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Els anys més durs de la 
guerra de Successió van ser, 
sens dubte, els darrers: entre 
el 1712 i el 1715. En aquests 
anys es va verificar la derrota 
i es va materialitzar l’ocupa-
ció del territori per part dels 
exèrcits borbònics. 

Els militars filipistes eren 
conscients del seu paper 
de conqueridors i van fer 
sustentar els soldats direc-

tament amb els recursos 
dels catalans. Les autori-
tats locals van haver de 
fer un notable esforç per 
acontentar tothom i passar 
el tràngol de la millor 
manera possible. 

A Tarragona, el 1712 el 
cònsol en cap era Josep 
Baget de Nogués, un juris-
ta que llavors devia tenir 
uns 35 anys. Fill d’un boti-
guer de teles de Reus, l’avi 
patern havia estat batxiller 
de lleis i el matern era el 
conegut metge filipista Llo-
renç Nogués, protagonista 
65 anys abans de la guerra 
de Separació (també 

coneguda per guerra dels 
Segadors). 

El càrrec que exercia Baget 
el 1712 va coincidir amb 
els anys de guerra finals 
i amb l’ocupació filipista. 
Baget va representar Tar-
ragona a la famosa Junta 
de Braços de Barcelona 
del juny del 1713. Aquella 
Junta de Braços va decidir 
la resistència a ultrança, 
després que les potències 
aliades, en virtut del tractat 
d’Utrecht, abandonessin 
els catalans. 

Durant l’ocupació militar, 
va afrontar les apremiants 

exigències dels militars 
borbònics de ser proveïts 
de carbó, llenya, palla, oli 
i sal. Aquella imposició va 
buidar la hisenda local. 

El 2 de setembre del 1713, 
Baget va gosar presentar 
un memorial al governa-
dor militar, el marquès 
de Lede. Li hi demanava 
d’eludir l’exigència de 
proporcionar, sense pràcti-
cament temps, 1.200 màr-
fegues a l’Exèrcit castellà. 
El marquès de Lede no li’n 
va fer cap cas. 

Baget va ser extret no-
vament per encapçalar 

el consulat el 1715. Ara 
bé, va tenir prou agudesa 
política per renunciar al 
càrrec, i, un cop remodelat 
el consistori pels borbò-
nics, acceptar el de clavari 
(el clavari s’encarregava de 
les finances i dels llibres 
de clavaria, on constaven 
les entrades i sortides del 
consell municipal). 

Havia sabut navegar per 
les turbulentes aigües d’un 
violent canvi de règim i 
va poder desenvolupar 
una notable carrera com 
a jurisperit (és a dir, com 
a persona que coneixia 
profundament el dret). 

Vivia en una notable 
mansió al carrer de 
Granada i en posseïa una 
altra al carrer de Misser 
Sitges, a més d’algunes 
hortes al camí del Molí. 
El 10 d’abril del 1737 
la Reial Audiència el va 
nomenar regidor interí 
i suplent; en va prendre 
possessió al cap de qua-
tre dies. 

Josep Baget de Nogués va 
morir després del 1755. 
Va viure, doncs, força anys. 
S’havia unit en matrimoni 
el 29 de juny del 1698 
amb Mariàngela Vall Martí, 
filla del doctor en drets 

Josep Vall i de Mariàngela 
Martí. Va ser pare de dues 
noies: Maria Ignàsia Baget 
Valls († d. 1771) i Magda-
lena Baget Valls. 

La Maria Ignàsia el 28 de 
maig del 1740 es va casar 
amb l’alferes de cavalleria 
Josep d’Aguilera Bohor-
quez. La Magdalena es 
va casar amb Josep de 
Llorach de Moixó, capità 
de granaders, i va tenir 
quatre fills, tots militars; 
dels quatre, en destacà 
Salvador de Llorach Baget, 
que seria, temps a venir, 
regidor del consistori 
tarragoní.
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Intentar mantenir i conser-
var les posicions territorials 
a Europa és la conclusió a 
què arribem si analitzem 
genèricament el que havia 
estat, als segles XVI i XVII, la 
política imperial de Carles 
I d’Espanya i V d’Alemanya 
o de Felip II de Castella. 
Aquesta política es conso-
lida, especialment, a partir 
també del segle XVII, durant 
el regnat dels anomenats 
«Àustries Menors». 

Analitzada aquella política 
imperial, no hi ha cap dubte 
que la Monarquia Hispàni-
ca tenia, des del segle XVI, 
problemes seriosos i impor-
tants a debatre al continent, 
a les «illes» i d’un cap a 
l’altre de la «mar-oceà».

Aquests problemes eren 
prou capaços de portar un 
enfrontament internacional 
(que no seria el primer, ¡ni 
el darrer!), perquè el mateix 
descobriment d’Amèrica ja 
havia provocat una qüestió 
no del tot solucionada ni 
amb les butlles papals (In-
ter caetera, d’Alexandre VI), 
ni amb la línia de demar-
cació, ni amb el monopli 
gadità, etc. 

Tampoc no hem d’oblidar 
que l’esmentada política 
imperial tenia una forta 
incidència en els diferents 
Estats peninsulars. Durant 
els dos primers segles de 
l’època moderna, el rei de 
Castella ja havia vist com les 
seves fronteres s’eixampla-
ven fins a fites no definides 
i després, amb el pas dels 
anys, es replegaven a territo-
ris molt més reduïts (l’anne-
xió de Portugal i la seva pos-
terior pèrdua, la «revolució» 
dels Països Baixos en temps 
de Felip II de Castella, etc.). 

La guerra de Successió (4/11):  
causes (1a part)

La batalla d’Almenar
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També la població 
d’aquells Estats patia 
aquests canvis irregulars: 
l’expulsió dels moriscos, les 
guerres, les migracions, les 
pestes, les epidèmies... 

El mateix concepte d’Estat 
modern, els models del 
qual s’estaven desenvolu-
pant a Europa (a França, 
Anglaterra, Holanda...), era 
de «rara» factura davant 
dels foralismes o del fede-
ralisme que caracteritzava 
el sistema de govern dels 
Àustries d’ençà de la  
unitat «principal» dels  
Reis Catòlics.

Molt remotament i de la 
mà de les fonts coetànies 
a la guerra de Successió, 
podríem (amb Macanaz) 
inculpar el mateix Felip 
II de Castella de tots els 
mals de la Monarquia His-
pànica —Biblioteca Nacio-
nal, Secció de Manuscrits, 
emprats per Carmen Mar-
tín Gaite a El proceso de 
Macanaz. Historia de un 
empapelamiento (Madrid, 
1970) i a Macanaz, otro 
paciente de la Inquisición 
(Madrid, 1975).

Durant els mateixos segles 
XVI i XVII són molts els 
informes d’ambaixadors 
italians (com ara el florentí 
Guicciardini: Relazione di 
Spagna, o el venecià Ba-
doet) que reflecteixen una 
situació de decadència.

Això farà afirmar, a Carlo 
M. Cipolla, a la Historia 
económica de la Europa 
preindustrial (1981), que 
no és difícil entendre la 
situació d’Espanya al segle 
XVII, perquè «España nunca 
se ha desarrollado», de 
manera que «la España del 
siglo XVII careció de em-
presarios y artesanos, pero 
tuvo superabundancia de 
burócratas, leguleyos, curas 
y mendigos. Y el país se 
hundió en una descorazo-
nadora decadencia» [sic].
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El 1710 es parlava de pau, 
just quan els catalans, a la 
batalla d’Almenar, sembla-
ven a prop de guanyar la 
guerra. Aquell any, el bloc 
borbònic estava en crisi. 

França, esgotada i amena-
çada d’invasió, s’havia de 
tancar en ella mateixa per 
defensar-se, després del 
fracàs d’unes negociacions 
en què les potències alia-
des van plantejar condici-
ons impossibles d’assumir. 
Lluís XIV va tallar els refor-
ços a Felip V i va reclamar 
que retornessin a França 
les forces desplaçades per 
ajudar el seu nét. 

Tot i així, el monarca cas-
tellà encara conservava un 
exèrcit superior numèrica-
ment al dels seus enemics 
i es va traslladar al front 
de Catalunya per aportar, 
amb la seva presència, 
una major motivació. 

En el bàndol aliat, el ma-
riscal Starhemberg havia 
rebut tropes de refresc i 
havia sol·licitat que Carles 
III fos al seu costat, a imi-
tació del seu adversari. 

Considerava que havia 
arribat el moment d’ata-
car i va manar al general 
britànic James Stanhope 
que travessés el Segre 
per Balaguer i prengués 
posicions a Almenar. 

Aquesta operació es 
va executar el 26 de 
juliol amb la intenció 
d’atraure el gros de 
l’Exèrcit borbò-
nic, concentrat 
al voltant de 
Lleida. I, efecti-
vament, Felip V i els seus 
generals se’n van anar 
cap a Almenar per aturar 
aquella penetració, sense 
informar-se prou bé de la 
posició dels aliats. 

El 27 de juliol, la host 
castellana, mancada d’un 
pla i de poder de reacció, 
va ser escomesa per un 
enemic situat en ordre 
de batalla. La cavalleria 
britànica va carregar con-
tra la cavalleria borbòni-
ca, que, desorganitzada, 
va ser batuda i es va 
desbandar. 

Les tropes vençudes 
van fugir cap a Lleida, 
encalçades pels aliats, i 
el mateix Felip V va estar 
a punt de ser capturat. 
L’arribada de la nit va im-
pedir que la persecució 
donés més fruits. 

Encara que el combat 
no va ser important en 
el capítol de baixes (uns 
400 homes pel cantó 
aliat i uns 1.500 pel dels 
castellans) sí que ho va 
ser en l’efecte moral. 
Després d’haver estat a 
la defensiva durant una 
llarga etapa, els austri-

acistes es van veure 
capacitats per prendre  
la iniciativa. 

D’altra banda, a Alme-
nar havien fet presoner 
algú que amb el temps 
contribuiria a la victòria 
final borbònica: l’engi-
nyer flamenc Prosper Van 
Verboom, futur construc-
tor de la Ciutadella de 
Barcelona. 

Confinat a Barcelona fins 
al 1712, Van Verboom va 
poder estudiar els punts 
febles de la defensa de 
la ciutat. Aquests co-
neixements després els 
aplicaria en el setge del 
1713-1714. Se’l va deixar 
anar en un intercanvi de 
presoners, i va passar el 
que va passar.

Aquest article forma part 
dels 35 guions que Jordi 
Mata va redactar per al 
programa Érem, som, 
serem, del 1714 a avui. 
Emesos amb la veu de 
l’autor per La Xarxa (del 
23 d’octubre del 2013 a 
l’11 de juliol del 2014), 
els podeu recuperar a: 
http://programes.laxarxa.
com/programa/1714.


