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contingent encapçalat pel 
mateix Felip V i dirigit pel 
mariscal Tessé travessaria 
el Regne d’Aragó i entraria 
al Principat per ponent. Un 
altre contingent liderat pel 
duc de Noailles entraria pel 
nord, des del Rosselló. I, fi-
nalment, la flota del comte 
de Tolosa atacaria per mar. 

La columna castellana va 
sortir aviat i va travessar el 
sud del Regne d’Aragó al 
desembre del 1705. Per on 
passava, extorsionava els 
pobles i recaptava tributs, 
tot violant les lleis del país. 
Això es va afegir al ressen-

timent que d’antic tenien 
els aragonesos contra 
castellans i francesos, i va 
provocar nombroses reacci-
ons violentes. 

Com al Regne de Valèn-
cia, a l’Aragó l’alçament va 
ser sobretot popular i, per 
això, també va comportar 
un fort rebuig als privilegis 
de la noblesa. Al final, la 
inseguretat va obligar Felip 
a desviar-se de la ruta i a 
anar al Principat sense pas-
sar per Aragó. Eren aquests 
alçaments els que el nou 
exèrcit de Carles III anava a 
assistir. 

Per socórrer València, 
la columna va sortir del 
Principat al gener del 1706. 
Però l’encapçalava el gene-
ralíssim anglès comte de 
Peterborough, que estava 
més interessat a tallar les 
ales a la política populista 
dels generals valencians 
que no pas a foragitar 
l’Exèrcit borbònic.

Després d’alliberar Valèn-
cia, Joan Baptista Basset 
i Francesc Garcia d’Àvila ha-
vien nomenat virrei l’aris-
tòcrata Josep de Cardona 
i Erill (5) i havien reformat 
els impostos per estimular 

el comerç local i per afavo-
rir les classes modestes. 

També van fer una pur-
ga severa d’aristòcrates 
sospitosos de ser botiflers: 
els van empresonar i els 
en van embargar els béns. 
Això va fer que el virrei Car-
dona es distanciés de Joan 
Baptista Basset i Francesc 
Garcia d’Àvila.

Amb el contraatac borbò-
nic, Basset i Nebot havien 
quedat assetjats a València. 
Amb el regiment català i 
els seus maulets, havien fet 
una resistència digna, però 

les sortides per atacar els 
assetjants havien fracassat 
i eren motiu de discòrdia 
entre ells. 

L’arribada de les forces 
anglocatalanes va obligar 
els borbònics a retirar-se 
a posicions més segures, 
però  
el conflicte de fons va 
aflorar aviat. Peterborough 
i Basset es van arribar a 
barallar en públic.

Però l’anglès tenia la pa-
ella pel mànec. En un ju-
dici improvisat en què el 
virrei Cardona i els seus 
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Entre avui i divendres 
que ve tancarem 
aquesta sèrie d’ar-
ticles derivada del 
cicle de conferències: 
«Dels segadors als 
vigatans». Hi hau-
rem exposat el que 
lligava la guerra dels 
Segadors amb la 
guerra de Successió: 
la lluita dels catalans 
per conservar la seva 
independència. Això 
ens ha fet explorar 
el període de temps 
situat entre les dues 
guerres, molt desco-
negut pel gran públic. 

Les conferències 
«Dels segadors als 
vigatans» van més 
enllà del Decret de 
Nova Planta, però 
sobre la guerra de 
Successió en concret 
en parlarà el Dr. Jo-
sep M. Sabaté Bosch 
a partir del 30 d’abril. 

Nosaltres, doncs, 
per acabar, avui i 
divendres que ve els 
dedicarem a parlar 
d’un episodi èpic: el 
tercer setge de Bar-
celona i la victòria del 
1706 sobre les forces 
borbòniques (1). Això 
va consolidar definiti-
vament la candidatura 
de Carles III per go-
vernar el conjunt de la 
Monarquia Hispànica.

Al capítol 26 hi vam 
deixar els generals 
Joan Baptista Basset 
i Rafael Nebot just 
quan arribaven a la 
ciutat de València  
el 16 de desembre 
del 1705. 

Amb ells hi anaven 
els soldats del regi-
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Dels segadors als vigatans (28/28). L’eclipsi (1706): 1a part
ment del segon i molts 
milicians que, de mica 
en mica, se’ls havien 
anat afegint, gràcies al 
caràcter populista de la 
campanya del general-
enginyer valencià a favor 
de Carles III. Els enemics 
botiflers els van posar el 
malnom de «maulets». 

Quan ja van ser a Valèn-
cia, es van trobar que el 
virrei borbònic havia fu-
git del seu palau (situat 
fora muralles) i s’havia 
refugiat al palau de l’ar-
quebisbe. Davant de la 
impotència de mantenir 
la situació, havia dei-
xat que les institucions 
valencianes decidissin 
si es rendia la ciutat. En 
poques hores, una altra 
gran capital es va unir a 
la causa austriacista.

Al Principat, mentre s’hi 
celebraven les corts que 
vam explicar al capí-
tol anterior, els aliats 
i el Govern català van 
començar a treballar a 
contrarellotge per crear 
un exèrcit potent que 
pogués aturar la previ-
sible tenalla dels països 
borbònics: Castella  
i França. 

Gràcies a la correspon-
dència de l’antic virrei 
castellà Francisco de 
Velasco, sabem que els 
comandaments aliats 
s’hi van implicar a fons 
(2) i que els soldats pro-
fessionals van acceptar 
de treballar de bon grat 
al bàndol austriacista.

El primer exèrcit reglat 
de Carles III va arribar 
als 11.000 homes. Hi ha-
via tropes expedicionàri-
es (holandeses, imperi-
als i sobretot angleses), 
soldats reenganxats de 
les antigues guarnicions 
borbòniques i reclutes, 
sobretot del Principat. 

El 20 de març del 1705, 
Carles III va promoure 
un nou reglament per a 

aquest exèrcit: el moder-
nitzava i l’allunyava dels 
antics esquemes caste-
llans de comandament  
i estructura.

Tot seguit l’Exèrcit es va 
repartir per assistir els 
aragonesos, que es co-
mençaven a alçar contra 
el Borbó, i per donar 
suport als valencians, 
que ja patien un primer 
contraatac borbònic. 

També calia moure’l, 
perquè un contingent 
tan gran era impossible 
de mantenir amb els re-
cursos del Principat. Tot i 
que les corts van acabar 
bé i van decidir donar 
al comte de Barcelona 
2.000.000 de lliures, a 
recaptar en deu anys 
(3), ben aviat la manca 
de diners va començar 
a asfixiar les finances 
aliades (4).

Mentrestant, a Madrid, el 
Govern castellà (i potser 
també Felip de Borbó) 
cremava de ràbia. Els 
documents de les reuni-
ons del Consell d’Estat 
castellà del novembre 
del 1705 supuren frus-
tració i una gran ani-
madversió contra  
els catalans. 

La majoria dels con-
sellers castellans van 
expressar aquella gelosia 
tan antiga contra les 
lleis i el sistema polític 
del nostre país, i exigien 
que se suprimissin, com 
havia fet Lluís XIV al Ros-
selló i l’Alta Cerdanya.

Felip V, aconsellat pel 
Consell d’Estat caste-
llà, va anar per feina i, 
de males maneres, es 
va planificar una acció 
ràpida i contundent, tot 
menystenint l’opinió dels 
militars francesos que li 
havia enviat el seu avi. 

El pla va ser un triple 
atac contra Barcelona, 
ràpid i fulminant. Un 

(1) Vam explicar que 
durant la guerra de 
Successió, Barcelona va 
patir quatre setges. Dos 
els va dur a terme el 
bàndol aliat: un el 1704 
i l’altre el 1705-1706 
(vegeu els capítols 24, 
25 i 26). Els altres dos 
van anar a càrrec del 
bàndol borbònic: el que 
tractem en aquest ca-
pítol i el del 1713-1714 
(el més famós). 

Com en el capítol 25 
(27-03-2015), seguim, 
en part, la tesi doctoral 
«Guerra i quotidianitat 
militar a la Catalu-
nya del canvi dinàstic 
(1705-1714)» (octubre 
del 2012), d’Adrià Cases.

(2) Els mateixos oficials 
anglesos anaven pels 
carrers reenganxant 
l’antiga guarnició de 
castellans, alemanys, 
hongaresos i sobretot 
napolitans, cosa consi-
derada poc cavalleresca 
per Velasco.

(3) Per fer-nos una 
idea de la importància 
d’aquesta quantitat, 
recordem que al capítol 
22 hi vam explicar que, 
al final del segle XVII, 
el Govern català tenia 
un pressupost anual 
de 125.000 lliures. 
Veiem, doncs, que el 
donatiu de les corts 
del 1706 equivalia a 16 
anualitats completes 
del pressupost de la 
Generalitat. 

(4) Al desembre del 
1705, l’espia i diplo-
màtic Mitford Crowe 
sol·licitava a Londres 
un mínim de 100.000 
lliures per mantenir 
l’expedició. També 
el cap de les forces 
aliades —el comte de 
Peterborough— escrivia, 
nostàlgic: «Estem a una 
gran distància, però vol-
dria que no ho fos prou 
per ser oblidats.» Entre 
Anglaterra i el Principat 
hi havia uns quants 
mesos de navegació.

(5) Era un dels aristò-
crates de llinatge més 
antic i important al reg-
ne i gaudia d’un gran 
respecte tant a València 
com a Madrid. De jove 
havia estat a la cort 
de Viena, on havia fet 
carrera amb el patrocini 
del mateix emperador 
Lepold I (pare de Carles 
III), que l’havia titulat 
comte del Sacre Imperi. 

Des del 1700 havia 
fet un doble joc i, 
amb discreció, havia 
intentat fer forat entre 
la noblesa valenciana a 
favor de Carles, però va 
topar amb el missatge 
populista de Basset.

(6) A Xàtiva, Basset 
va resistir contra els 
Borbons amb èxit, però 
es va tornar a enfrontar 
a les autoritats austria-
cistes per raons políti-
ques i va ser empreso-
nat. Això va causar una 
gran indignació i va 
provocar greus avalots 
a la ciutat de València, 
que van ser reprimits 
pels anglesos. 

El 1707, després de la 
derrota d’Almansa, va 
ser alliberat d’urgència 
i va participar en la 
retirada cap a Catalu-
nya. El 1713 va refusar 
de marxar amb l’exèrcit 
imperial i va roman-
dre a Barcelona, on va 
dirigir l’artilleria i va ser 
un dels quatre generals 
que comandaven la de-
fensa l’11 de setembre.

(7) Per imaginar-se 
un vaixell de línia, el 
lector pot evocar els 
típics vaixells de les 
pel·lícules de pirates, 
amb aquelles línies de 
canons a banda i banda 
i, per tant, amb una 
extraordinària capaci-
tat de foc tant contra 
altres vaixells com 
contra ports i ciutats. 
També pot observar les 
naus de la imatge que 
il·lustra aquest capítol.
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parents van declarar 
contra els generals va-
lencians, aquests van 
ser destituïts. 

Francesc Garcia va ser 
empresonat i Basset va 
ser enviat a Xàtiva, la 
posició de més risc da-
vant dels Borbons (6). 
El català Rafael Nebot 
i el seu regiment van 
ser enviats al Principat 
i l’ordre a la ciutat de 
València va ser assignat 
als soldats anglesos. Els 
aliats havien vingut a 
imposar un rei, no pas 
a alterar l’ordre social.

Peterborough respirava 
tranquil, però satisfer 
el seu neguit costaria 
moltes vides a Barcelo-
na. Ni ell ni la resta de 
caps aliats no van saber 
endevinar les intenci-
ons de Felip V. 

El 23 de març del 1706 
Felip havia creuat la 
frontera d’Aragó. L’es-
tratègia aliada passava 
per mantenir una línia 
de defensa a les terres 
de Ponent, a Lleida i 
a Balaguer, on havien 
desplaçat nombroses 
tropes i material. Deixar 
totes aquelles tropes 
enemigues al darrere 
contradeia tota lògica 
militar i, per això, el 
Borbó va agafar els aus-
triacistes desprevinguts. 

Avançant a tota veloci-
tat, en poc més d’una 
setmana els castellans 
es van plantar davant 
Barcelona. La columna 
francesa havia sortit el 
dia 29 des de Figueres 
i el 3 d’abril arribava 
puntual a la cita, junt 
amb la flota del comte 
de Tolosa. 

Uns 28.000 homes (en-
tre infants i cavalleria) i 
30 vaixells de línia (7) 
es van plantar davant 
del cap i casal, que 
amb prou feines dispo-
sava de 6.000 infants 

(inclosa la Coronela 
de Barcelona) i 600 
unitats de cavalleria 
per defensar-se. 

Un cop acampats, en 
poques hores una 
companyia de mique-
lets rossellonesos i una 
de granaders alemanys 
van conquerir el con-
vent de Santa Madro-
na, als peus de Montju-
ïc. Començava el tercer 
setge de Barcelona, i 
amb la mateixa estratè-
gia que els aliats l’any 
anterior: conquerir el 
fort de Montjuïc i, des 
d’allí, canonejar la ciu-
tat fins que es rendís.

La diferència entre 
atacants i defensors va 
fer que els consellers 
germànics de Carles 
insistissin a fer-lo sortir 
de la seva nova cort 
i capital. Però el jove 
comte, de 20 anys, 
s’havia sentit ben  
acollit pels catalans  
i és fàcil pensar  
que es deixava portar 
pel fervor popular. 

Tant era així que, 
malgrat el seu caràc-
ter més aviat tímid i 
apagat, es resistia a 
marxar, sobretot davant 
d’un evident cara a 
cara directe amb el 
seu rival, Felip (de 21 
anys).

Per acabar-lo de 
convèncer que no se 
n’anés, el Consell de 
Cent li va enviar una 
delegació encapçalada 
pel nou conseller (avui 
en diríem «regidor») 
Rafael Casanova i 
Comes. 

Aquell advocat de 
Moià (vegeu el capítol 
21, 27-02-2015), que 
acabava de ser nome-
nat conseller tercer, va 
aconseguir que el jove 
Carles es reafirmés 
en la seva voluntat de 
quedar-se a Barcelona.


