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Les implicacions 
internacionals de la 
guerra de Successió 
van condicionar ple-
nament l’esdevenir 
de Catalunya, tant en 
el desenvolupament 
del conflicte com en 
la finalització i les 
conseqüències. 

La guerra havia 
començat des del 
moment en què 
les grans potències 
(Anglaterra, França, 
Holanda i l’Imperi) no 
es van posar d’acord, 
després de la mort 
de Carles II, per situar 
un rei a la Monarquia 
Hispànica.

La presència d’un 
monarca francès o 
austríac trencava 
l’equilibri que s’havia 
aconseguit a Westfà-
lia, mig segle abans 
(1648). La discutida 
decisió de Carles II de 
declarar hereu Felip 
d’Anjou va obrir la 
capsa dels trons (en-
cara que probable-
ment l’hauria obert 
igualment el nome-
nament de l’arxiduc 
Carles). La diplomàcia 
no va poder evitar 
l’esclat bèl·lic i Europa 
va arribar a mobilit-
zar més d’un milió 
d’homes.

Catalunya, a causa 
dels enfrontaments 
que s’havien man-
tingut contra Fran-
ça, se sentia força 
allunyada de Felip V. 
L’última d’aquestes 
conteses s’havia pro-
duït a la guerra dels 
Nou Anys, en què 
Barcelona també 
havia estat bombar-
dejada (1697). 

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls

La guerra de Successió:  
¿Europa ens en deu una?

Declarada la guerra 
l’any 1705, aquell 
enfrontament crònic 
entre els Estats pe-
ninsulars va provocar 
una altra guerra 
civil immersa dins 
la polèmica suc-
cessòria, però amb 
posicions diferents 
tant entre els Estats 
enfrontats (Regne de 
Castella i Principat 
de Catalunya, Regne 
de Mallorca, Regne 
de València i Regne 
d’Aragó), com en el 
si de cadascun d’ells.

A Castella, motivat 
per la corrupció, la 
incompetència i la 
crisi econòmica, el 
poble es decantarà 
fàcilment pel senti-
ment borbònic fran-
còfil. En canvi, la no-
blesa i els elements 
privilegiats castellans, 
en ser els veritables 
afectats per les refor-
mes, adoptaran una 
posició austriacista. 

Fins i tot la noblesa i 
l’estament eclesiàstic 
castellans seran els 
que mantindran una 
oposició al poder 
absolut més enllà del 
1713-1714. Aquesta 
oposició constant la 
trobem reflectida en 
les sàtires, els pas-
quins i els pamflets. 
La sàtira política 
no era una expres-
sió del pensament 
popular, sinó una 
arma utilitzada pels 
distints partits o per 
les distintes faccions 
polítiques.
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D’una altra banda, 
des del punt de vista 
polític i econòmic, els 
catalans s’identificaven 
més amb els models 
anglès i holandès. 
D’aquí ve que un no-
table sector de l’oligar-
quia catalana s’inclinés 
per l’austriacisme.

Després que la guerra 
s’hagués desencade-
nat fora de les nostres 
fronteres, Anglaterra va 
trobar l’oportunitat de 
traslladar el conflicte al 
Principat, gràcies a la 
iniciativa dels vigatans. 

El pacte de Gènova 
ho va fer possible. Els 
aliats van acceptar 
aportar soldats i diners 
per mantenir-los, i 
armament per equipar 
els voluntaris cata-
lans. A canvi, els aliats 
es comprometien a 
defensar les lleis cata-
lanes i s’afegirien a la 
causa catalana. Des-
prés (com ja sabem) 
les coses no van anar 
com s’havien previst.

Els aliats van trobar en 
els catalans uns col-
laboradors generosos, 
decidits a participar 
en els seus projectes. 
L’abandonament de 
l’arxiduc Carles, per fer-
se càrrec de la corona 
austríaca, després de la 
mort de l’emperador; 
la posterior sortida 
del Principat de la 
seva esposa Isabel de 
Brunswick i la retirada 
anglesa (a causa del 
canvi al Govern brità-
nic), van obligar Catalu-
nya a continuar la lluita 
pel seu compte.

Mentre tot plegat 
succeïa, els habitants 
de les nostres poblaci-
ons es veien obligats a 
pagar oneroses taxes i 
a mantenir les tropes 
en campanya, fossin 
d’un bàndol o de 
l’altre. Molts dels seus 

residents, tan aviat 
com rebien l’avís de la 
presència dels esca-
mots, abandonaven 
els domicilis i fugien a 
amagar-se a la munta-
nya o a buscar protec-
ció on fos. 

Les accions dels mi-
quelets escometent 
les tropes borbòniques 
rebien com a resposta 
dures represàlies con-
tra les localitats que 
les havien propiciat, 
amb saquejos i incen-
dis inclosos.

En el moment que 
les potències van 
adonar-se que, per a 
elles, la guerra només 
era una càrrega, van 
considerar posar per 
davant els seus inte-
ressos i van iniciar les 
converses de pau que, 
com ja sabem, es van 
concretar en els tractats 
d’Utrecht i Rastadt.

Anglaterra va acon-
seguir importants 
avantatges en els 
intercanvis colonials: 
podria intervenir en 
el comerç d’esclaus i 
enviar a Amèrica un 
vaixell anual amb 500 
tones de mercaderies, 
entre altres avantatges. 
Àustria incorporava 
nous territoris al seu 
ja prou extens imperi. 
França aconseguia col-
locar el Duc d’Anjou 
com a rei de la Monar-
quia Hispànica.

¿I Catalunya? En els 
tractats de pau es van 
oblidar de Catalunya i, 
davant la retirada dels 
exèrcits aliats, el Princi-
pat va intentar deses-
peradament esgotar 
les últimes possibilitats 
de preservar les seves 
constitucions. Barcelo-
na i Cardona en van ser 
els últims baluards.

Hem de dir que a 
Anglaterra hi havia un 

«Cataluña la obe-
diencia contra ley 
negó a su Rey / por-
que en ella no hay 
más ley, que la de su 
conveniencia. / Con 
muy poca diligencia 
Valencia a su Rey 
negó / y con sus fu-
eros perdió el fuero 
de su conciencia… 
/ Aunque mueve el 
interés los corazones 
humanos / en los 
de los castellanos 
Felipe su móvil es. 
/ Que a pesar de 
Lucifer y de toda su 
cuadrilla / la coro-
na de Castilla para 
Felipe ha de ser.»

O també: «Dios te 
salve, Carlos lindo, / 
mi rey, mi señor, mi 
padre, / rayo, monte, 
lince, iris, / pio, be-
llo, lindo, amable.”

Al Principat de Ca-
talunya, al Regne de 
Mallorca, al Regne 
de València i al Reg-
ne d’Aragó, l’enfron-
tament, encara que 
sense radicalisme, 
era a l’inrevés: el 
poble era austriacis-
ta i la noblesa era 
borbònica, però tam-
bé amb diferències.

Al Regne d’Aragó, 
tot i que la major 
part de la noblesa 
va ser filipista, el 
clergat, els «infan-
zones» i les «Uni-
versitats» o el tercer 
estament (el poble) 
es van inclinar per 
l’arxiduc Carles. 

Pel que fa al Prin-
cipat, Carles III 
assegurava un règim 
polític tradicional o, 
almenys, de mo-
ment, oferia més ga-
ranties per preservar 
la sobirania nacional 

catalana. De totes 
maneres, hi ha 
indicis d’una política 
força «borbònica»  
en l’arxiduc.

Un exemple del que 
acabem de dir és 
la política regalista 
palesada mitjançant 
la Junta Eclesiástica 
de Confiscacio-
nes. Aquesta junta 
permetia no sols 
retenir el patrimoni 
i les rendes ecle-
siàstiques vacants, 
sinó també fer els 
nomenaments per a 
aquelles vacants.

Un altre fet significa-
tiu d’aquesta política 
força «borbònica» 
de l’arxiduc seria 
la constitució, el 
1705, de la Junta de 
Caballeros. La Junta 
de Caballeros s’en-
carregava dels afers 
d’Estat i d’Hisenda, 
sense comptar amb 
les institucions que 
ja tenia Catalunya.

A més, l’actitud de 
l’arxiduc davant la 
llengua catalana 
va ser igualment 
parcial. En els arren-
daments de determi-
nats monopolis tipo-
gràfics, s’estableix en 
els seus contractes 
la presència exclu-
siva de la llengua 
castellana.

Heus ací, doncs, la 
posició general de 
la península durant 
els primers anys 
del segle XVIII. És 
un període que 
presenta una gran 
complexitat, per-
què hi ha encara 
molts punts foscos, 
sobretot a l’hora 
d’esclarir els motius 
de moltes accions.
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corrent de simpatia 
pel que passava a 
Catalunya. Les publi-
cacions, editades el 
1714, The Case of the 
Catalans Considered i 
The Deplorable History 
of the Catalans ho evi-
dencien. Les últimes 
gestions del Govern 
britànic de reconduir 
la situació davant el 
monarca francès, des-
prés de la mort de la 
reina Anna, arribaven 
massa tard: Barcelona 
ja havia capitulat.

L’arxiduc Carles, ales-
hores emperador, va 
acollir a la seva cort un 
gran nombre d’exiliats 
catalans. Els seus par-
tidaris a Catalunya van 
veure com els confisca-
ven les propietats. No 
cal dir què va passar 
amb el Decret de Nova 
Planta, o amb la impo-
sició del Cadastre. 

Una vegada va acabar 
el conflicte, grups de 
guerrillers pul·lulaven 
pel territori català: re-
presentaven una última 
esperança de redreçar 
els posicionaments; 
però va ser en va. 

Finalment, el tractat de 
Viena del 1725 sege-
llava la pau definitiva 
entre Felip V i l’empe-
rador Carles VI. Això, 
entre altres acords, 
significava amnistiar 
els respectius conten-
dents i retornar els 
béns confiscats.

Les decisions que, a 
escala internacional, 
es van adoptar el 1713 
estaven per sobre de la 
voluntat de Catalunya 
i de l’esforç que havia 
fet. No es van respectar 
els pactes. Per això, i 
justament pel conveni 
del 1725, Europa va 
quedar en deute amb 
Catalunya. Si més no 
els països aliats.

Rafael Casanova. ¿Què 
en sabem de debò, 
a banda que ha 
donat nom a carrers 
i monuments? Més 
o menys, tothom 
està assabentat que 
Casanova va ser 
un advocat i polític 
partidari de Carles 
d’Àustria durant la 
Guerra de Succes-
sió i el darrer con-
seller en Cap de 
Barcelona, i que 
va ser ferit quan 
comandava un 

contraatac de la Coronela l’11 
de setembre del 1714. 

Fora d’això, la llegenda ha 
desvirtuat el personatge, i 
algunes curiositats i falsedats 
s’han revelat en actualitzar-ne 
la biografia. Esmentem d’en-
trada dos detalls privats: Ca-
sanova, a Barcelona, va viure 
al carrer dels Banys Nous, nú-
mero 16, i l’únic dels seus fills 
que va arribar a l’edat adulta, 
també anomenat Rafael, va 
combatre a Cardona. 

I fixem-nos ara en 
l’apartat sucós, 
el dels mites 
a propòsit 
del mite. 
Compte: 

Casanova, en ser ferit, ni 
anava vestit amb la gramalla 
cerimonial dels consellers del 
cap i casal, ni l’envoltaven 
paisans amb barretina esde-
vinguts soldats. 

El famós quadre d’Antoni 
Estruch, titulat L’11 de 
Setembre, 
que tots 
hem vist 
i assimi-
lat com a 
descripció 

fidel d’aquell instant, obeeix 
més a la pulsió artística i 
sentimental que a la certesa 
històrica. En realitat, Casano-
va lluïa el vestit de coronel 
de la Coronela i guiava 
tropes reglamentàriament 
uniformades. 

Però 
la bola 

més 
gran 
sobre ell 
no s’ha 

desmuntat 
fins fa poc, 
l’al·lusiva 
al fet que 

havia fingit la 
seva mort per 
escapar de la 

repressió dels 
borbònics. L’ori-

gen de l’embolic 
és en una nota al 
llibre d’entrades 
de l’Hospital de 

la Santa Creu l’11 de 
setembre del 1714. 

Aquesta nota es re-
fereix a un tal Rafel 
Casanovas, casat i 
nascut a Vilafran-

ca del Penedès, 
que posteriorment 

consta com a difunt. 
Atenció: Rafel Casano-
vas, no Rafael Casa-
nova, casat i nascut a 
Vilafranca del Pene-
dès, perquè el nostre 
home era vidu i tenia 

el bressol a Moià. 

S’ha pogut establir que 
l’anotació assenyala 
un jove sastre, no al 
conseller en cap. Això 
evidencia la injustícia 
amb què de vegades 
s’ha menyspreat Ca-
sanova, en titllar-lo de 
ser un covard que va 
córrer a amagar-se a 
Sant Boi de Llobregat. 

Dos apunts de l’època 
franquista per conclou-
re. El primer: el nom 
del barceloní  
 

carrer de 
Casanova 

no es va 
canviar durant 

la dictadura, 
perquè als 
capitostos algú 

els va fer creure 
que homenatjava al 

cèlebre faldiller italià 
Giacomo i no al patrici 

català. 

El segon: 
després que 

la seva estàtua 

fos retirada 
un cop acabada 

la Guerra Civil, al 
lloc n’aparegué una 
reproducció petita 
amb un cartell que 
deia: «Ja creixeràs.» I 
tant que ho va fer. I ha 
de continuar fent-ho. I 
nosaltres també.


