reclutar uns 18.000 
homes). Però el projecte va 
fracassar per les reticències 
castellanes.

Com aquesta, altres deci-
sions estratègiques es van 

prendre sempre pensant 
més en Castella que no pas 
en el Principat i els regnes 
d’Aragó, de València i de 
Mallorca, sovint amb un 
resultat desastrós: com ara 
les dues conquestes tristes i 
efímeres de Madrid.

El tercer grilló (positiu 
per al país) era el nostre 
sistema polític. Per inèrcia, 
educació i estil de l’època, 
era natural que el comte 
de Barcelona i els seus 

consellers germànics 
preferissin exercir el poder 
comtal com si fos un rei 
absolut (pensem en la lluita 
dels hongaresos contra els 
Habsburg: els emperadors 
Leopold I i Josep I, pare i 
germà de Carles).

Però el Principat sempre 
els va impedir el govern 
absolutista en què Carles III 
se sentia còmode. El tutor 
del comte de Barcelona 
era el príncep Anton von 

Liechtenstein. Home de-
sagradable i anticatalà, és 
una bona mostra d’aquesta 
aversió germànica per la 
manera de fer política dels 
catalans. 

La manera com els ger-
mànics volien organitzar el 
món casava perfectament 
amb la manera com el volia 
organitzar l’aristocràcia cas-
tellana. El lector recordarà, 
també, que el 1640 havíem 
lluitat contra un altre Habs-
burg: Felip IV de Castella.

En l’altra cara de la 
moneda, hi tenim que 

els dirigents catalans 
van decidir donar 
suport a Carles pel 
deute d’honor, 
moral i psicològic 
que el candidat 
estava disposat 
a adquirir amb 
el país, amb un 
primer fruit en 
els avenços 
polítics de 
les corts del 
1705-1706. 

Hem d’oblidar les teories 
clàssiques. Segons aques-
tes teories, la causa del 
conflicte era si un candidat 
tenia més drets al tron que 
l’altre; o si una família era 
més oberta i més respec-
tuosa amb els països sobre 
els quals governava.

A banda de les agressions 
que durant anys i panys 
va patir constantment 
Catalunya i que hem anat 
explicant en els darrers 
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capítols, els dirigents cata-
lans es van moure perquè 
estaven tips que Castella 
controlés sempre el sobirà 
comú dels diferents Estats 
de la monarquia hispà-
nica, i havien decidit de 
tenir-ne un que els anés a 
favor seu.

Així, el govern de Carles 
III va lluir un cert respecte 
pel constitucionalisme i la 
tradició de pacte cata-
lans, i a més amb bons 
reflexos. 

Carles III sabrà reaccionar 
de manera ràpida quan 
se’l requereixi, fins al punt 
que arribarà a ordenar 
cremar llibres que —para-
doxalment— reclamaven 
més poder absolut al seu 
favor, i traurà càrrecs i 
honors als seus respon-
sables.

Finalment, el quart i 
darrer grilló era un pes 
important a l’època: el 
que avui en diríem l’ad-
ministració pública, molt 
perjudicial per al país. 
Encapçalada i controlada 
per alemanys i austríacs 
que acompanyaven Carles 
des que era arxiduc, la 
cort carolina va ser una 
administració ineficaç, 
malgastadora i massa 
sovint enfrontada als 
catalans.

Llegint la correspondèn-
cia dels caps anglesos, 
hi trobem un profund 
menyspreu cap als ad-

ministradors austríacs i 
alemanys per la seva 

incompetència. 
Aquesta incompe-
tència avui se’ns 
fa difícil d’en-
tendre pel tòpic 
que hem mamat 

des de petits: que 
els germànics són 

eficaços i disciplinats. 

Així, doncs, sumant la 
gasiveria anglesa amb la 
tanoqueria germànica i 
tenint en compte el gran 
nombre de tropes pre-
sents al país, ens podem 
imaginar la despesa de-
sorbitada d’aquell conflic-
te, suportada pels sempre 
endeutats comuns (avui 
en diem «ajuntaments» 
per imposició castellana) 
i el Govern català. Tot 
això sempre va tensar el 
govern de Carles III.


