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Tarragona 1713:
l’ocupació borbònica
la història
Manel Güell
Junkert
HISTORIADOR

L’ocupació del territori
català va donar peu a
l’administració filipista a
començar a cobrar-se la
indemnització de guerra que li pertocava com
a bàndol vencedor.
D’entrada, si més no,
l’objectiu va ser mantenir els exèrcits en sòl
català amb les aportacions de les municipalitats sotmeses, atès que
encara faltava vèncer la
resistència de la capital
del país (fins al famòs
11 de setembre del
1714).
Al juliol del 1713, pel
tractat d’Hospitalet, la
guarnició imperial abandonava Tarragona i l’entregava als borbònics. A
partir d’aquell moment
i fins al 1716, la ciutat
va haver d’aportar a la
causa filipista vencedora
treballadors, material i
diners.
El Consell municipal va
haver d’assoldar vigi-

lants per controlar els
accessos a la ciutat. La
confraria dels pescadors
va haver de cedir 60
dels seus membres per
carregar i descarregar
material al moll.
Per la seva banda, la
confraria de pagesos es
va haver de mobilitzar
per dur més de 8.500
quilos de ferratge per a
la cavalleria borbònica.
Mentre feien aquestes
prestacions laborals
forçoses, ni els pescadors ni els pagesos no
es podien dedicar a la
seva feina.
El campament militar
borbònic era als afores,
però una trentena dels
oficials d’alt rang s’havien d’allotjar a ciutat.
Aquesta havia de lliurar
cada dia al campament
enemic: palla, llenya,
carbó i oli per a les
llànties. Els borbònics
també van exigir 1.500
màrfegues (matalassos de palla), sense
pràcticament temps
d’aplegar-los.
Els comentaris a les
actes del Consell de
Tarragona deixen clar
que les exigències dels
militars borbònics es
feien de forma directa
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James Fitz-James Stuart, primer duc de Berwick
la història

i seca, amb ordres i
amenaces.

Jordi Mata
i Viadiu

Tot plegat representava per a Tarragona una
despesa diària de 50
lliures. Només el 1713
el Consell tarragoní
va haver de desembossar 16.000 lliures,
i el 1715, 50.000. I tot
això en una situació
de guerra, de desgavell civil i de ruïna
econòmica.

HISTORIADOR
I ESCRIPTOR

Per fer front a aquesta
exhorbitant despesa,
el Consell tarragoní no va tenir més
remei que imposar
talls (impostos) a la
població, una vegada
i dos, i tres, i més... A
cada tall, eren més els
contribuents que no
podien pagar.
El Consell va enviar
granaders (soldats a
cavall amb molt males
puces) a casa dels
morosos. Però ni amb
aquesta mesura de
pressió se’n va sortir,
de tan forta com era
la gran misèria que
patien els tarragonins,
asfixiats per una fiscalitat de guerra que no
s’acabava mai.

El conqueridor de Barcelona era un fill
de la Gran Bretanya, un fill il·legítim,
i alhora un enemic noble. James FitzJames Stuart, primer duc de Berwick,
va viure l’època daurada dels bastards,
atesa la seva preeminència en llocs de
poder.
Fill de qui havia de ser rei d’Anglaterra a
partir del 1685 (Jaume II) i d’una dama
al servei de l’esposa d’aquest (Arabella
Churchill), James va tenir tres germans
tan bastards com ell. Això demostra la
poca discreció de les reials persones a
propòsit d’aquell tema.
Educat en el catolicisme, va veure com el seu pare, també
catòlic, era combatut
pels protestants del
país tan bon punt va
arribar al tron. En triomfar
el 1688 la revolució que va
destronar i forçar Jaume II a
exiliar-se a França, el noi —ja posseïdor del títol de duc de Berwick
per obra i gràcia del papà— el va
seguir i va ser acollit per un altre rei
adepte a engendrar bastards: Lluís XIV.
Berwick va fer carrera sota les banderes
dels Borbons, tant a França com a Espa-

nya, i va guanyar fama durant la guerra
de Successió. Però les seves desavinences amb el sobirà castellà i nét del rei
Sol, Felip V, van ser tan notòries que a
Lluís XIV li va tocar fer d’àrbitre perquè
el seu descendent i el seu mariscal se
suportessin.
Triomfador a la batalla d’Almansa
i al setge de Barcelona, aquí es va
esforçar a conservar vides i hisendes,
actitud que contrastava amb els
hàbits genocides d’alguns col·
legues seus.
S’ha destacat menys que, al llarg
del conflicte, Berwick va mantenir contacte epistolar amb
el membre de la família
amb qui hauria
d’ha-

ver estat més barallat: el seu oncle
John Churchill, duc de Marlborough
(el cèlebre Mambrú de la cançó),
cap dels exèrcits que combatien les
tropes borbòniques. Cortesament,
tots dos lamentaven no
haver-se enfrontat mai
en campanya.
Aclarim que Berwick no
sentia cap odi cap als
catalans. Senzillament, era un militar professi-

onal que complia ordres. Fixem-nos
en el següent detall.
El 1719 —enmig d’un enfrontament
entre els Borbons de França i d’Espanya— va tornar a Catalunya i va proposar als seus antics enemics de restituir
les constitucions abolides per Felip V.
La jugada no va reeixir perquè la tribu
borbònica va fer les paus abans.
Avesat a intervenir-hi, Berwick
va morir en una de les guerres
de successió: la de Polònia
(la Polònia de debò), a
conseqüència d’una canonada. La duquessa d’Alba
era descendent seva, com
evidenciava la similitud
dels pentinats de
tots dos.

La guerra de Successió (3/11):
més interpretacions i periodització (i 2a part)
D’un temps ençà, hi ha diverses
obres que demostren l’enorme
complexitat d’aquesta singular
guerra civil: els treballs de Núria
Sales (per exemple: Els botiflers
1705-1714, Barcelona, 1981)
o els estudis sobre la publicística de María Teresa Picazo (La
publicística en España durante
la guerra de Sucesión, Madrid,
1966) i els de Teófanes Egido
sobre les sàtires.

la història
Josep M.
Sabaté
i Bosch
HISTORIADOR

En l’article anterior parlàvem de
les obres d’història de caràcter
general. En comentàvem la
dificultat que tenen aquests
tipus d’obres de poder arribar
al detall.

Pel que fa a la periodització
(qüestió de menys relleu i transcendència), Luís Ulloa subdividia
la guerra de Successió en quatre
etapes: 1701-1704, 1704-1705,
1705-1711 i 1711-1714.

En canvi, les històries «particulars», de caire molt més
«nacionalista», fan especial
esment dels aspectes d’aquella guerra civil. En aquest
enfocament hi trobem Narcís
Feliu de la Penya, el Despertador de Catalunya, Aulèstia,
Bofarull, Sanpere, Pi i Margall,
Rovira i Virgili, Soldevila.

Ho fa en la seva obra enciclopèdica de l’Instituto Gallach (Barcelona, 1937-1943): Historia de
España. Gran Historia general
de los pueblos hispánicos. V:
La Casa de Borbón (siglos XVIII
a XX).

A aquests autors hi hem d’incloure els treballs de la més
propera historiografia, amb matisacions «radicals», com és ara
el Panorama del nacionalisme
català, de Fèlix Cucurull.

Penya; del Despertador de Catalunya; etc.).

Aquestes històries «particulars» es basen en fonts (i aquí
torna a brostar de bell nou la
interpretació dels Anales de
Cataluña, de Narcís Feliu de la

Però ja es comencen a esclarir
posicions, allunyades d’aquell maniqueisme que només presentava
enfrontades i irreconciliables les
dues grans corones hispàniques.

No entrarem en un nou debat,
però també aquí les opinions són
diferents. Pere Molas i Ribalta, a
El primer siglo XVIII, per exemple,
ens hi fa veure el canvi que experimenta la guerra de Successió
en el seu vessant europeu abans
i després de l’any 1706.

