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En l’article anterior, 
acabàvem amb els 
qualificatius que 
podem aplicar a la 
guerra de Successió. 
Ara bé, en la majoria 
d’obres que la tracten 
(des de les fonts 
contemporànies fins 
a les més recents 
monografies), pel 
que fa a la guerra de 
Successió, no tots els 
autors en pensen les 
mateixes coses. 

Per això ens caldrà 
matisar les opinions, 
amb el benentès que, 
en debatre sobre la 
guerra de Successió, 
barregem, amb les 
respostes, la mateixa 
anàlisi de les causes 
que la van provocar.

Ja coneixem l’opinió 
d’Arséne Legrelle (ve-
geu el capítol de la 
setmana passada). Hi 
coincideixen alguns 
corrents nacionalistes 
actuals, sobretot els 
més radicals, que 
veuen la guerra com 
un problema entre 
corones.

Per a Pere Molas 
Ribalta («El primer 
siglo XVIII», a Historia 
general de España 
y América) la guerra 
de Successió va ser 
un veritable conflicte 
europeu. I, segons 
ell, aquest conflicte 
va tenir importants 
repercussions en la 
història d’Itàlia, Fran-
ça, Àustria, Alemanya, 
Bèlgica, Holanda i 
Anglaterra. 
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La guerra de Successió (2/11): interpretacions (1a part)

Títol: Felip V de Castella a cavall. Autor: Jean Ranc. Any: 1723. Font: Viquipèdia 

Barcelona, durant el set-
ge borbònic del 1713-14, 
la van defensar catalans, 
és clar, però també 
mallorquins, valencians 
i aragonesos. Entre els 
valencians hi va haver 
Joan Baptista Basset i 
Ramos. 

La figura de Basset 
(com d’altres d’aquest 
període) és injustament 
poc coneguda i, de fet, la 
més escarnida pels his-
toriadors borbònics de 
la guerra de Successió. 
Però cal dir (i més avall 
seré més precís) que les 
autoritats austriacistes, 
al llarg del conflicte, 
tampoc no es van portar 
bé amb ell. 

Se suposa (perquè no 
se sap del cert) que va 
néixer a Alboraia, cap al 
1654. Exiliat del Regne 
de València el 1693 per 
motius polítics, es va fer 
un nom com a soldat en 
l’exèrcit dels Habsburg, 
al nord d’Itàlia i a Hon-
gria, contra els turcs. 

Quan va esclatar el con-
flicte successori, Basset 
va participar a l’agost 
del 1704 en l’ocupació 
de Gibraltar. A l’estiu 
següent va desembarcar, 
amb alguns voluntaris 
valencians més, al port 
de Dénia, des d’on va 
capitanejar la revolta 
austriacista al Regne de 
València. 

Des de la capital de la 
Marina Alta, les seves 
forces van créixer sobre-
tot amb grans masses de 
llauradors (els maulets) 
tips dels abusos de la 
noblesa. Van ocupar 
Gandia, Alzira i, al final, 
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Aquest article forma part dels 35 guions que Jordi Mata va 
redactar per al programa de ràdio: 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.

NOTA

El tinent general Joan Baptista Basset i Ramos
Però Molas també 
assenyala que la guerra 
de Successió té carac-
terístiques de guerra 
civil, tenint-ne en 
compte el doble sentit. 
Un, que enfronta l’Estat 
castellà i els Estats ca-
talà, mallorquí, valencià 
i aragonès. I l’altre, que 
dins de cada Estat hi 
havia divisió entre aus-
triacistes i filipistes. 

Walter Platzhoff coin-
cidia també a donar la 
mateixa importància 
internacional (a la His-
toria universal, dirigida 
per Walter Goetz). I hi 
afegia els efectes a Por-
tugal i Escòcia, i també 
a Nord-amèrica i a les 
Índies occidentals i 
orientals.

José Antonio Armillas 
(en la ja esmentada 
Historia general de 
España y América), 
enfront d’aquestes 
anàlisis universalistes, 
dóna la versió de guer-
ra civil. 

Armillas hi destaca els 
mals locals en presen-
tar les divisions, els 
oportunismes, les inde-
cisions, el desencís i les 
ambicions que caracte-
ritzaven i separaven de 
manera irreconciliable 
la gent de la península 
ibèrica.

En essència, entre 
aquella primera opinió 
d’Arséne Legrelle, a 
final del segle XIX, que 
recollia bona part de 
la línia marcada per 
les fonts contemporà-
nies, i la historiografia 
romàntica, gairebé no 
hi ha cap diferència. Ho 
diem perquè aquestes 
opinions coincideixen 
a l’hora de vincular la 
guerra de Successió a 
la política internacional 
del rei Sol. 

Fins i tot, en els manu-
als i les grans col-
leccions de la primera 
meitat del segle XX 

o en algunes de més 
recents (The Cam-
bridge Modern History, 
1976), hi queda un 

xic desdibuixat i poc 
atès el problema de la 
guerra civil. S’hi justifi-
ca a partir del fet que, 

en tractar-se d’obres 
de caràcter general, és 
molt difícil d’arribar a 
aquest detall.

El van alliberar ràpi-
dament després de la 
derrota aliada, amb l’es-
perança de recuperar el 
terreny perdut al Regne 
de València. Però al cap 
de poc el van tornar a 
facturar cap a la presó, 
amb la conformitat reial 
(aquest cop amb una 
ganivetada al front  
i un tret al pit, perquè 
es veu que va oposar 
resistència). 

No és estrany que 
alguns historiadors 
apuntin que els valen-
cians, més que austria-
cistes, eren bassetistes. 
De nou lliure i amb 
tots els honors i càrrecs 
restituïts, el general (un 
personatge arrauxat que 

El 22 de setembre del 
1714 el van detenir, ara 
els borbònics, i el van 
conduir, amb vaixell, cap 
a Alacant i després, a peu, 
cap al castell d’Hondar-
ribia, al País Basc, on va 
quedar empresonat fins 
al 1719, any que el van 
traslladar a Segòvia. 

Excarcerat el 1725, no va 
poder anar a Viena per-
què estava impossibilitat. 
Cuidat a Segòvia mateix 
per dos jesuïtes, l’empe-
rador Carles VI (aquell 
que havia estat el Carles 
III dels catalans), el va no-
menar tinent general de 
l’exèrcit imperial al juny 
del 1727, poc abans de la 
seva mort, certificada als 
registres parroquials de 

la ciutat castellana de la 
següent manera:
 
«En quince de enero de 
mil setecientos y veinti-
ocho murió de repente y 
sin poder recibir sacra-
mento alguno Don Juan 
Baptista Ramos Baset, 
teniente general que 
se decía ha servido del 

València, on van proclamar 
rei Carles d’Àustria. 

Basset va esdevenir el 
capdavanter d’importants 
reformes socials. De fet, la 
seva promesa d’eximir els 
pagesos de càrregues  
i tributs senyorials li va 
costar una pena  
de presó decretada  
pel seu rei Carles,  
que el va dur a les  
garjoles de Tortosa i Lleida 
i li va impedir de participar 
en la batalla d’Almansa,  
el 25 d’abril del 1707. 

dominava l’anglès i l’ale-
many i que va tenir esposa 
i fills, dels quals no hi ha 
gaires dades) va prestar el 
seu darrer servei a Barce-
lona, on va romandre com 
a comandant en cap de 
l’artilleria, fins que va  
caure la ciutat. 

Señor Emperador. Esta-
ba sumamente pobre. 
Le hice entierro mayor 
a limosna y se enterró 
en esta iglesia de Santa 
Eulalia.» 

Òbviament, tot i que a 
grans trets el seu com-
portament va ser digne 
d’elogi, l’únic que li van 
portar els reis a aquest 
militar van ser disgustos.

Oriol Garcia i Quera, 
dibuixant

 
El tinent general 

Joan Baptista Basset i 
Ramos. Any: 2014. Autor: 

Oriol Garcia i Quera. Tècnica: 
aquarel·la. Descripció: Aquesta 
obra forma part de l’exposició  

La batalla final, que va estar 
 instal·lada als carrers de  

Barcelona durant uns quants 
mesos del 2014.
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Un dibuixant  
excepcional

A partir d’aquesta setma-
na, a «El Tricentenari a 
Valls i al Camp de Tarrago-
na» hi comptarem amb la 
col·laboració de l’excel·lent 
il·lustrador Oriol Garcia i 
Quera (Barcelona, 1967).

Dibuixant especialitzat en 
il·lustracions de temàtica 
històrica, Oriol Garcia i 
Quera va començar a 
publicar el 1987 a la mítica 
revista Cavall Fort.

Els anys 90 va dibuixar la 
col·lecció de còmics Temps 
d’Espases, amb guions de 
l’historiador Xavier Escura: 
L’exèrcit errant (1993), 
Gorja mortal (1994), 
L’amenaça sarraïna 
(1995) i Revenja (1996).

Per tal de continuar 
popularitzant la història de 
Catalunya, publicarà, entre 
altres còmics, Barcelona 
1714: l’Onze de Setembre 
(2002), Rocaguinarda 
(2003), Corpus 1640: 
la revolta dels segadors 
(2004); Guifré 897. L’ori-
gen de la nació (2006), 
Pallars 1487. El darrer 
comtat (2008) i Mallorca 
1229. Jaume el Conqueri-
dor (2010).

L’any passat va publicar 
Barcelona 1706-1714. 
Dietari d’un adroguer. El 
protagonista, Jaume Ribes, 
és un adroguer de Barce-
lona que el 1706 comença 
a escriure i dibuixar un 
dietari personal. D’aquesta 
manera, ens testimonia la 
vida quotidiana del cap i 
casal fins a l’11 de setem-
bre del 1714.


