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El capítol d’avui tanca 
aquest segon bloc sobre el 
final del segle XVII, un bloc 
que vam començar al capítol 
15 (16 de gener del 2015). 
Des del capítol 15 fins al 21, 
hi haurem parlat de les con-
seqüències de la guerra dels 
Segadors i dels precedents 
de la guerra de Successió.

A més, hi hem vist que la 
presumpta reconciliació del 
1652 (quan la capital i gran 
part de Catalunya van tornar 
a acceptar el rei castellà com 
a comte de Barcelona) havia 
estat només una fantasia 
temporal, perquè Castella va 
continuar atacant el sistema 
polític i jurídic catalans, que 
ens feien ser un Estat, a la 
pràctica, independent.

Tancarem el bloc amb 
la guerra dels Nou Anys. 
Aquesta guerra no és un 
conflicte més dins d’aquesta 
colla d’enfrontaments que 
hem explicat en els últims 
capítols, sinó que té una 
especial importància per 
quatre raons. 

Primera: tanca la lluita dels 
Barretines (1). Segona: con-
firma el gran poder militar 
del regne de França i de les 
noves tècniques de guerra. 
Tercera: certifica la decadèn-
cia de la monarquia castella-
na i la victòria dels Borbons 
sobre els Àustries. I quarta: 
ens serveix per presentar 
alguns dels personatges 
transcendentals de la guerra 
de Successió.

Els inicis de la guerra dels 
Nou Anys (1688-1693) estan 
molt marcats pel fet que els 
castellans persegueixen els 
barretines i aquests passen 
als Comtats. Això ens pot 
fer pensar que la lluita dels 
barretines va ser en va. I 
ens podria portar a aquest 
raonament estúpid imposat 
pels vencedors: «No paga la 
pena que combatem, perquè 
sempre perdem.» 

Però no és així: els barretines 
com a mínim van aconseguir 
que a la pagesia catalana del 
Principat se li rebaixessin els 
impostos i se li apliqués una 
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Dels segadors als vigatans (21/28). Venuts i desemparats (1689-1697)
contribució única per suplir 
els allotjaments. 

Per al grup d’emprenedors 
que s’obrien pas en l’econo-
mia i la política, la cosa es 
va tancar el 1689. El mateix 
Narcís Feliu de la Penya 
(2) elogia el virrei castellà 
(Juan Carlos Alfonso Pérez 
de Guzmán y Fernández de 
Córdoba, comte de Niebla 
i comanador de l’orde de 
Calatrava), tot i que aquest 
encara penja dirigents barre-
tines. Això demostra la total 
desconnexió entre emprene-
dors i barretines.

La guerra dels Nou Anys 
esclata perquè el rei francès, 
Lluís XIV, vol més territoris. 
Envaeix un petit Estat sobirà 
alemany: el Palatinat (habitu-
alment estava a l’òrbita dels 
Àustries ibèrics o germànics).  

Una recaptació d’impostos 
més eficaç i un major control 
de la població havien per-
mès al rei Sol tenir l’exèrcit 
més nombrós del món: 
375.000 homes (hem de 
pensar que a principi del 
segle XVIII França era el país 
més habitat d’Europa, ¡més 
que Rússia!).

Gràcies al marquès de 
Louvois, França disposava de 
l’exèrcit més modern i més 
ben preparat. A més s’havien 
millorat els mosquets. I 
sobretot s’havia inventat la 
baioneta. La baioneta unia, 
en un de sol, dos soldats: el 
piquer i el mosqueter.  

Davant de l’acció de canons 
o escopetades de foc grane-
jat, la formació en quadre es 
va canviar per llargues línies 
de soldats. Aquestes línies 
disparaven successivament o 
en diverses fileres. Comença 
l’època de la guerra reglada.

Un exèrcit així va entrar al 
Palatinat i s’hi va comportar 
d’una manera contundent i 
cruel, contra els soldats ene-
mics i contra la població civil 
(que, si bé sempre havia rebut 
de valent, mai no havia estat 
considerada objectiu militar).

Per primera vegada, en lloc 
de bombardejar muralles, 
es bombardeja la població 
per desmoralitzar-la. Aquest 
comportament salvatge i la 
por que França es fes seus 
els territoris centreeuropeus 
que controlava la moribunda 
monarquia castellana van 
afavorir que es formés una 

NOTES

(1) Vegeu el capítol 
anterior.

(2) Era comerciant, histo-
riador i teòric de la indús-
tria i la política. Durant 
molt de temps els seus 
textos van ser l’única 
referència utilitzada per 
estudiar aquest període. 
En vam parlar al capítol 
19  (13-02-2015).

(3) Ho vam tractar quan 
vam exposar els motius 
de la guerra dels Sega-
dors, al capítol 3 (17-10-
2014).

(4) La ciutat va caure da-
vant de la total passivitat 
de les tropes castellanes. 
A més el seu governador 
militar, el general Josep 
Agulló, va ser totalment 
abandonat a la seva sort, 
i no es va gestionar cap 
intercanvi ni rescat. 

(5) En vam parlar al 
capítol anterior, nota 6. 
Trobat era el català amb 
més autoritat als Comtats 
i dirigia els intents de re-
unificar Catalunya amb el 
rei francès com a comte 
de Barcelona. 

(6) Un dels signants del 
Tractat de Gènova, que 
va vincular Catalunya a la 
guerra de Successió

(7) Antic dirigent de la 
lluita dels barretines. 
Condemnat a mort, va ha-
ver de fugir als Comtats. 
Les seves propietats van 
ser cremades. L’intendent 
Ramon Trobat el va en-
quadrar d’oficial dels seus 
companys barretines. 

Com que els Borbons 
l’havien protegit dels 
castellans, els seus des-
cendents van combatre a 
les files borbòniques en 
la guerra de Successió. 
Cruel paradoxa, si pen-
sem que Enric Sebastià 
havia tingut tanta dissort 

per haver defensat les 
llibertats catalanes.

(8) A l’edat mitjana i mo-
derna, les ciutats catala-
nes jurídicament podien 
tenir «carrers» molt lluny 
del seu territori. Soli-
en ser poblacions que 
interessaven al municipi 
en qüestió i que així eren 
governades pel seu con-
sell. A canvi, els del poble 
passaven a ser conside-
rats naturals de la ciutat.

(9) Tot i que llegint 
aquestes línies no ho 
sembli, era un militar de 
carrera. Fill bord del setè 
duc de Frías.

(10) Tenien uns efectius 
de terra de 18.000 infants 
i una cavalleria de 6.000 
homes comandats pel 
duc Vendôme. Per mar, 
eren 14 naus, 30 galeres, 
3 balandres i desenes 
d’altres embarcacions 
comandades pel comte 
d’Estrées.

(11) Una peça fonamental 
del tauler polític, que en 
propers capítols desen-
voluparem. Trobareu més 
informació i antecedents 
sobre les institucions 
catalanes als capítols 3 
(17-10-2014) i 18 (06-02-
2015).

(12) Abans ja hi havia 
fet portar 10.000 soldats 
i havia deixat Barcelo-
na amb només 13.000 
efectius.

(13) Per desgràcia, la 
màxima autoritat militar 
de què depenien les 
institucions catalanes del 
Principat. 

(14) Aquestes mines eren 
uns túnels que s’exca-
vaven ben bé fins a sota 
de la muralla o d’algun 
baluard. Aleshores, a sota 
mateix de l’estructura 
defensiva, s’hi col·locaven 
explosius i es feien 
esclatar.

d’aquelles aliances de 
què parlàvem en capítols 
anteriors.

Es van unir l’Imperi 
alemany, diversos terri-
toris germànics sobirans, 
Holanda i Anglaterra 
(aleshores tenien el 
mateix monarca: Guillem 
d’Orange) i alguns 
prínceps del nord d’Itàlia 
(com ara el duc de Savo-
ia). El 1688 començava 
la guerra dels Nou Anys 
entre la Lliga d’Augsburg i 
el Regne de França.

Amb tot aquest enrenou, 
als primers anys del 
conflicte, el front pirinenc 

no va tenir gaire impuls, 
a part d’un moviment 
inicial dels francesos i els 
catalans dels Comtats 
que els va permetre 
ocupar Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pere de 
Ribes i Ripoll. 

Des d’aleshores fins al 
1693, la guerra es va 
diluir entre les incursions 
estivals que feien els 
francesos i els catalans 
dels Comtats per les 
comarques del nord del 
Principat (per aconseguir 
provisions) i el sagnant 
final de la lluita dels 
barretines a la Catalunya 
interior.

Als pobles de l’interior 
del Principat, s’hi produ-
eixen alguns episodis de 
novel·la, amb misteriosos 
emmascarats que assalten 
col·laboracionistes, o que 
fan accions enginyoses 
com les de la darrera part 
de la lluita barretina.

Al front de guerra també 
hi trobem barretines, 
convertits en fusellers de 
l’Exèrcit francès. Com-
batents molt motivats, 
van obligar la cavalleria 
castellana a mantenir-se 
tancada en ciutats emmu-
rallades i sense poder 
moure’s pel Principat 
amb tranquil·litat.

A més, la repressió 
castellana contra els 
barretines, amb la 
col·laboració de les auto-
ritats del Principat, va fer 
que d’entrada la pagesia 
no tingués un bàndol 
clar i definit.

Fins i tot en certs mo-
ments les mateixes elits 
catalanes que s’havien 
quedat al Principat van 
estar temptades de tor-
nar a acollir el rei francès 
com a comte de Barcelo-
na. La col·laboració amb 
Castella havia comportat 
molt poques recompen-
ses, més enllà de quatre 
concessions simbòliques. 

Per exemple: els consellers 
de la Generalitat els havi-
en guarnit amb els títols 
de «ilustres y muy leales» 
i els del Consell de Cent 
havien recuperat (per fi) 
l’anhelat dret de cobrir-se 
davant del rei (3), que els 
equiparava a la més alta 
noblesa castellana. 

Però el 1690 Madrid va 
rebutjar la totalitat de les 
persones proposades per 
ocupar càrrecs a Barcelo-
na, entre altres discussi-
ons. Sovint el Principat va 
denunciar que els oficials 
castellans interferien els 
impostos que recaptava el 
Govern català, i fins i tot 

que extorquien empresaris 
i comerciants. Tot plegat 
sovint quedava impune. 

Com a reacció contra tot 
això i a la pèrdua de la 
Seu d’Urgell (4), l’inten-
dent Ramon Trobat (5) es 
va entrevistar de manera 
secreta amb membres 
dels Saiol i persones 
importants del futur 
austriacisme, com ara 
Jaume Puig de Perafita (6) 
i membres de les famílies 
Pinós i Clariana, sense que 
arribessin a cap acord.

Veiem, doncs, que, en 
aquesta primera fase, de 
guerra continguda, els 

militars castellans van fer 
un paper només simbòlic. 
Gairebé d’observació. 

Quan vam parlar de la 
lluita dels barretines, ja 
vam dir que els «tercios» 
castellans que hi havia 
al Principat havien estat 
incapaços d’imposar-se als 
barretines. Els reforços en-
viats, que ràpidament ha-
vien servit per reprimir-los, 
no donaven la talla contra 
els exèrcits francesos.

Però, quan els fronts 
europeus es van cal-
mar, Lluís XIV va decidir 
entrar al Principat, i es va 
convertir en un dels fronts 

importants del conflicte. El 
1693 ja havien aconseguit 
conquerir Roses. Però la 
gran desfeta castellana va 
ser el 1694, a la batalla del 
Ter (entre Verges i Torroella 
de Montgrí).

En aquesta batalla, l’Exèrcit 
francès i els catalans dels 
Comtats van aconseguir 
travessar el riu tot trinxant 
els terços castellans. Si no 
hagués estat pel terç de la 
Generalitat i sobretot per 
la cavalleria del Principat 
(que va protegir la retirada 
cap a Girona), els haurien 
exterminat. 

Amb l’Exèrcit castellà fos, 
els francesos i els catalans 
dels Comtats es van fer 
amos de tot l’Empordà i, en 
poc temps, van conquerir 
també Palamós i Girona. 
A la catedral, amb tota 
solemnitat, s’hi va nomenar 
el nou virrei francès per a 
tot Catalunya: el general 
Lluís Josep de Borbó, duc 
de Vendôme.

Aquest mateix any els cata-
lans del Principat canvien la 
percepció de la guerra. Com 
dèiem, fins llavors hi havien 
mostrat certa indiferència. 
Però això es va girar en 
la darrera campanya del 
1693-1694 (just abans que 
arribés Vendôme). 

La soldadesca (mercenaris 
i francesos) van actuar com 
ja ho havien fet al Palatinat: 
van robar, van assassinar, 
van humiliar la gent i van 
cremar esglésies.

Per això, quan Sebastià 
Enric Torres (7) i els antics 
barretines van tornar dels 
Comtats per aixecar la 
pagesia del Principat es van 
quedar aturats de cop, des-
prés de recollir els escamots 
que encara seguien actius i 
haver conquerit el castell de 
Corbera en una acció molt 
ben executada. 

Contra el que havien 
suposat, es van quedar sols. 
Davant la violència dels 
francesos i els mercenaris, la 
major part dels pagesos que 
abans havia seguit els barre-
tines els va fer el buit i hi va 
acabar anant en contra.

De fet es pot dir que, a 
partir del 1694, les accions 
d’autodefensa popular 
són les úniques que fan 
forat als francesos i els 

seus mercenaris, que es 
veuen obligats a aturar el 
seu avenç i consolidar els 
territoris conquerits. 

Destaquen alguns caps que 
es van colrant en aquest 
conflicte: Bac de Roda o 
també Francesc Moragues, 
a les ordres del Veguer 
Sala, d’Osona, que amb 
miquelets i voluntaris talla 
línies de subministraments 
i guanya posicions (com 
ara la fortalesa d’Hostalric).

En la darrera fase del 
conflicte (1695-1697) 
hi apareixen alguns dels 
futurs protagonistes de la 
guerra de Successió. Dins 
les muralles barcelonines 
hi trobem un jove doctor 
en Dret (advocat i jurista): 
Rafael Casanova, fadristern 
de Moià que, com que 
aquesta població era un 
carrer (8) del cap i casal, te-
nia els mateixos drets que 
qualsevol barceloní. Casa-
nova s’acabava de casar 
amb una pubilla important: 
Maria Bosch i Barba. 

Entre els defensors, hi ha 
un militar de pare castellà 
i mare asturiana, sempre 
orgullós d’haver nascut a 
Barcelona: Antoni de Villar-
roel. I per damunt de tots 
un virrei castellà infame: 
Francisco Antonio Fernán-
dez de Velasco (9), que 
amb prou feines aguanta 
el front de guerra a la línia 
que havia quedat el 1694: 
Castellfollit-Hostalric.

En aquest context, l’empe-
rador Leopold I d’Àustria, 
parent i aliat del rei castellà 
Carles II, envia una expedi-
ció de soldats professionals. 
L’encapçala un jove militar 
que amb prou feines té 30 
anys: el príncep Jordi de 
Hessen-Darmstadt.

L’arribada de l’alemany 
posa en un destret a Ve-
lasco. La seva darrera acció 
gloriosa havia estat desa-
llotjar Hostalric, després 
d’un tímid avenç francès 
per la Garrotxa, i perdre 
allò que l’acció popular 
havia guanyat.

Aquesta actitud vergo-
nyosa (fos per suborn, fos 
perquè el virrei ja veia Felip 
d’Anjou com a rei de la 
Monarquia Hispànica) va 
topar ben aviat amb el cap 
expedicionari alemany, el 
príncep de Darmstadt. 

Darmstadt era ferm enemic 
dels Borbons. Ben aviat va 
establir forts vincles amb els 
cabdills resistents d’Osona i 
el Lluçanès, que veien en ell 
l’experiència i la coordina-
ció que els havien negat els 
militars castellans.

El 5 juny de 1697 els france-
sos i els catalans dels Com-
tats van arribar a les portes 
de Barcelona (10). El Govern 
català, el Consell de Cent i 
el Braç Militar (fora Corts), 
constantment proposaven 
noves estratègies o accions 
més decidides, però els cas-
tellans els menystenien. 

Impotents davant de 
tanta incompetència, van 
començar a coordinar-se 
per emprendre iniciatives o 
comunicar-se amb Madrid, 
i van fundar l’anomena-
da Conferència dels Tres 
Comuns (11). 

Davant de les maniobres 
que feien francesos i 
catalans dels Comtats per 
acostar-se cap a Barcelona, 
el virrei Velasco havia optat 
per sortir de la ciutat amb 
una bona part de l’Exèrcit 
castellà. S’havia instal·lat 
a Martorell i havia deixat 
els defensors (entre ells 
Darmstadt, Villaroel i la 
recentment reconstituïda 
Coronela) en inferioritat 
numèrica (12). 

El virrei castellà va cedir el 
comandament de la ciutat 
a Diego Hurtado de Men-
doza, comte de la Corzana 
i mestre de camp general 
dels exèrcits castellans a Ca-
talunya (13). Amb ell prete-
nia assegurar la continuïtat 
de la seva política passiva i 
derrotista, a què s’oposaven 
els Tres Comuns i el príncep 
de Darmstadt.

El 13 de juny els francesos 
i els catalans dels Comtats 
ja havien ocupat el convent 
dels caputxins, situat al pla 
de Barcelona, des d’on van 
començar a bombardejar 
la ciutat. En lloc d’establir 
un setge tècnic i elegant, el 
virrei francès (Vendôme) es 
va concentrar a destruir la 
muralla entre els baluards 
del Portal Nou i de Sant 
Pere, per fer una entrada 
ràpida. 

Des de la defensa, es van 
intentar tres sortides que 
van acabaren molt mala-
ment, per pura incompe-

tència. Només funcionaven els 
enllaços tàctics de Darmstadt 
amb els miquelets osonencs, 
que contínuament fiblaven els 
assetjants. 

El 13 de juliol el virrei castellà 
(Velasco) els va intentar imitar 
i va atacar els assetjadors per 
l’esquena. Però amb la seva pe-
rícia habitual va acabar amb les 

tropes desbaratades i perseguit 
fins al seu propi campament.

Només deu dies després, 
els francesos i els catalans 
dels Comtats ja ocupaven 
el baluard del Portal Nou i 
feien excavar mines (14) per 
enderrocar la muralla i el 
baluard de Sant Pere. L’assalt 
era imminent.

El setge de Barcelona del 1697, en un gravat de Sébastien de Pontault de Beaulieu, noble i enginyer militar al servei del rei Lluís XIV de França. Va ser una de les darreres batalles decisives de la guerra dels Nou Anys.  
Tenint en compte la grandària de la il·lustració, aquesta setmana en publiquem la meitat esquerra (des del punt de vista del lector).

Títol del mapa: Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de la côte de la mer depuis le cap de Cervere jusqu’aux environs de Llobregat / dedié au roy. Autor: Sieur de Beaulieu. Any original: 1698. Dimensions: 35 x 79 cm. 
Publicat dins: Les glorieuses conquestes de Louis le Grand. A París: chez l’autheur [1698, 2a ed.]. Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i disponible a www.icgc.cat.


