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En el darrer capítol, hi 
vam veure que l’arxiduc 
Carles d’Àustria (davant 
la possibilitat que el 
segon setge aliat de 
Barcelona acabés igual 
de malament que el pri-
mer) desembarcava per 
presentar-se als catalans 
i prendre part activa en 
les maniobres per con-
querir el cap i casal. Però 
no caurem en el costum, 
massa habitual, de pen-
sar que no hi havia més 
món que Barcelona.

Tot el Principat bullia, 
i més enllà. Des del 
capítol 15 (26-01-15) 
hem insistit a mantenir 
l’enfocament damunt 
dels territoris catalans 
governats per França 
(ara en diem Catalunya 
Nord). 

Ara que emprenem la 
narració de la guerra de 
Successió, ens referirem 
al Regne de València, 
perquè, sense saber 
el que hi passava, no 
podem oferir una visió 
completa dels esdeveni-
ments al Principat (1). 

L’aparició de l’arxiduc va 
anar acompanyada per 
l’activitat frenètica de 
dos dels seus fidels més 
destacats: el príncep 
Jordi de Hessen Darms-
tadt i el jove aristòcrata 
Antoni de Peguera i 
Aymerich (2). 

El primer s’encarregava 
d’instar les poblacions 
del Principat a reconèixer 
l’arxiduc com a comte 
de Barcelona. El segon 
les animava a participar 
en al setge i en el futur 
nou Exèrcit català amb 
homes i proveïments (tal 
com s’havia pactat amb 
els anglesos a Gènova). 

I van fer una feina 
frenètica i molt reeixi-
da, ja que a principi de 
setembre nombrosos nu-
clis (Vic, Manresa, Olot, 
Solsona, Terrassa o Valls) 
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Dels segadors als vigatans (26/28). De Guardamar a Salses (1705-1706)
havien proclamat l’arxiduc i 
8000 catalans s’havien afegit 
al setge. Però això no satis-
feia encara del tot als aliats 
i seguien pensant d’aixecar 
el setge.

Mentrestant, a Madrid van 
rebre el crit de socors de 
l’aristocràcia i el govern 
valencians, que veien com la 
causa austriacista a València 
cada cop hi tenia més adep-
tes i esdevenia més popular. 

El general Basset (3) i els 
seus agents, des de Dénia, 
anaven fent una sòlida 
campanya entre pagesos i 
camperols (4) i els prometi-
en que, quan l’arxiduc fos rei, 
acabaria amb els abusos de 
la noblesa. 

Ja vam parlar que al Regne 
de València hi havia poques 
tropes castellanes (cosa en 
principi sorprenent si es té 
en compte que fins al 1705 
els atacs aliats sobretot eren 
al litoral peninsular). 

La política de Felip V va 
seguir la mateixa tònica, 
ja que Madrid no va donar 
gaire importància als fets de 
Dénia. Els ministres caste-
llans van ordenar que es 
concentressin només 1800 
genets a Almansa. 

Tenien ordre d’avançar cap 
a Dénia sota les ordres del 
general José de Salazar. 
Entre els convocats, va sortir, 
de Madrid, el regiment de 
cavalleria del coronel Rafael 
Nebot, amb nombrosos 
soldats i oficials catalans.

Mentrestant el virrei Villa-
garcía i el mestre de camp 
Luis de Zurita (just arribat 
de Castella) van començar 
a organitzar el setge contra 
Dénia i van reunir els some-
tents a Gandia, el centre de 
comandament borbònic.

Al Principat, la lluita a favor 
de l’arxiduc —nascuda a 
la Plana de Vic— s’anava 
escampant i era conduïda 
per cabdills populars, sovint 
antics combatents de la 
guerra dels Nou Anys. 

Antoni i Manuel Desvalls 
(dos militars de relleu que 
serien imprescindibles a la 
futura resistència de 1713-
1714) es van encarregar 
de mobilitzar les terres de 
Ponent. 

Cervera i Lleida s’hi van 
resistir. Sobretot el seu bisbe, 
l’andalús Francisco Solís 
Hervás, va pagar soldats i va 
estirar tots els fils possibles 
per evitar-ho, però al final els 
lleidatans van reconèixer Car-
les d’Àustria com a legítim 
senyor. 

Davant de les crides de 
socors de l’eclesiàstic, els mi-
nistres de Madrid van decidir 
que el contingent que anava 
cap a Dénia havia d’enllestir 
ràpidament la feina i després 
anar cap a Lleida. 

Però l’assalt ràpid pensat 
des de Madrid va ser paper 
mullat quan van arribar a la 
capital de la Marina. Basset 
havia fet una feina formida-
ble: havia arreglat i millorat 
les fortificacions (ja hem dit 
que era enginyer) i, per tant, 
les instruccions de la cort 
castellana eren impensables.

Davant d’això van deixar el 
bloqueig en mans de les 
milícies locals i se’n van anar 
cap a Lleida. Amb la major 
crueltat possible, van passar 
a sang i foc totes les viles 
favorables a l’arxiduc que van 
trobar pel camí. Ja veiem, 
doncs, que el carnatge no va 
començar el 1707.

Aquesta decisió va fer que 
les autoritats valencianes 
posessin el crit al cel, perquè 
era obvi que més crueltat i 
menys tropes comportarien 
un alçament generalitzat. 

Per això, el general José de 
Salazar va decidir marxar cap 
a Catalunya sense el regiment 
de Nebot, que es va quedar 
al setge de Dénia. Nebot que-
dava sota l’autoritat teòrica 
de Luis de Zúñiga, que s’es-
tava a Gandia. D’altra banda, 
apuntem que Salazar no se’n 
refiava gens, del català ni dels 
seus homes, i no els volia 
tenir a prop en batalla. 

Mentrestant, l’enrenou al 
Principat continuava: al 
nord, a l’Empordà i a les 
comarques gironines, hi 
corrien partides de miquelets 
comandades per cabdills 
com ara Francesc Bernoia, 
Francesc Despujol i el coro-
nel Jaume Birolà. 

Eren combatents amb molta 
experiència, gràcies a haver 
hagut de lluitar durant anys 
contra els francesos. Al centre  

 

del Principat, el 
doctor solsoní 
Joan Miquel hi 
va alçar moltes 
poblacions 
(Cardona, Berga, 
Solsona, la Seu 
d’Urgell...). 

Al Camp de Tarragona hi 
van tenir gran protagonisme 
els sis germans de Rafael Ne-
bot, el monestir de Poblet i 
el mateix Antoni de Peguera 
i Aymerich. 

A Tarragona (igual que 
passaria a Girona, a Figueres 
i en molts altres llocs) la 
població i les autoritats civils 
s’acabaven rendint passant 
per sobre de l’autoritat mili-
tar. Un cop empresonats els 
caps i oficials castellans, els 
soldats solien passar també 
al bàndol de l’arxiduc.

A mitjan setembre, per 
desfer la paràlisi i esvair 
els dubtes dels aliats, el 
príncep Jordi de Hessen 
Darmstadt va orquestrar 
una estratagema. 

Cap al dia 11 es va fer córrer 
la brama que els aliats es 
retiraven de Barcelona per 
conquerir Tarragona (més 
vulnerable). Van començar 
a recollir pertrets i artilleria 
pesada, i una columna de 
3000 homes va començar a 
avançar cap al sud.

En un moment determinat, 
la columna es va dividir en 
tres: les dirigien Charles 
Mordaunt (comte de Peter-
borough i cap suprem de les 
forces angleses), el coronel 
James Stanhope i el mateix 
príncep. 

Peterborough i Darmstadt 
van assaltar la fortalesa de 

(1) Tinguem present que 
el Regne de València 
sempre va ser un Estat 
independent. Amb el 
Principat, Mallorca i 
Aragó i més tard Cas-
tella, només compartia 
sobirà. D’altra banda, 
diguem que, durant tota 
la guerra de Succes-
sió, els governs català, 
mallorquí, valencià i 
aragonès van estar en 
contacte permanent. 

(2) Al capítol anterior, 
hi vam veure que el 
militar anglès Stan-
hope afirmava que el 
príncep era «l’ídol dels 
catalans». Pel que fa a 
Peguera, el mateix virrei 
Velasco escriu que, en 
arribar al campament 
aliat, l’aclamació rebu-
da pel noble vigatà «fue 
igual a la que experi-
mentó S.A. [Su Alteza]». 

Això ens dóna una 
bona idea de la seva 
popularitat.

(3) Joan Baptista 
Basset i Ramos havia 
nascut a la comarca de 
l’Horta en una família 
d’escultors. Va formar 
part del contingent de 
valencians i catalans 
que van anar a lluitar 
a Hongria, a la guerra 
entre l’Imperi germànic 
i els turcs. 

En les files germàni-
ques hi va fer carrera 
com a enginyer militar, 
fins que l’emperador 
Leopold el va enviar 
per ajudar el rei hispà-
nic Carles II. El va servir 
a Milà i a les colònies 
del nord d’Àfrica, però, 
quan va pujar al tron 
Felip V, va fugir i es va 
posar de nou al servei 
de l’Imperi.

(4) El 1693 havia acabat 
l’aixecament camperol 
conegut com la Segona 
Germania (anava contra 
el sistema feudal), no 
gaire després de la Re-
volta dels Barretines al 
Principat. L’aixecament 
valencià havia tingut 
una especial intensitat a 
la comarca de la Marina.

(5) Vegeu els capítols 8, 
9, 11 i 12. El sometent 
solia ser local, però 
quan era general es 
convocaven els caps de 
casa de tot el Principat 
i els Comtats. Algunes 
fonts (no contrasta-
des) asseguren que en 
pocs dies el nombre de 
combatents catalans al 
setge va augmentar fins 
a 20000.

(6) Peterborough era per 
damunt de tot un aristò-
crata (i en conseqüència 

protegia els de la seva 
classe). Va tenir una 
relació nefasta amb el 
príncep Jordi de Hessen 
i també seria nefasta 
la que tindria més tard 
amb el general Joan 
Baptista Basset. 

El 1707 acabaria jutjat 
a Anglaterra, acusat 
de corrupció i abús 
d’autoritat. Després de 
la guerra (en el regnat 
de Jordi I) perdria tota 
influència en la política 
britànica.

(7) Durant l’acció de 
Tarragona, els germans 
Nebot havien tingut 
serioses diferències 
amb Antoni de Peguera 
i Aymerich i és possible 
que optessin per posar 
terra entre ells.

(8) Certs historiadors 
i divulgadors són reti-

cents a anomenar-lo 
així i prefereixen dir-ne 
només «l’arxiduc», amb 
l’excusa que el bàndol 
borbònic es va imposar 
a la Península. Nosaltres 
ens ajustem als fets. 

El Borbó ens va regnar 
tres anys com a comte 
Felip IV de Barcelona 
(1702-1705). El 1705 
Carles III va jurar les 
constitucions i els 
catalans el vam accep-
tar com a comte de 
Barcelona. 

Per tant, per als cata-
lans, va ser Carles III, 
i el fet que hi hagi un 
Borbó posterior amb la 
mateixa numeració no 
s’ha d’imposar sobre 
la nostra història. Una 
altra cosa és tornar a 
rendir-se a la història 
dels vencedors.

A l’octubre, els canons an-
glesos ja havien obert un 
forat de 115 passes a la 
muralla de Barcelona, per 
on podia entrar un gran 
nombre de tropes. 

Lluny de l’optimisme ini-
cial (que vèiem al capítol 
anterior), el virrei ja veia 
molt difícil mantenir l’or-
dre entre la guarnició, que 
es negava a reparar les 
muralles sota el bombar-
deig aliat. I també cada ve-
gada tenia més desertors, 
acollits per convents i pels 
rectors de les parròquies. 

El 27 de setembre, a més, 
els castellans havien per-
dut Tortosa, per l’acció del 
coronel Joan Nebot (7), 
que amb els seus germans 
i el comte de Cifuentes 
eren actius al sud de Ca-
talunya, al nord del Regne 
de València i als territoris 
fronterers aragonesos. 

Tortosa era clau per la 
seva àrea d’influència, a 

cavall del Principat i del 
Regne de València. Amb 
el seu canvi de bàndol, el 
nord valencià es va deixar 
anar, sobretot Vinaròs, que 
el 8 d’octubre es va afegir 
a la causa de l’arxiduc. 
Aquest fet va fer pensar 
al Consell d’Estat castellà 
a portar-hi el regiment de 
Rafael Nebot.

Amb el nord i el sud a 
favor de l’arxiduc, els 
borbònics valencians 
estaven exasperats, 
sobretot perquè Felip V 
només s’esforçava a salvar 
Barcelona o a reduir les 
poblacions catalanes. Per 
la seva banda, Basset cada 
cop rebia més reforços 
populars i algunes po-
blacions se li afegien de 
manera espontània. 

Van arribar a tal desespera-
ció els castellans a València 
i els que els feien costat que 
el mestre de camp Luis de 
Zúñiga es va regirar contra 
els seus superiors, i es va 

negar a deixar marxar de 
Dénia el regiment de Nebot.

Tornem a Barcelona. El 9 
d’octubre el virrei castellà 
Velasco finalment va capi-
tular i els combats es van 
aturar. Però l’ambient de la 
ciutat era molt tens. 

Al cap de cinc dies, quan 
Velasco encara negociava 
amb els anglesos, els 
barcelonins van obrir les 
presons, en van alliberar 
els detinguts polítics i van 
perseguir els funcionaris 
reials més compromesos 
amb la repressió que du-
rant un any havien dut a 
terme contra els catalans.

El mateix Velasco va re-
conèixer que tant ell com 
els altres botiflers (com 
el funest duc de Pòpuli) 
van salvar la vida gràcies 
a l’especial protecció 
dels oficials anglesos i 
sobretot del cap aliat, que 
va participar en persona 
en l’operació d’evacuació 

(6). Aquesta deferència 
no era precisament cap 
bon presagi per la causa 
catalana.

Així es tancava el primer 
episodi de la guerra de 
Successió a la Península. 
Els aliats tenien, per fi, un 
cap de pont per avançar 
cap a Madrid, i els catalans 
es disposaven a rebre un 
nou comte de Barcelona i 
monarca hispànic que els 
deuria la corona. 

El 7 de novembre gairebé 
tot el Principat s’havia posat 
sota obediència de l’arxiduc. 
Així, doncs, amb la corres-
ponent pompa imperial (no 
n’oblidem el llinatge) Carles 
d’Àustria va entrar a Barcelo-
na i va jurar les constitucions 
catalanes. És el nostre comte 
de Barcelona Carles III. (8) 

Amb aquell jurament 
també és va fer proclamar 
sobirà de la Monarquia 
Hispànica, que així passava 
a tenir dos reis.

Tres dies abans, Carles 
III havia convençut, per 
correu, Rafael Nebot de 
canviar de bàndol. Un cop 
decidit, Nebot va buscar su-
port entre els seus homes. 
Gairebé dos mesos després 
(el 10 de desembre), va 
proclamar l’arxiduc davant 
del regiment i va detenir 
tots els que no es van voler 
unir a la seva causa. 

A partir d’aleshores els dos 
generals —el valencià Joan 
Baptista Basset i el català 
Rafael Nebot— avança-
ran junts cap al nord, tot 
rebent l’adhesió de viles i 
llocs (Oliva, Xàtiva, Gandia 
—aquí hi faran presoner 
el cap borbònic: Luis de 
Zúñiga—, etc.). 

Envoltats d’una gernació 
de camperols i menes-
trals en armes (que ben 
aviat seran coneguts com 
a maulets) es plantaran 
davant de la ciutat de Va-
lència el 16 de desembre 
del 1705.

NOTES

 
El 13 de setembre 

del 1705, en l’assalt al cas-
tell de Montjuïc, una bala va ferir 

greument el príncep Jordi de Hessen 
i va morir dessagnat. El van enterrar, 

acompanyat per una multitud, al convent 
dels Josepets de Gràcia, i el seu cor el van 

enviar el 1711 a la seva ciutat natal: Darms-
tadt, a l’Estat de Hessen. A tot el Principat, 

el príncep Jordi va fer-se famós com a 
defensor del país. A Barcelona hi ha un 

carrer que du el seu nom: Carrer 
del Príncep Jordi.

 
Títol:  

El príncep Georg 
von Hessen-Darmstadt 

(1669–1705). Autor: John 
Smith (1652–1742). Font: 
Stadtarchiv Darmstadt. 

Extret de la  
Viquipèdia. 

Montjuïc per cantons  
diferents, i Stanhope va 
impedir que les tropes  
de la ciutat socorressin les 
de la muntanya. Abans 
d’afegir-se a les tropes de la 
columna del príncep, Antoni 
de Peguera i Aymerich  
havia convocat sometent 
general (5).

L’operació llampec va ser tot 
un èxit. A més, en un dels 
atacs, va esclatar el polvorí 
dels castellans, que es van 
haver de rendir poc després. 

La gran desgràcia va ser que 
el príncep Jordi de Hessen va 
morir, dessagnat per un tret 
a la cuixa. Es va perdre una 

figura clau en la relació entre 
els catalans i les potències de 
la Gran Aliança.

Amb la fortalesa a les seves 
mans, els aliats van muntar 
diferents bateries de canons 
encarats cap a la ciutat i van 
començar a piconar la part 
de muralla més propera a la 

muntanya. Des de la falda 
de Montjuïc, van començar a 
cavar trinxeres cap a la ciutat. 

Resulta curiós el cas del virrei 
Velasco: va haver de canviar 
cinc vegades de residència 
perquè sempre acabava bom-
bardejat pels aliats. Coses de 
l’espionatge català...

En el darrer capítol,  
hi vam explicar que 
el 1705, quan la flota 
aliada es dirigia al segon 
setge de Barcelona, el 
general i enginyer impe-
rial Joan Baptista Basset 
i Ramos desembarcava 

FE D’ERRADES

amb uns quants companys 
a Altea. 

Vam confondre dates, per-
què això ja havia passat 
l’any anterior. A l’agost del 
1705 se li van assignar una 
flota de nou vaixells amb 

400 fusells i 4000 pesos. 

Amb aquest armament es 
va dirigir a la comarca de 
la Marina, on l’esperaven 
1000 miquelets valencians 
alçats pels seus enviats. 
Llavors va bloquejar Dénia. 

El governador borbònic en 
va fugir aviat i els veïns 
els van obrir les portes. 
D’aquesta manera, sense 
disparar ni un tret, van 
ocupar la plaça, que era 
un port i una fortalesa 
importants. 

El 17 d’agost del 1705, 
Dénia va ser la primera 
ciutat a la Península 
que es va posar sota 
l’obediència de l’arxi-
duc, abans que Reus 
(el dia 23) i Mataró (el 
dia 26).


