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A tota la meva família,
sempre atenta a la història…
I a l’avi Ramon,
que ens va ensenyar a estimar-la.

ÍNDEX

ABREVIACIONS .
PRÒLEG . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

9
11

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

17
17
33
35

EL FRONT CATALÀ DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ .
Del jurament a Felip V al jurament a Carles III . . . .
De la contraofensiva borbònica de 1706 a la batalla d’Almansa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap a la guerra enrocada: 1707-1712 . . . . . . . .
La pau d’Utrecht i la ﬁ del conﬂicte internacional . . .
La guerra dels catalans (1713-1714) . . . . . . . .

43
43

INTRODUCCIÓ . . . . . .
Estat de la qüestió . . . .
Justiﬁcació de l’obra . . .
Consideracions metodològiques

ELS COMBATENTS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ . . .
Les ordenances militars borbòniques (1701-1702 i 1704) .
L’ordenança de Carles III (1706) . . . . . . . . .
Consideracions sociològiques de la mobilització regular . .
Enrolar-se a l’exèrcit . . . . . . . . . . . . .
La promoció . . . . . . . . . . . . . . . .
Els regiments de la Ciutat de Barcelona i de la Diputació
del General . . . . . . . . . . . . . . . .

59
73
102
107
131
131
136
139
154
160
165

ADRIÀ CASES

8

La mobilització auxiliar i les seves múltiples expressions
La logística de la Guerra de Successió . . . . . .
La sanitat . . . . . . . . . . . . . . . .
Les principals repercussions de servir a l’exèrcit . . .

.
.
.
.

177
226
261
308

CONCLUSIONS .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

339

BIBLIOGRAFIA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

349

ANNEX DOCUMENTAL . . . . . . . . . . . . .
I. Fragment virrei Velasco (14 d’octubre de 1705) . . .
II. Llista dels militars del regiment de la Ciutat de Barcelona
localitzats al mapa 1 . . . . . . . . . . . .
III. Llista dels militars del regiment de la Diputació del
General localitzats al mapa 2 . . . . . . .
.
IV. Llista dels militars del regiment de les Guàrdies Reials
Catalanes localitzats al mapa 3 . . . . . . . .
V. Llista dels miquelets representats en el mapa 4 (170530 de juny de 1713) . . . . . . . . . . . .

369
371
375
381
387
399

VI. Llista dels miquelets representats en el mapa 5 (1 de
juliol de 1713-1714) . . . . . . . . . . . .

405

VII. Desembarcaments de tropes aliades a Catalunya (17051712) . . . . . . . . . . . . . . . . .

413

ÍNDEX DE MAPES I QUADRES

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

415

ÍNDEX ONOMÀSTIC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

419

.

.

.

.

ABREVIACIONS

ACA
ACAC
ACBG
ACDCB
ACL
ACOS
ACS
ACVOC
ADS
AGS
AH
AHCB
AHGM
AHN
AHSP
AML
AMVI
BC
BCM
BL
BN
BNP
HHst.
ICAB
TNA

Arxiu de la Corona d’Aragó
Arxiu Comarcal de l’Alt Camp
Arxiu Comarcal del Bages
Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears
Academia das Ciências de Lisboa
Arxiu Comarcal d’Osona
Arxiu Comarcal del Solsonès
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Arxiu Diocesà de Solsona
Archivo General de Simancas
Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Archivo Histórico General Militar
Archivo Histórico Nacional
Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Arxiu Municipal de Lleida
Arxiu Municipal de Vic
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Central Militar
British Library
Biblioteca Nacional
Biblioteca Nacional de Portugal
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
The National Archives

PRÒLEG

Primer die del siti de Barcelona en lo any 1713. Com vuy, die de
Sant Jaume, 25 de dit mes y any, aparegué devant d’esta ciutat
lo exèrcit del duc de Anjou, governat per lo duc de Pòpuli, en
número de 27 mil hòmens, poc més o menos, y, per la mar, se
posaren al cap del riu de Llobregat sis galeres, un vaxell, una o
dos balandras, alguns barcos llongos y alguns 20 gànguils i barcas.
Amb aquestes paraules encetava fra Manuel Soler la redacció del
seu dietari,1 conscient de la transcendència dels grans preparatius bèllics amb els quals el govern borbònic iniciava el setge de Barcelona
i que hauria de culminar, l’11 de setembre de 1714, amb el triomf
de Felip V. S’escrivia així el darrer capítol de la història d’un gran
conﬂicte internacional, declarat en 1702 i en el qual estava en joc
el futur immediat d’Europa, de la monarquia hispànica i dels regnes
que la constituïen. Vuit anys enrere, a les darreries de juliol de 1705,
embocaven l’estret de Gibraltar els primers vaixells de la gran armada
aliada, l’objectiu de la qual era emprendre les operacions militars a
Catalunya conduents a la proclamació de l’arxiduc Carles com a rei.
Estava formada per unes dues-centes veles i vint mil homes, dels quals
només uns 7.500 de desembarcament. El 22 d’agost fondejava davant
Barcelona; tot seguit, posaven peu a terra els primers contingents i es
desembarcava l’artilleria, de manera que Catalunya i la resta del territori peninsular s’incorporaven —ara ja de manera ininterrompuda— al
mapa bèl·lic europeu.
1. Manuel SOLER, Crònica del setge de Barcelona del convent de Sant Josep. Forma
part del manuscrit existent a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, sign. ms. 386,
ff. 19r-66r. Ha estat transcrit i publicat amb un estudi crític per Agustí ALCOBERRO i Mireia
CAMPABADAL, Cròniques del setge de Barcelona de 1713-1714, Editorial Barcino, Barcelona,
2014, p. 245-346. La cita és a la p. 245.
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El Principat es va convertir en un enclavament disputat pels dos
exèrcits, ﬁns a 1713, quan s’embarcaren les darreres tropes alemanyes.
Després, la decisió adoptada pels Tres Comuns, de resistir el setge borbònic a Barcelona, atorgà el protagonisme d’aquesta darrera pàgina de
la guerra a la societat civil i a les seues formes d’organització militar.
Tot això, com a conseqüència del fet que, juntament amb els altres
regnes de la Corona d’Aragó, Catalunya va ser el bastió que més suport social i polític va oferir a la causa austriacista, com han posat en
relleu els nombrosos estudis realitzats al llarg de les darreres dècades.
La Guerra de successió de la monarquia hispànica ha tingut un
desenvolupament historiogràﬁc més que remarcable des de la dècada de 1950, però ha esdevingut espectacular en aquests primers anys
del segle XXI, coincidint amb les dades commemoratives dels grans
esdeveniments que marcaren la història europea al començament del
segle XVIII: la mort de Carles II i l’arribada al tron espanyol de la Casa
de Borbó (1700-1701), les rebel·lions de la Corona d’Aragó en favor de
l’arxiduc Carles (1705-1706), la desfeta austriacista d’Almansa i el consegüent decret d’abolició dels furs d’Aragó i València (1707), i els tractats
d’Utrecht i Rastatt i la caiguda de Barcelona a les mans de Felip V
(1713-1714), amb la pèrdua irreparable del sistema constitucional.
Amb aquesta perspectiva, el que encara sorprèn a l’estudiós actual
és que esdeveniments de la magnitud dels que analitzem hagen restat,
en gran part, desconeguts ﬁns als nostres dies. És cert que comptem
amb les obres i memòries impagables d’historiadors coetanis, com ara
les de Vicent Bacallar, marquès de San Felipe, Nicolau de Jesús Belando,
Josep Manuel Miñana, Agustí López de Mendoza, comte de Robres,
Narcís Feliu de la Penya o Francesc de Castellví. Tots ells centraren el
seu interès en la narració dels esdeveniments militars, amb l’excepció
del comte de Robres, interessat també per la vida política i dotat, a
més, d’una capacitat d’anàlisi digna de ser destacada, i de Feliu de la
Penya, testimoni dels esdeveniments de tota mena ocorreguts a Catalunya en els primers anys del segle XVIII. No obstant això, i sense
menystenir les aportacions d’historiadors catalans del segle XIX i de la
primeria del XX, caldrà esperar a la segona meitat del segle XX perquè,
a la llum dels nous corrents historiogràﬁcs, la guerra de successió de
la monarquia hispànica suscite no només un renovat interès, sinó la
necessitat de ser estudiada des de noves perspectives, més enllà de les
estrictament militars, és a dir, econòmiques, socials i polítiques, que
són les que han predominat en les darreres dècades i que tant han
contribuït a enriquir, de manera ben signiﬁcativa, el coneixement sobre
aquest període transcendental.
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No obstant això, aquesta renovació historiogràﬁca quedaria incompleta sense abordar, des d’una perspectiva també innovadora, els
aspectes militars del període a què ens referim, és a dir, el que s’inicia
amb el desembarcament aliat a Catalunya, en agost de 1705, i acaba amb
la caiguda de Barcelona i Cardona, en setembre de 1714, deixant per a
una empenta posterior la recuperació borbònica de Mallorca i Eivissa,
en juliol de 1715. És aquesta una faceta que havia quedat enfosquida i
relegada a un segon terme, perquè, si bé és cert que els episodis bèl·lics
havien servit de punt de referència ineludible en el nou discurs històric, no constituïen un objectiu en si mateix, si exceptuem els estudis
dedicats al desembarcament aliat en 1705 i consegüent triomf de la
rebel·lió, i al darrer i deﬁnitiu episodi de la resistència i caiguda de
Barcelona el 1714. Per totes aquestes raons, l’obra que el lector té a
les mans, Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic
(1705-1714), constitueix una aportació valuosa que enriqueix aquesta
fonamental i complexa perspectiva.
D’entrada, cal destacar que Adrià Cases pertany a la nova generació d’historiadors que ha irromput amb empenta i entusiasme en el
panorama historiogràﬁc de la Guerra de Successió. Ho acredita amb
un bagatge signiﬁcatiu de publicacions dedicades a aquest tema, alguna
editada en forma de llibre, com La guerra de Successió i les terres de
Ponent, i altres, com articles de revista i comunicacions en congressos.
En aquest sentit, el llibre que ara es presenta constitueix la prova més
fefaent de la solidesa d’aquesta entrada en escena. És el fruit de la
seua tesi doctoral, defensada en la Universitat Autònoma de Barcelona
en gener de 2013 i dirigida pel professor Antonio Espino, indiscutible
autoritat en la matèria i reconegut pioner en el desenvolupament dels
pressupostos de l’anomenada new military history, contemplada a partir
de noves fonts, una nova metodologia i uns plantejaments profundament innovadors, que tenen com a objectiu analitzar-la en tota la seua
complexitat, també econòmica, social, cultural, administrativa i política.
Amb aquestes premisses i abans d’encarar els seus objectius, l’autor ens mostra un coneixement exhaustiu i detallat de la bibliograﬁa
existent sobre la Guerra de Successió, la qual cosa li permet presentar
un magníﬁc estat de la qüestió, que abasta, de manera exhaustiva i
ponderada, les principals línies d’investigació desenvolupades en els
darrers seixanta anys en l’àmbit hispànic i que posa també en relleu la
complexitat que adquireix el tema a través de les seues múltiples facetes.
A partir d’aquí, Adrià Cases fa ús d’una diversiﬁcada, inèdita i
valuosa documentació, procedent de distints arxius catalans, espanyols
i estrangers, que analitza amb rigor i precisió. El resultat és un treball
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ben plantejat i ben resolt, tant en els aspectes formals, com són una
acurada redacció i un estil ﬂuid —que sempre són d’agrair— com en els
aspectes interns, a l’hora d’organitzar els diferents temes, equilibrar el
contingut de tots ells i, en deﬁnitiva, oferir una estructura sòlida i ben
travada. Pel que fa als objectius a assolir, el mateix autor n’assenyala
dos, perfectament deﬁnits. D’una banda, reconstruir la seqüència dels
esdeveniments militars que tingueren lloc al front català entre 1705 i
1714 i, d’una altra banda, analitzar el component social dels exèrcits.
En aquest sentit, es tracta d’una obra que enllaça i complementa els
estudis d’Antonio Espino sobre guerra i defensa al Principat i a la
Corona d’Aragó durant el regnat de Carles II, així com el que també
ha dedicat, més recentment, a la Guerra de Successió a Catalunya.
La primera part està dedicada a la reconstrucció dels fets d’armes,
la qual cosa ha exigit un laboriosa recopilació de les fonts i un sempre
complex treball d’organització i articulació de les referències obtingudes, però que, en tot cas, no es limita a la mera narració, sinó que
tracta de transcendir els fets per tal de caracteritzar les diferents etapes
i d’esbrinar l’estratègia desenvolupada pels dos exèrcits contendents,
així com la resposta dels catalans davant el setge ﬁnal de Barcelona.
Tot això pel que respecta als fets ocorreguts a Catalunya, però sense
oblidar el marc general de la guerra a la península.
A la segona, que constitueix, sens dubte, la part nuclear del treball, Adrià Cases es proposa —fent servir les seues paraules— «caracteritzar la societat militar que participa en la guerra de Successió».
A tal efecte, comença per analitzar el mosaic social que conformen
els exèrcits, derivat de la presència obligada i contundent de tropes
regulars i també de la nombrosa i diversiﬁcada participació de tropes
auxiliars, tals com miquelets, voluntaris i fusellers de muntanya, una
distinció que comporta alhora diferències d’origen, formació, motivació, operativitat i eﬁcàcia, alhora que ressalta la importància d’aquests
components auxiliars en les operacions aliades. En aquest sentit, són
molts els aspectes sotmesos a les rigoroses mirada i anàlisi de l’autor:
els sistemes d’allistament de les tropes regulars i d’enrolament de les
tropes auxiliars, la contribució militar de les institucions catalanes a
l’exèrcit aliat, així com altres tipus de participació, tals com les guàrdies
reials de corps catalanes.
Creu que la mobilització auxiliar mereix un tractament diferenciat,
per la seua importància en el front català, i li dedica un extens capítol,
en el qual posa en relleu el pes de la seua participació i alhora intenta
compensar el que considera un desinterès historiogràﬁc injustiﬁcat. Dels
miquelets o fusellers de muntanya aborda aspectes tals com la motiva-
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ció o l’extracció social, alhora que constata la remarcable capacitat de
reclutament d’aquestes forces en els moments de màxim perill, així com
la gran mobilitat que aportaven a les operacions més compromeses, tant
a Catalunya com a Aragó i València, ﬁns al punt de poder demostrar
que la seua participació resultà decisiva en molts casos. Altres aspectes,
com la condició de tropes no reglades, que privava qui en formava part
de la protecció de les lleis de la guerra en el cas que fossin detinguts,
l’extrema crueltat manifestada sovint en les seues operacions i de la
qual també eren víctimes per part del govern borbònic, la pràctica
selectiva del segrest i dels robatoris contra la població civil —els botiﬂers— o l’impacte causat en l’opinió pública per aquestes actuacions,
són aspectes que completen la problemàtica d’aquests col·lectius, que
guarden un gran paral·lelisme amb els voluntaris d’Aragó. També inclou en aquest grup l’organització de les coroneles i els sometents, el
vell sistema d’autodefensa català convertit ara també en força auxiliar,
que sotmet a l’anàlisi aplicada a la resta dels grups. En tots els casos,
l’autor s’endinsa, tant com pot, en els problemes del dia a dia i de
tota mena d’aquests contingents, com ara la composició social, les
motivacions de l’allistament, els problemes amb l’aprovisionament de
queviures, armes i pertrets, la improvisació en l’organització interna i
a l’hora d’emprendre accions de combat, la duresa de les condicions
de vida i de la lluita, les malalties i la deserció, ﬁns a parar esment
en la resolució amb la qual la Coronela de Barcelona va afrontar els
durs atacs i l’assalt ﬁnal de les tropes borbòniques.
Hi ha, a més, altres qüestions desconegudes però igualment importants que Adrià Cases ha considerat necessari abordar. La logística
n’és una, un factor decisiu en la planiﬁcació i en el bon resultat de les
operacions militars. Això fa que tracte de quantiﬁcar, per una banda, les
despeses alimentàries, precisar els components de la dieta i avaluar-ne
el cost. Per una altra banda, els pertrets de guerra constituïen també
un element indispensable per al bon funcionament de la maquinària
bèl·lica. A més, calia satisfer els sous dels homes, el vestuari i l’armament, tot plegat un esmerç molt elevat. Un problema afegit era el que
es derivava de l’aprovisionament, no sempre garantit pels recursos del
territori, especialment per a l’exèrcit aliat, molt dependent de l’ajut
exterior i molt condicionat pels problemes de ﬁnançament de la hisenda reial, diﬁcultats que acabaren per repercutir sobre els catalans
i que aproximen el lector al fort impacte social causat per la guerra i
la presència dels exèrcits a Catalunya.
Un capítol força interessant és el dedicat a la sanitat. La duresa
de la vida militar, una alimentació no sempre adequada i la propagació
de malalties podien minar la salut dels combatents i condicionar el
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resultat de les operacions. Atendre les necessitats assistencials es convertia en una obligació ineludible. A partir d’aquestos pressupòsits, i
de l’estudi minuciós de les fonts documentals existents, descobrim una
perspectiva molt novella, en la qual ens presenta un complet ventall
dels greus problemes sanitaris —causats també per les nafres produïdes
en els combats— així com la cobertura assistencial proporcionada per
les institucions i la societat catalanes i pels propis exèrcits. En aquest
sentit, gràcies a un treball impressionant de buidatge dels registres de
malalts de la principal institució assistencial, l’Hospital de la Santa
Creu de Barcelona, Adrià Cases ens ofereix un minuciós estudi de
l’impacte de la guerra i de l’assistència de caràcter civil, prestada no
solament a les tropes aliades presents en el territori sinó a les que
arribaven a Catalunya procedents d’altres indrets de la Mediterrània,
així com als nombrosos refugiats d’origen peninsular. Al mateix temps,
el tractament estadístic dels milers de registres hospitalaris ofereix una
valuosa informació sobre el nombre d’ingressats, procedència, durada
de l’estada, estacionalitat i la insuﬁciència crònica dels recursos.
Per un altre costat, queda clar que la política assistencial es debatia
entre la precarietat de mitjans i l’interès per la curació dels efectius.
L’estudi exhaustiu de les fonts permet caracteritzar els distints models
d’organització hospitalària, el de gestió civil, practicada per les institucions catalanes en favor de les tropes aliades, el sistema propi de
l’exèrcit borbònic, gestionat per la iniciativa privada, o l’anglès, que
tenia hospitals de guerra i ﬁns i tot de vaixells hospital propis.
No obstant això, la complexitat i la importància dels temes abordats no esgoten els objectius que es va proposar Adrià Cases. Un darrer
capítol li permet estudiar les difícils condicions de vida de les guarnicions militars, especialment la de Roses, l’única població catalana
que va estar sempre sota obediència borbònica, o els fenòmens de la
deserció, les actuacions il·lícites practicades pels militars, el captiveri,
la deportació o els intercanvis de presoners.
En deﬁnitiva, som davant d’una obra innovadora i necessària. La
guerra i la presència dels exèrcits, un problema que havia esdevingut
pràcticament quotidià a Catalunya des de 1635, presenten, a través
d’aquest interessant estudi, una faceta desconeguda del conﬂicte successori, una perspectiva social, analitzada amb rigor, que, sens dubte, ens
ajuda a conèixer millor l’impacte de la Guerra de Successió a Catalunya.
Carme PÉREZ APARICIO
Universitat de València

INTRODUCCIÓ

ESTAT

DE LA QÜESTIÓ

Abans d’entrar de ple en el propòsit d’aquesta obra volem focalitzar l’interès en les principals aportacions sobre la Guerra de Successió
i, de manera especial, en l’àmbit català. Aquesta voluntat ve marcada
per la profusió d’abundants materials sorgits en els darrers anys, un
autèntic boom si abordem el període de commemoració del Tricentenari (2013-2014).
Seguint el bon esquema que va deﬁnir M. L. González, els autors
que han escrit sobre el conﬂicte que estudiem poden ser estructurats
en quatre grans grups:1 els que van viure els esdeveniments en primera
persona, que tenen una perspectiva partidista tot i la seva voluntat de
generar un relat objectiu (marquès de San Felipe, José Manuel Miñana,
Nicolás Jesús Belando, comte de Robres, Narcís Feliu de la Penya i
Francesc de Castellví); els autors del segle XIX ﬁlls del romanticisme
(com Mateu Bruguera); els erudits positivistes que desenvoluparen la
seva tasca a cavall dels segles XIX i XX (com Salvador Sanpere i Miquel); i els investigadors de la segona meitat del segle XX i principis
del segle XXI, que a priori han seguit una metodologia de tall cientíﬁc
on la recopilació de dades, i sobretot el seu contrast, han vertebrat
els respectius treballs.
Nosaltres centrarem l’interès en els materials produïts a partir del
segle XX. D’aquesta manera, deixem de banda els autors decimonònics,
que malgrat el bon recull de dades que poden oferir, el pes del seu
discurs gira a l’entorn de la instrumentalització evident dels episodis
1.
M. L. GONZÁLEZ MEZQUITA, Oposición y disidencia en la Guerra de Sucesión
española: el Almirante de Castilla. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2007, p. 32.
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històrics. Els cronistes coetanis del segle XVIII tampoc no són contemplats
en l’anàlisi que segueix, per bé que els hem concebut com a materials
primaris a partir dels quals hem accedit a la recopilació d’informació
i a la subsegüent anàlisi.
Els principals teòrics consideren que el punt de partida historiogràﬁc «modern» de la guerra de successió espanyola va començar amb
H. Kamen.2 El seu estudi donà cobertura a aspectes d’àmbit ﬁnancer,
de l’administració francesa a la cort de Madrid —fruit del seu treball
en arxius gals— i dels efectes del conﬂicte als regnes d’Aragó i València. El fet que aquest estudi ignorés la situació catalana ha provocat
que la seva obra no l’haguem contemplat de manera prioritària en el
nostre treball, per bé que les seves referències han estat en ocasions
imprescindibles. Cal dir que moltes de les investigacions posteriors, i
que citarem a continuació, han trobat en Kamen una primera incursió
ineludible. Pocs anys després de la sortida d’aquest llibre, A. D. Francis
publicà el seu treball contemplant documentació aliada, bàsicament
anglesa i portuguesa, fruit dels seus estudis dedicats a conèixer les relacions comercials d’ambdues monarquies a cavall dels segles XVII i XVIII.3
Cal assenyalar, però, que sovint els autors no sempre han tingut present un treball del tot pioner i que, actualment, malgrat les
limitacions que presenta, esdevé un punt de partida per a qualsevol
investigador que vulgui conèixer la Catalunya austriacista d’inicis del
set-cents. Ens referim a l’obra de P. Voltes, que va sortir a la llum ﬁns
i tot abans que la de H. Kamen.4 El seu estudi representa un treball
imprescindible per conèixer les possibilitats documentals dels arxius
catalans, i malgrat que l’autor va ser ambiciós, ja que va pretendre historiar moltes temàtiques (economia, societat, paper de les institucions
catalanes, Església, política de l’arxiduc Carles, guerra, entre d’altres),
qualsevol investigador ha de contemplar-ne l’estudi. P. Voltes va consultar els principals fons estatals, locals, i en ocasions estrangers, i va
assenyalar el camí imprescindible que reclama qualsevol recerca seriosa.

2. Ens referim al treball publicat l’any 1969, editat en llengua castellana a H.
KAMEN, La Guerra de Sucesión en España (1700-1715). Barcelona: Grijalbo, 1974. Sobre
Felip V, el mateix autor ha publicat Felipe V. El rey que reinó dos veces. Madrid: Temas
de Hoy, 2000.
3. A. D. FRANCIS, The Methuens and Portugal, 1691-1708. Universitat de Cambridge,
1966; The First Peninsular War. Londres: E. Benn, 1975.
4. P. VOLTES i BOU, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria
(1705-1714), 3 vols. Barcelona: Institut Municipal d’Història de Barcelona, 1963-1970.
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Si contemplen estrictament les qüestions bèl·liques, el conjunt de
l’Estat ha encarat el repte successori de manera desigual. Els territoris
de l’antiga Corona d’Aragó, comparats amb l’homònima castellana, han
analitzat la temàtica amb més profusió; podríem dir, ﬁns i tot, que
encara no disposem de cap obra que tracti l’espectre ﬁlipista i analitzi
de manera prioritària la interrelació entre la guerra, la política i els
efectes socials que se’n derivaren des de 1702 ﬁns a 1715. Ens referim,
per exemple, a una investigació similar a la que realitzà V. León amb
relació a les forces que donaren suport a l’Habsburg i a la guerra desenvolupada a la península.5 A grans trets, el recorregut historiogràﬁc
conformat per nombrosos autors dedicats a l’estudi de la monarquia
de Felip V s’ha centrat a conèixer aspectes que aborden el reformisme
administratiu que comportà canvis en totes les esferes de la política interna (ﬁscalitat, ﬁnançament, producció industrial, exèrcit, etc.), relegant
l’enfrontament bèl·lic en un segon pla, en una mena de teló de fons.6
En bona mesura, tot aquest bagatge ha estat compilat en els diversos
congressos que han tingut lloc des d’inicis del segle XXI,7 sempre gràcies
als auspicis de les famoses commemoracions que malauradament tant
necessitem els historiadors. Ha calgut esperar ﬁns l’any 2010 per tenir
una obra compiladora —per cert, elaborada des de la perifèria— que,
a més d’incorporar aspectes d’arxiu, ha concebut el període 1700-1715
des de la perspectiva essencial, triple diríem, que apareix en aquesta
conjuntura: les implicacions de caire internacional i geoestratègic en
l’evolució de la història general —i mundial— d’Europa; la dinàmica
interna en el si de la monarquia hispànica, on es perﬁla un conﬂicte
civil que esclatà en els territoris peninsulars —de manera acusada a la

5. V. LEÓN SANZ, «La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos de
Estado y Guerra del Archiduque Carlos de Austria». Tesi doctoral. Universidad Complutense
de Madrid, 1989.
6. A tall d’exemple, vegeu A. DUBET, Un estadista francés en la España de los
Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-1706). Madrid: Biblioteca
Nueva, 2008; M. V. LÓPEZ-CORDÓN, «Instauración dinástica y reformismo administrativo: la
implantación del sistema ministerial», Manuscrits: revista d’història Moderna, 18 (2000),
p. 93-111.
7. P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO (ed.), Los Borbones, dinastía y memoria de nación en
la España del siglo XVIII. Madrid: Marcial Pons, Casa de Velázquez, 2001; J. FERNÁNDEZ,
M. A. BEL i J. M. DELGADO (eds.), El cambio dinástico y sus repercussiones en la España
del siglo XVIII. Universidad de Jaén, 2001; DD.AA., La Guerra de Sucesión en España y
América: actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre
de 2000. Madrid: Deimos, 2001; J. PEREIRA IGLESIAS (coord.), Felipe V de Borbón (17011746). Universidad de Córdoba, 2002; E. SERRANO MARTÍN (ed.), Felipe V y su tiempo,
2 vols. Saragossa: Institución «Fernando el Católico», 2004; A. ÁLVAREZ-OSSORIO, J. GARCÍA i
V. LEÓN (eds.), La pérdida de Europa. La guerrra de Sucesión por la Monarquia de España.
Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2007.
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Corona d’Aragó—; i, a l’últim, la signiﬁcació de la lluita en el cas del
Principat i les seves repercussions a escala continental.8
Malgrat l’elaboració d’aquest important treball, encara percebem
que les parts dedicades a l’evolució del conﬂicte armat hi són escasses i
gairebé testimonials pel que fa a la frontera lusocastellana, per bé que
aquest escenari va ser una àrea secundària dins d’una península que la
historiograﬁa internacional també ha concebut com a secundària. El
regne portuguès, advertim, també demana un estudi urgent que vagi
més enllà de la incursió aliada de 1706 i la derrota d’Almansa. De fet,
la historiograﬁa lusitana tampoc no ha atès aquests afers, ja que s’ha
centrat a reconstruir el període 1700-1707, les relacions internacionals
i el nou règim de Joan V sorgit dels tractats de pau d’Utrecht.9
Volem mencionar també alguns treballs que ens han estat de
gran utilitat per intentar donar resposta a molts dels aspectes que
hem captat arran de l’experiència viscuda per la tropa borbònica del
front català. Segurament, l’estudi que ha tingut una incidència més
elevada en termes de funcionament i organització castrense ha estat
el de F. Andújar.10 Malgrat que el gruix dels seus treballs s’allarguen
ﬁns ben entrada la centúria il·lustrada, l’autor ja situa l’inici del procés de reclutament militar mitjançant pràctiques venals al començament del set-cents, de manera que és un dels principals elements que
expliquen el fort increment numèric de l’exèrcit de Felip V. Des de
la Universitat de Navarra, el grup d’història ﬁnancera encapçalat per
A. González i R. Torres ha sabut desgranar les limitacions econòmiques

8. J. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona:
Crítica, 2010. Al nostre parer, cal esmentar que ens trobem davant l’obra que presenta
la millor bibliograﬁa publicada sobre el conﬂicte, malgrat que en els darrers quatre anys
han aparegut altres treballs importants. Del llibre, vegeu les pàgines 499-536. L’any 2007,
M. L. González ja va posar en relleu la manca d’aquesta eina amb relació al conﬂicte
successori espanyol; GONZÁLEZ MEZQUITA, Oposición y disidencia…, p. 32. En el dia d’avui,
fruit dels treballs publicats recentment i de la celebració de diversos congressos, és
urgent una nova actualització.
9. N. SEVERIANO i M. THEMUDO (dirs.), Nova História Militar de Portugal, vol. 2.
Lisboa: Círculo de Leitores, 2004; DD.AA., O Tratado de Methuen (1703): Diplomacia,
Guerra, Política e Ecomonia. Lisboa: Livros Horizonte, 2003; P. CARDIM, «Portugal en
la Guerra por la Sucesión de la Monarquía Española», F. GARCÍA GONZÁLEZ (coord.), La
Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada. Madrid:
Sílex, 2009, p. 205-256; I. CLUNY, D. Luís da Cunha e a Ideia de Diplomacia em Portugal.
Lisboa: Livros Horizonte, 1999; F. D. COSTA, Insubmissão: aversão ao serviço militar no
Portugal do século XVIII. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2010; D. MARTÍN MARCOS,
«Ter o Archiduque por vezinho». La Jornada a Lisboa de Carlos III en el marco del
conﬂicto sucesorio de la Monarquía de España», Hispania, vol. 72, 241 (2012), p. 453-474.
10. F. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en
el siglo XVIII. Madrid: Marcial Pons, 2004.
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de la monarquia ﬁlipista i ha tret a la llum la necessitat imperiosa de
capitalistes privats per nodrir l’exèrcit de Felip V. Aquest sistema es
va dur a terme a través de l’enfortiment de pocs homes de negocis;
conseqüentment, el mercat es va reduir molt i la Corona va mostrar
alts nivells de dependència vers aquests contractistes.11 C. de Castro
ha aconseguit elaborar un dels millors estudis per conèixer l’aparell
burocràtic que girava a l’entorn del secretari José Grimaldo, a partir del
qual sabem la interrelació entre els principals actors que tingueren una
incidència fonamental en la direcció de la guerra (com el marquès de
Bedmar).12 A banda, en l’obra hi trobem bones informacions en relació
amb els aspectes d’aprovisionament, reclutament militar i economia.
L’opció dinàstica dels Àustria a la corona castellana ha estat abordada de manera escassa en contraposició al bàndol borbònic. M. L.
González ho atribueix, i nosaltres ho compartim, «tant a la dispersió
de les fonts per a l’estudi de l’austriacisme i a les diﬁcultats per a la
seva obtenció com a la gran quantitat d’obres que fomentà l’èxit borbònic i l’interès que va despertar la segona meitat del segle [XVIII]».13
Un dels aspectes que ha estat acotat rau en l’ideari austriacista
hispànic. E. Lluch va ser un estudiós actiu en la matèria i va ser el
primer a posar sobre la taula el debat ideològic al voltant de les connotacions pactistes relacionades amb l’austriacisme, en contraposició
a un model absolutista associat al Borbó.14 Tot i això, l’autor que ha
seguit aquesta línia de treball amb més solvència ha estat J. Arrieta,
que ha donat continuïtat als preceptes apuntats dotant-los, al nostre
entendre, de més rigor historiogràﬁc.15 M. L. González ha realitzat una
11. Vegeu una excel·lent síntesi d’aquest sistema i les consegüents contrapartides
tant per a la Corona com per als agents privats a R. TORRES SÁNCHEZ, «Cuando las reglas
del juego cambian. Mercados y privilegio en el abastecimiento del ejército español en
el siglo XVIII», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 20
(2002), p. 487-512. Altres estudis més concrets a Capitalismo mercantil en la España del
siglo XVIII. Pamplona: EUNSA, 2000; A. GONZÁLEZ ENCISO (ed.), Navarros en la Monarquía
española en el siglo XVIII. Pamplona: EUNSA, 2007; S. AQUERRETA GONZÁLEZ, «Financiar la
Guerra de Sucesión: asentistas y compañías al servicio de Felipe V», DD.AA., La Guerra
de Sucesión en..., p. 569-582.
12. C. DE CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo, ministro responsable
(1703-1726). Madrid: Marcial Pons, 2004.
13. Fragment traduït del castellà a GONZÁLEZ MEZQUITA, Oposición y disidencia…,
p. 31.
14. E. LLUCH I MARTÍN, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la
Ilustración. Barcelona: Crítica, 1999; L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon de
Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes. Vic: Eumo, 2001
15. J. ARRIETA ALBERDI, «L’antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de
Successió a Catalunya», J. ALBAREDA i SALVADÓ (ed.), Del patriotisme al catalanisme. Vic:
Eumo, 2001, p. 105-128; «Austriacismo ¿Qué hay detrás de ese nombre?», FERNÁNDEZ
ALBADALEJO, Los Borbones, dinastía..., p. 177-216.
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obra completíssima sobre la dissidència austriacista de l’almirall de
Castella. La seva investigació va més enllà de l’interessant personatge
i facilita el coneixement de les xarxes i els interessos de l’entorn del
rei Carles establert a Madrid durant els decisius anys del tombant de
segle.16
Una línia de treball que ens ha estat de gran utilitat, fonamental
diríem, és la seguida per V. León. A partir de la defensa de la seva tesi
doctoral l’any 1988, l’autora ha aconseguit portar llum a molts elements
que van rodejar Carles III i la seva interacció amb el territori ﬁns
més enllà de l’estricta cronologia bèl·lica.17 De fet, ens trobem davant
d’una de les primeres investigadores que ha consultat amb dedicació
els arxius vienesos, quelcom que li ha reportat un to diferent, ja que
la majoria dels autors estatals han contemplat els fons documentals
de França i d’Espanya. V. León, a part d’escriure nombrosos articles
i d’editar algunes obres, és una de les principals especialistes a l’hora
de delimitar l’austriacisme castellà, el govern de Carles III, l’exili que
comportaren les derrotes de 1707 i 1714, i la política de conﬁscacions
que es va produir durant i després de la guerra.18
Si emprem un llenguatge actual, la disputa successòria és segurament un dels episodis comuns de la història d’Espanya que té més
estudis d’àmbit autonòmic,19 i el mateix passa amb la Guerra del Francès
16. GONZÁLEZ MEZQUITA, Oposición y disidencia…
17. V. LEÓN SANZ, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España. Madrid:
Aguilar, 2003; Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España
(1700-1714). Madrid: Sigilo, 1993.
18. V. LEÓN SANZ, «Abandono de patria y hacienda. El exilio austriacista valenciano»,
Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 25 (2007), p. 235-255;
«Felipe V y la sociedad catalana al ﬁnalizar la Guerra de Sucesión», Pedralbes. Revista
d’Història Moderna, 23, vol. II (2003), p. 271-294; «El reinado del archiduque Carlos
en España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno», Manuscrits: Revista
d’Història Moderna, 18 (2000), p. 41-62; «La Guerra de Successió a Castella», L’Avenç, 253
(2000), p. 20-27; «La dimensión civil de la Guerra de Sucesión española en la historiografía
actual», Cuadernos de Historia Moderna, 10 (1989-1990), p. 183-194; (ed.) Memorias
de guerra del capitán Georges Carleton. Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2002;
F. EDELMAYER, V. LEÓN i J. I. RUIZ (eds.), Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg.
Viena: Institut für Geschichte der Unicersität Wien, 2008. En col·laboració amb J. Albareda,
cal mencionar la darrera obra coeditada per l’autora; D. DA CONCEIÇÃO, Diario Bellico: la
Guerra de Sucesión en España. Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2013.
19. J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, Felipe V y cien mil murcianos. Movilización social y
cambio político en la corona de Castilla durante la Guerra de Sucesión (1680-1725). Tesi
doctoral. Universidad de Murcia, 2010; M. B. PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante la Guerra
de Sucesión. Saragossa: Institución «Fernando el Católico», 2010; E. MARTÍNEZ-RADÍO
GARRIDO, La Guerra de Sucesión y Asturias. Oviedo: Consejería de Cultura y Turismo del
Principado de Asturias-Krk Ediciones, 2009; C. PÉREZ APARICIO, Canvi dinàstic i Guerra
de Successió. La ﬁ del Regne de València, 2 vols. València: Tres i Quatre, 2008; J. JUAN
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(1808-1814) i la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). A continuació no
repassarem l’objecte de cada investigació referida, però sí que centrarem el nostre interès en els territoris que van conformar la Corona
d’Aragó, tal com hem esmentat més amunt, l’àrea on la disputa bèllica ha tingut més resultats historiogràﬁcs. Lògicament, l’impacte i les
conseqüències en termes humans i polítics, així com la visó romàntica
de certs episodis —com l’Onze de Setembre—n’expliquen la dedicació.
D’altra banda, no podem obviar que l’àmbit geogràﬁc dels territoris
catalanoaragonesos són el teló de fons de la nostra investigació, i les
obres que en fan referència ens han servit per resseguir possibles fons
documentals. L’any 2005 es va realitzar un congrés que recollia les
línies de treball obertes per diversos autors, i malgrat que existeix
un predomini temàtic d’àmbit català, també trobem investigacions de
la resta dels territoris (regnes de València, d’Aragó, de Mallorca i de
Sardenya).20
En aquest sentit, el Principat és un dels territoris on la matèria
s’ha abordat de manera més profusa. El primer treball que va manejar
diverses fonts d’arxiu per abordar la qüestió, a més de les cròniques
de Castellví i una àmplia bibliograﬁa internacional, va ser l’obra de
S. Sanpere i Miquel, publicada el 1905.21 Tot i tenir encara un cert
regust decimonònic, amb dedicació excessiva d’episodis particulars,
així com una narració poc sintètica i un llenguatge de vegades barroc, qualsevol autor que pretengui conèixer els darrers mesos de la
disputa (1713-1714) ha de contemplar-ne l’estudi. Sobretot, i això ho
volem remarcar, va ser el primer historiador que emprà amb criteri les
importants Narraciones Históricas de Francesc de Castellví, ﬁns aquell
moment ignorades per tots els erudits.22
Malgrat aquest fet, l’obra de S. Sanpere no tenia cap vocació
d’abordar els orígens de la confrontació ni el seu desenvolupament, per
a això va caler esperar tres dècades perquè F. Soldevila iniciés el camí
VIDAL, «El Reino de Mallorca del ﬁlipismo al austriacismo, 1700-1715», SERRANO MARTÍN,
Felipe V y su tiempo…, p. 151-210; J. M. TORRAS i RIBÉ, La guerra de Successió i els setges
de Barcelona (1697-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 1999; M. TOURON YEBRA, La Guerra
de Sucesión en Galicia. Lugo: Diputación Provincial, 1995; J. CALVO POYATO, Guerra de
Sucesión en Andalucía: aportación al conﬂicto de los pueblos del sur de Córdoba. Còrdova:
Diputación Provincial de Córdoba, 1982.
20. DD.AA., Actes del Congrés l’Aposta Catalana a la Guerra de Successió (17051707). Barcelona, 2007.
21. S. SANPERE I MIQUEL, Fin de la nación catalana. Barcelona, 1905.
22. J. Albareda relata que M. Bruguera ja va emprar l’obra de Castellví, però no
la va citar; vegeu l’estudi introductori de l’edició facsímil a S. SANPERE I MIQUEL, Fin de
la nación catalana. Barcelona: Base, Apographa historica Cathaloniae. Series històrica
5, 2001, p. 18-19.

24

ADRIÀ CASES

que nombrosos autors han anat completant. El pioner historiador va
interpretar l’aixecament català de 1705 en termes d’ingerència politicoeconòmica en el destí de la monarquia hispànica, quelcom que no
s’havia produït seixanta-cinc anys abans, ja que la guerra dels Segadors,
aﬁrmava Soldevila, tenia un clar component segregador. Prou eloqüent
és el qualiﬁcatiu que emprà per titular el capítol del seu llibre dedicat
a l’inici del set-cents: «intervencionisme».23
La tesi «soldeviliana» no va ser discutida ﬁns entrat el segle XXI,
resseguint les etapes que han marcat cronològicament J. Vicens, P.
Vilar, J. Fontana i J. Albareda.24 Aquest darrer autor, sobretot, ha estat
qui ha sabut revestir de més arguments i dedicació l’important període 1700-1705, i ha reconstruït les bases que van conformar un partit
austriacista que lideraria la revolta contra el Borbó.25 J. Albareda va
posar l’èmfasi en els sectors dirigents que pretenien fer de Catalunya
l’Holanda del Mediterrani emmirallant-se en els corrents mercantilistes
d’exportació que tenien en el continent americà un mercat d’enormes
possibilitats lucratives. Aquest context, alhora, es veia molt afavorit
per la francofòbia existent derivada dels darrers decennis del sis-cents,
quelcom que no ajudava a mitigar la possible competència colonial que
s’esdevindria ni la intromissió de productes manufacturats al mercat
intern català i hispànic.26
A banda, l’autor ha generat una tasca d’edició de textos cabdals
del període que abordem, a més de l’escriptura de nombrosos articles
sobre la temàtica. Així mateix, en els darrers anys ha acotat l’afer
internacional conegut com «el cas dels catalans». El procés en qüestió reconstrueix la política activa d’alguns segments del Principat que

23. F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, vol. II. Barcelona: Alpha, 1935, p. 343-346 i
356. Aquest treball va tenir una reedició complementada i publicada l’any 1962 per Alpha.
24. J. VICENS VIVES, Notícia de Catalunya. Barcelona: Àncora, 1954, p. 173-176;
P. VILAR, Catalunya dins l’Espanya Moderna, vol. II. Barcelona: Edicions 62, 1973, p. 413417; J. FONTANA LÁZARO, «La guerra de Successió i les constitucions de Catalunya», ALBAREDA
i SALVADÓ, Del patriotisme al catalanisme..., p. 13-14 i 26-28; «La guerra de Successió:
causes i motius», DD.AA., Actes del Congrés..., p. 19-20.
25. J. ALBAREDA I SALVADÓ, «Els inicis de la Guerra de Successió a Catalunya», vol. I.
Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, p. 303-310. L’obra d’aquest autor
ha estat abundant, a més del seu treball doctoral vegeu les seves principals aportacions
a Els catalans i Felip V: de la conspiració a la revolta, 1700-1705. Barcelona: Vicens Vives,
Fundació ”La Caixa”, 1993; Felipe V y el triunfo del absolutismo: Cataluña en un conﬂicto
europeo (1700-1714). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002.
26. ALBAREDA I SALVADÓ, Els inicis..., II, p. 438-448.
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buscaven la preservació del corpus jurídic a través del suport dels aliats —sobretot de la Gran Bretanya— durant les conferències de pau.27
Aquests preceptes historiogràﬁcs que han deﬁnit el paradigma
interpretatiu de Catalunya sense gaire discussió han estat esmenats
per A. Simon. L’obra de l’autor redirigeix l’interès en els sectors de la
classe dirigent que no formaven part estrictament dels cercles mercantils i que tenien en l’entorn del braç militar (noblesa) el seu mitjà
d’aglutinament i expressió. Analitzant aquesta esfera, per tant, l’autor
ha entès que el leitmotiv d’aquests actors no passava per ingerir-se en
la direcció política de la monarquia, sinó en la recuperació d’alguns
ressorts del constitucionalisme català, de gran transcendència sociopolítica, que havien estat anorreats un cop Barcelona va ser recuperada
per Felip IV el 1652. Per tant, certs membres que van conformar una
de les bases de l’aixecament austriacista contra Felip V no tenien cap
voluntat «intervencionista» sinó, conclou l’autor, de tall «sobiranista»,
per tal com pretenien recuperar uns elements cabdals per al constitucionalisme català que limitaven de manera evident el poder del monarca
al Principat.28 Una interessant reﬂexió, que entenem que connecta amb
l’esperit d’aquesta interpretació, l’ha realitzat C. Pérez Aparicio seguint
l’obra de Castellví: en l’aixecament austriacista de 1705-1706, el cronista
relata com els territoris de la Corona d’Aragó pretenien endarrerir els
ressorts del pactisme ﬁns a aconseguir el constitucionalisme imperant
en temps de Ferran el Catòlic.29
27. J. ALBAREDA i SALVADÓ, El «cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de
la guerra de Successió (1705-1742). Barcelona: Fundació Noguera, 2005. Altres materials
editats a Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra: 1705-1714: el Dietari del
Convent de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de Pallejà. Vic: Eumo, 2001; (ed.)
Escrits polítics del segle XVIII. Vic: Eumo Editorial, 1996; «Felip V i Catalunya», Manuscrits:
Revista d’Història Moderna, 18 (2000), p. 29-40; «Els exiliats catalans de ﬁnals del segle XVII
i principis del segle XVIII en els Comtats: Barretines, Botiﬂers, Carrasclets», Colloque «Les
Exils Catalans en France». Centre d’Études Catalanes de Paris IV-Sorbonne et Universitat
de Girona, 2000. J. Albareda ha dirigit, juntament amb el Museu d’Història de Catalunya
i altres institucions, el congrés internacional «Els Tractats d’Utrecht: Clarors i Foscors
de la Pau. La Resistència dels Catalans», celebrat a la primavera del 2014.
28. Un primer acostament a la interpretació va ser apuntat durant el 2005-2006;
vegeu A. SIMON i TARRÉS, Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els
orígens de l’estat modern espanyol. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005,
p. 431-433; «Estat i identitats en conﬂicte. Catalunya del 1640 al 1705, una comparació»,
Revista de Catalunya, 216 (2006), p. 13-31. Ha estat, sobretot, a les acaballes de 2011
quan la codiﬁcació que proposa l’autor adquireix més solvència documental; Del 1640
al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política
internacional europea. Publicacions de la Universitat de València, 2011, p. 263-298.
29. C. PÉREZ APARICIO, «La guerrra de Sucesión en Valencia. Retrospectiva
historiográﬁca y estado de la cuestión», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad
de Alicante, 25 (2007), p. 326.
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La tònica general d’aquestes obres han donat cobertura als aspectes
ideològics, polítics i les conseqüències que se’n derivaven —com havia
assenyalat P. Voltes—, tot marcant la producció sobre el conﬂicte.30 Probablement, per aquest fet, el pioner autor no va centrar el seu interès
en aquests tipus d’aspectes i va realitzar l’ambiciós treball que hem
referit anteriorment. Mentre la seva obra sortia a la llum, paral·lelament,
va aparèixer el llibre de S. Albertí.31 L’escriptor i editor va publicar un
material sobre els darrers mesos del bloqueig barceloní en la línia del
que ja havia realitzat mig segle abans S. Sanpere i on les Narraciones
Históricas de Castellví tenen un pes cabdal. De fet, gran part del relat
que tracta la jornada ﬁnal del setge segueix el ﬁl conductor del cronista
austriacista. Com bé va assenyalar R. Brotons en el pròleg del llibre,
l’obra de S. Albertí s’emmarca en un procés evident de commemoració
del dos-cents cinquantè aniversari de la caiguda de Barcelona, en un
context d’efervescència i lluita contra el règim franquista.32
El salt que necessitava la historiograﬁa d’aquesta guerra a Catalunya
va donar-lo J. M. Torras a ﬁnals del segle XX. El coneixement que va
adquirir aquest autor quant a la disputa i les seves repercussions en
el món local van permetre-li generar els treballs més complets sobre
la guerra i les conseqüències socials que se’n derivaren.33 Un seguit de
publicacions d’àmbit més reduït han sabut dotar d’un cert contingut
els anys centrals de la disputa (1707-1712),34 malgrat que l’obra més
punyent focalitza l’atenció en l’estratègia seguida durant l’ocupació ﬁlipista un cop se signà el tractat de l’Hospitalet.35 L’estela de terror i la
duresa amb què van prosseguir els esdeveniments a partir de juliol de
1713 marquen un dels episodis més durs de la història de Catalunya.
30. P. VOLTES I BOU, «Interioridades de los ejércitos de la Guerra de Sucesión»,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 77 (2001), p. 395.
31. S. ALBERTÍ, L’Onze de Setembre. Barcelona: Santiago Albertí editor, 1964.
32. Vegeu el prefaci a S. ALBERTÍ, L’Onze de Setembre. Barcelona: Albertí, 2006,
p. 12-13.
33. TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges...; Els municipis Catalans
durant l’Antic Règim (1453-1808). Barcelona: Curial, 1983.
34. J. M. TORRAS I RIBÉ, «La rereguarda catalana (1710-1712)», Manuscrits: Revista
d’Història Moderna, 18 (2000), p. 63-91; «Catalunya després de la batalla d’Almansa: els
desastres de la guerra contra la població civil (1707-1711)». Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, 24 (2004), p. 311-334; «Les etapes de l’ocupació borbònica a Catalunya (17061713). Un debat pendent sobre el conﬂicte successori a Catalunya: aixecaments populars,
guerra peninsular i conjuntura internacional», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis
Històrics, 17 (2006), p. 9-35.
35. J. M. TORRAS I RIBÉ, «El tombant decisiu de la Guerra de Successió a Catalunya:
evacuació de l’exèrcit imperial i repressió borbònica (1713)» Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, 23, vol. II (2003), p. 253-270; Felip V contra Catalunya. Barcelona: Rafael
Dalmau, 2005.
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Precisament, en aquests mesos ﬁnals de crisis profunda, A. Alcoberro, seguint l’estela de F. Duran,36 ha pres el punt de partida per
realitzar els seus treballs sobre una de les repercussions més evidents
de qualsevol conﬂicte bèl·lic: l’exili. Les seves investigacions li han
permès reconstruir la trajectòria de molts desplaçats hispànics al si de
l’Imperi romanogermànic i ha manejat una cronologia que s’endinsa
ﬁns a dècades força posteriors al conﬂicte dinàstic.37 A. Alcoberro, a
banda d’aquestes publicacions d’eminent sentit cientíﬁc, ha dirigit una
obra transversal sobre el conﬂicte successori i les seves repercussions al
Principat. Des d’una vessant divulgativa, aquest conjunt de tres volums
relata amb suport cartogràﬁc de qualitat, a més d’incloure biograﬁes
puntuals, els principals esdeveniments polítics i fets d’armes compresos
entre la ﬁ del regnat de Carles II i la implantació deﬁnitiva del règim
borbònic. Així mateix, l’obra analitza l’impacte que van suscitar aquests
fets en l’imaginari de la societat catalana dels segles XIX i XX.38
En el creixent interès sobre els fets d’armes, cal esmentar una
línia de treball relativament recent encapçalada per F. X. Hernández,
un dels escassos autors preocupats per la societat militar del període
1705-1714. Des d’una voluntat divulgativa, el grup de recerca liderat
per aquest autor ha generat un seguit de materials que reconstrueixen
l’acció, l’organització, la sociologia i l’equipament de l’exèrcit resistent
de 1713-1714 i de la Coronela de Barcelona.39 Alhora, cal fer esment
d’un portal impulsat per aquest mateix grup, on els investigadors poden
trobar fonts documentals de primer ordre i el conjunt de la societat pot
acostar-se a l’evolució de la guerra, i als seus protagonistes, gràcies a les
possibilitats interactives que permet la xarxa (<guerradesuccessio.cat>).

36. F. DURAN I CANYAMERAS, Els exiliats de la guerra de Successió. Barcelona: Rafael
Dalmau, 1964.
37. A. ALCOBERRO I PERICAY, L’exili austriacista (1713-1747), 2 vols. Barcelona:
Fundació Noguera, 2002; «Memòria, història i pensament polític a l’exili austriacista.
La crònica de la Guerra de Successió de Josep Plantí», Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, 23, vol. II (2003), p. 325-344; La «Nova Barcelona» del Danubi (1735-1738): la
ciutat dels exiliats de la guerra de Successió. Barcelona: Rafael Dalmau, 2011.
38. A. ALCOBERRO I PERICAY (dir.), Catalunya durant la guerra de Successió, 3 vols.
Badalona: Ara Llibres, 2006. Seguint aquesta voluntat de divulgació, l’autor ha publicat
una obra a partir de la qual es poden resseguir els principals fets politicomilitars a
través dels gravats més importants de l’època; vegeu A. ALCOBERRO I PERICAY, Barcelona
1714: els gravats de la guerra de Successió. Barcelona: Efadós, Ajuntament de Barcelona,
Arxiu Històric de la Ciutat, 2013.
39. F. X. HERNÁNDEZ, F. RIART i X. RUBIO, La Coronela de Barcelona (1705-1714).
Barcelona: Rafael Dalmau, 2010; F. X. HERNÁNDEZ i F. RIART, Els exèrcits de Catalunya
(1713-1714): uniformes, equipaments, organització. Barcelona: Rafael Dalmau, 2007.
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Relacionat amb els aspectes socials dels combatents que lluitaren
en aquest encontre, cal fer esment a l’atenció de N. Sales respecte de
les companyies de miquelets d’ambdues vessants del Pirineu. L’autora
va realitzar un estudi sociològic i sobre les formes de guerrejar que, al
nostre entendre, ha tingut un seguiment escàs entre els investigadors,
sobretot tenint en compte la importància d’aquest tipus de combatent a
les acaballes del segle XVII i durant la disputa dinàstica que estudiem.40
A. Espino ha estat l’investigador que ha elaborat els millors estudis
sobre el tema, gràcies als seus treballs entenem l’ús que n’extreien
els exèrcits moderns. Tant és així que més enllà de qualiﬁcar les partides de miquelets com un fet aïllat i irregular, derivat d’una tradició
de bandolerisme barroc, l’autor defensa que en fronts particulars, les
companyies de miquelets, voluntaris i sometents esdevenien autèntiques forces auxiliars essencials per als exèrcits regulars de Carles III,
i, en ocasions, també col·laboraven de manera reeixida en maniobres
d’estricta observança castrense (setges).41 Sembla que aquesta lectura
només ha tingut un cert ressò a València, on disposem d’estudis que
acoten la resistència activa contra el Borbó triomfant d’Almansa.42
Sobre l’obra d’A. Espino, a banda de les aportacions realitzades
a través de diversos articles, cal destacar-ne una monograﬁa dedicada
exclusivament a l’impacte del conﬂicte successori al Principat. Amb un
estil molt àgil, el treball ens exposa l’estratègia dels exèrcits enfrontats,
a més d’acostar-nos a les misèries que va comportar per a la població
civil. Segurament, però, l’estudi més complet elaborat per l’autor ha sortit
publicat recentment, el qual albirem que es convertirà en un referent
historiogràﬁc a causa de la seva amplitud cronològica. La gran vàlua
de l’aportació d’A. Espino rau a analitzar amb solvència documental
un període cabdal de la història moderna de Catalunya, com són els
anys a cavall de les respectives caigudes de Barcelona de 1652 i 1714.
El Principat de la segona meitat del segle XVII i primeria del segle XVIII
políticament va evolucionar simultàniament a la presència militar aclaparadora dels exèrcits en combat, bàsicament de la monarquia hispànica i de la Corona de França. A partir de l’estudi del fet bèl·lic, l’obra
N. SALES, Senyors, bandolers, miquelets i botiﬂers: estudis d’història de Catalunya
al XVIII. Barcelona: Empúries, 1984.
41. A. ESPINO LÓPEZ, Miquelets i sometents al front de l’Ebre durant la guerra de
Successió (1705-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 2009; «L’evolució de les forces auxiliars
durant la Guerra de Successió a Catalunya, 1705-1714», Afers: fulls de recerca i pensament,
vol. 20, 52 (2005), p. 541-556; «La mobilització militar catalana durant la Guerra de
Successió», Manuscrits: revista d’història Moderna, 24 (2006), p. 125-152.
42. C. PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana a la abolición de los Fueros. Los
migueletes», Estudis: Revista de Historia Moderna, 37 (2011), p. 393-412.
40.
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desgrana les principals problemàtiques ocorregudes al territori, on es
percep la relació traumàtica entre Catalunya i la Corona, fruit de les
polítiques defensives implementades. La «desconﬁança» entre ambdues
parts anà en augment, quelcom que eclosionaria amb la crisi dinàstica
del tombant de segle.43
Pel que fa a les recerques emmarcades en els anys posteriors
al xoc bèl·lic, cal mencionar dues aportacions més. Primerament, les
investigacions laborioses sobre la repressió borbònica que es prolongà
ﬁns ben entrat el segle XVIII, ﬁns i tot en cronologies que anaven més
enllà del Tractat de Viena (1725). A. Muñoz i J. Catà han demostrat
la duresa de les represàlies ﬁlipistes sobre alguns cabdills que s’havien
signiﬁcat en la lluita a favor de Carles III. Acabada la guerra, a banda
de la pressió econòmica que va patir bona part de la classe dirigent
austriacista (bàsicament a partir de la conﬁscació de béns i de les sancions econòmiques), dirigents com Sebastià Dalmau, Antoni de Villarroel,
Josep Moragues o Josep Vicent Torres i Eiximeno, entre d’altres, van
patir la repressió en primera persona.44 Les darreres aportacions giren
a l’entorn de la implementació de la Nova Planta borbònica i del nou
ordre administratiu imposat a Catalunya més enllà de 1715.45
No volem cloure aquestes línies sobre l’àmbit català sense deixar
de mencionar un línia de treball que, si bé està centrada en els aspectes
socioeconòmics, algunes investigacions que ara referirem han hagut
d’afrontar l’impacte que va generar el conﬂicte bèl·lic. Ja a mitjan segle XX, P. Vilar havia identiﬁcat un «redreçament» de l’economia durant
el sis-cents, per tant, trencava amb la premissa amb la qual l’expansió
catalana del segle XVIII era una conseqüència de la posada en pràctica
del nou model borbònic. Les investigacions d’Albert Garcia Espuche
han reforçat amb arguments que el creixement produït al set-cents es
fonamentava en una etapa de recuperació de l’economia basada en
la diversiﬁcació i que havia arrancat a la segona meitat de segle XVI.
Aquesta dinàmica, malgrat patir oscil·lacions durant el convuls segle XVII, pels volts de 1700 manifestava una fortalesa notable. L’autor
conclou amb fermesa que no podem concebre que la Catalunya d’aquests
decennis, en termes socioeconòmics, estigués immersa en una crisi.

43. A. ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña: el teatro de Marte, 1652-1714. Madrid:
Edaf, 2014; Pàtria i llibertat: la Guerra de Successió a Catalunya, 1704-1714. CatarrojaBarcelona: Afers, 2013.
44. A. MUÑOZ i J. CATÀ, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736),
Madrid: Muñoz/Catà DL, 2005.
45. J. MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1968; J. M.
GAY ESCODA, El corregidor a Catalunya. Madrid: Marcial Pons, 1997.
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Segurament, un bon exemple d’aquest fet és el seguit d’estudis que
ha realitzat sobre el Born, un barri barceloní que a les portes de la
Guerra de Successió demostrava un gran dinamisme i vitalitat, amb
capacitat per estar immers en les principals xarxes econòmiques que
interconnectaven tot el món.46 De la mateixa manera, els treballs
que ha dut a terme J. Dantí, provant de comprovar si aquesta expansió
econòmica es reproduïa arreu de Catalunya, han estat molt fructífers.
L’autor ha demostrat l’existència de diversos focus urbans (Vic, Mataró,
Reus, Cervera, entre d’altres) que actuaven com a pols d’atracció i que
arrossegaven la ruralia productiva dels seus entorns. La vertebració
d’aquest dinamisme es realitzava en xarxa, habitualment de l’interior
cap a la costa, on Barcelona era el centre neuràlgic.47
El País Valencià és un altre dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó que té una producció historiogràﬁca solvent. El primer treball fou
el de V. Gascón, però l’estudi no contempla cap aportació remarcable,
atès que és una obra de caràcter militar força descriptiva.48 A banda
de H. Kamen, que ja hem referit, el salt qualitatiu va produir-se durant
la dècada dels setanta del segle XX, a partir del treball doctoral de C.
Pérez Aparicio. Des de llavors, l’autora no ha parat d’elaborar diversos
estudis sobre el període successori, fet que li ha permès esdevenir una
de les investigadores més autoritzades de l’Estat.49
L’obra de C. Pérez Aparicio té una dimensió molt completa perquè,
a banda d’estudiar el binomi guerra/política, ha reconstruït diversos
aspectes de caràcter socioeconòmic. De fet, gràcies a les seves recerques
podem documentar l’aspecte particular que va insinuar Miñana amb
relació a la disputa successòria en terres valencianes: la conﬂictivitat
social i l’aixecament antisenyorial va marcar un tret diferencial en
comparació als altres territoris catalanoaragonesos.50

46. A. GARCIA ESPUCHE, La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona
(segles XIV-XVIII). Ajuntament de Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2009; Barcelona 1700. Barcelona: Empúries, 2010. Del mateix autor, vegeu Un siglo decisivo: Barcelona
y Cataluña, 1550-1640. Madrid: Alianza Editorial, 1998.
47. J. DANTÍ I RIU (coord.), Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i
XVII. Barcelona: Rafael Dalmau, 2011. Del mateix autor, Ciutats, viles i pobles a la xarxa
urbana de la Catalunya moderna, Barcelona: Rafael Dalmau, 2005.
48. KAMEN, La Guerra de Sucesión..., p. 295-369; V. GASCÓN PELEGRÍ, La región
valenciana en la guerra de Sucesión. València, 1956.
49. Per conèixer la historiograﬁa anterior als anys cinquanta del segle XX, vegeu el
repàs realitzat per aquesta mateixa autora a PÉREZ APARICIO, «La guerrra de Sucesión...»,
p. 303-316.
50. C. PÉREZ APARICIO, «La guerra de Successó: una revolució camperola», Primer
Congreso de Historia del País Valenciano: celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de
1971, vol. III, 1976, pp. 511-524; «La guerra de sucesión en el País Valenciano». Tesi
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Posteriorment, l’autora va abordar l’obra de govern austriacista i
va encetar línies d’investigació com la política de represàlies contra els
considerats «botiﬂers»; les juntes de segrestos com a instrument per
mitigar els problemes de ﬁnançament Habsburg; l’intent de convocatòria
de Corts; l’exili que va sobrevenir, i les relacions mercantils entre els
aliats i els territoris valencians —en aquest sentit, d’objectius calcats
al cas català—, entre altres aspectes cabdals immersos en la primera
dècada del segle XVIII.51 Les darreres aportacions de C. Pérez Aparicio
giren a l’entorn de la repressió ﬁlipista, que va ser molt severa i, en
alguns casos, d’una gran crueltat.52
La Nova Planta valenciana ha estat treballada per E. Giménez,
qui estudià el reformisme borbònic derivat dels decrets del 29 de juny
de 1707. L’autor defensa una imposició estatal de tall totalment nou
perquè, a banda de l’assimilació de l’ordenament castellà —procés que
va durar uns quants decennis i que va tenir certes peculiaritats a cada
territori catalanoaragonès—, va sorgir una societat molt militaritzada
en el seu conjunt. El capità general, que extingia el virrei, encarnava
en una sola persona les potestats militars, polítiques i judicials, i se
situava al capdavant de la nova Audiència borbònica. Fins i tot a les
acaballes del segle XVIII i primeria del segle XIX, el model imposat als
territoris de la Corona d’Aragó va ser adoptat a Castella, completant
un procés de militarització generalitzat arreu d’Espanya en un context
d’agitació política i social acusat que esclatà amb la Guerra del Francès.
Era l’evidència del fracàs reformista de la llarga centúria il·lustrada.53

doctoral. Universitat de València, 1972; De l’alçament maulet al triomf botiﬂer. València:
Eliseu Climent, 1981; «Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano», Estudis:
Revista de Historia Moderna, 24 (1998), p. 247-280.
51. A. FELIPO i C. PÉREZ, «Un drama personal i col·lectiu: l’exili austriacista valencià»,
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18 (1998), p. 329-343; C. PÉREZ APARICIO, «La política
de represalias y conﬁscaciones del Archiduque Carlos en el país valenciano, 1705-1707»,
Estudis: Revista de Historia Moderna, 17 (1991), p. 149-197; «El expansionismo comercial
británico en el País Valenciano: el proyecto de creación de Puerto Franco en Alacant
en 1706», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 11 (1992),
p. 251-262; «La Guerra de Successió i el bloqueig de Dènia del 1705», Aguaits: Revista
d’Investigació i Assaig, 24-25 (2007), p. 21-48; «La respuesta valenciana...», p. 393-412.
El treball que recull totes aquests anys de dedicació va sortir a la llum el 2008, Canvi
dinàstic..., 2 vols.
52. C. PÉREZ APARICIO, «Després d’Almansa: guerra i repressió al País Valencià»,
Actes del Congrés Internacional «Catalunya (i els Països Catalans) abans i després de
l’Onze de Setembre de 1714». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2014 (en premsa).
53. E. GIMÉNEZ LÓPEZ, «La Nueva Planta y la Corona de Aragón», FERNÁNDEZ,
BEL i DELGADO, El cambio dinástico..., p. 29-42; Militares en Valencia (1707-1808): los
instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen.
Diputació d’Alacant, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1990; Gobernar con una
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Pel que fa a les aportacions de J. L. Cervera, cal destacar l’elaboració del millor estudi de la batalla d’Almansa, gràcies al qual coneixem els condicionants previs, els protagonistes i les repercussions
immediates de l’encontre. A banda, J. L. Cervera és l’autor de l’obra
biogràﬁca més completa sobre Joan Baptista Basset i Ramos, un dels
líders més rellevants del Regne de València que va encarnar el discurs
antisenyorial dels primers anys del conﬂicte i que va acabar convertint-se en un dels principals actius en la defensa ﬁnal de Barcelona.54
Els altres territoris de la Corona no tenen tant bagatge historiogràﬁc si ho comparem amb el Principat i el País Valencià. A l’Aragó,
un dels primers aspectes abordats des d’una perspectiva actual va ser
les conseqüències derivades de la implantació borbònica sorgida de la
Nova Planta.55 En termes d’estricta disputa successòria —a part del
referit H. Kamen—,56 la historiograﬁa va donar un salt qualitatiu amb
la tesi doctoral defensada per M. B. Pérez, malgrat que no va veure
la llum, al nostre entendre, ﬁns al cap de massa anys.57 Aquesta obra
recull els fruits d’aportacions locals anteriors, bàsicament d’un dels
escassos estudis centrats en la capital del regne aragonès.58 D’aquesta
manera, amb una gran ambició si tenim present l’estat de la recerca
aragonesa, M. B. Pérez segueix les ﬁtes polítiques i bèl·liques del període
comprès entre l’entronització de Felip V i la implantació ﬁlipista ﬁnal:
els actors i els interessos de les corts celebrades a Saragossa (maigjuny de 1702); la conspiració austriacista que culminà el 1706, i els
principals fets d’armes contrastats amb documentació arxivística. Tenint
en compte el nostre propòsit, cal esmentar la interessant dedicació de
l’autora als elements estructurals que van rodejar el fet bèl·lic, així, ha
esdevingut uns dels pocs estudis que aborden els components socials
dels combatents que participaren en la disputa.
En aquesta investigació, una de les conclusions a les quals arribà M. B. Pérez fou la d’identiﬁcar un enfrontament civil profund al
regne aragonès, cosa que explica per què fou un dels territoris més

misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia. Publicacions de la Universitat
d’Alacant, 1999.
54. J. L. CERVERA TORREJÓN, La batalla de Almansa. 25 d’Abril de 1707. València: Corts
valencianes, 2000; Basset: mite i realitat de l’heroi valencià. València: Tres i Quatre, 2003.
55. J. MORALES ARRIZABALAGA, La derogación de los fueros en Aragón (1707-1711).
Osca: Instituto de Estudios Altoaragoneses (CSIC), Excma. Diputación Provincial, 1986.
56. KAMEN, La Guerra de Sucesión..., p. 267-294 i 371-390.
57. M. B. PÉREZ ÁLVAREZ, «La Guerra de Sucesión en Aragón». Tesi doctoral.
Universidad de Zaragoza, 1995; Aragón durante durante la Guerra…
58. G. BORRÁS GUALIS, La guerra de Sucesión en Zaragoza. Saragossa: Institución
«Fernando el Católico», 1973.
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dividits de tota la monarquia hispànica. Si a grans trets existeix un
cert consens al voltant de les actituds predominants adoptades per la
Corona de Castella, el Principat de Catalunya i els regnes de València
i de Mallorca, Aragó es presenta com un territori molt fragmentat,
on les àrees d’inﬂuència d’ambdós bàndols van ser realment difuses.59
Pel que fa als territoris insulars de la Corona aragonesa, pel cas
Balear disposem de l’obra de J. Juan Vidal. L’investigador, expert de
l’illa de Menorca, tant de l’aixecament austriacista i la seva base social
com de l’annexió al domini britànic, també és un dels millors coneixedors del tot el regne balear.60 M. Colom ha realitzat un capítol molt
útil en l’obra conjunta sobre la història del regne mallorquí. A. M. Coll
ha centrat els seus estudis sobre la implementació de la intendència
borbònica un cop Felip V va recuperar el domini de l’illa.61 El Regne
de Sardenya és un dels altres grans reptes que resten per atendre. De
fet, només Ll. Guia hi ha centrat l’atenció,62 tot i que la Guerra de
Successió, immersa en la cronologia treballada per l’autor, no esdevé
estrictament el seu objectiu d’anàlisi.
JUSTIFICACIÓ

DE L’OBRA

Si hom observa el bagatge historiogràﬁc descrit pot considerar,
a grans trets, que les últimes tres dècades han servit per ampliar el
coneixement de la contesa dinàstica de manera notable. Tot i així, pel
que fa a Catalunya, cal subratllar la migradesa existent cronològicament.
D’una banda, perquè bona part dels estudis han posat l’atenció en els
anys previs a la guerra (1700-1705), centrats a explicar el capgirament
dinàstic català, fos per raons de caràcter eminentment socioeconòmic,
o per l’anhel de recuperar el pactisme esquinçat com a conseqüència
de la Guerra de Separació. De l’altra, perquè a partir de la declaració de resistència a ultrança contra el Borbó (juliol 1713), observem
l’existència de treballs sobre el «terrorisme militar» amb què es desen59. A més del treball doctoral, vegeu l’essència d’aquesta interpretació a M. B.
PÉREZ ÁLVAREZ, «La Guerra de Sucesión en Aragón», Cuadernos CEHIMO, 29 (2002), p. 8190; «La Guerra de Sucesión y su inﬂuencia en Monzón», Cuadernos CEHIMO, 29 (2002),
p. 95-105.
60. J. JUAN VIDAL, «El Reino de Mallorca…»; La conquesta anglesa i la pèrdua
espanyola de Menorca com a conseqüència de la guerra de Successió a la Corona d’Espanya.
Palma: El Tall, 2008.
61. A. M. COLL COLL, «La implantación de la intendencia en Mallorca tras la
guerra de Sucesión. Análisis de la fase inmediata: 1715-1719», DD.AA., La Guerra de
Sucesión en…, p. 595-610.
62. L. GUIA MARÍN, Sardenya, una història pròxima: el regne sard a l’època moderna.
Barcelona: Editorial Afers, 2012.
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volupà l’ocupació ﬁnal de Catalunya; la creació de l’exèrcit resistent
(1713-1714); l’exili de milers de desplaçats hispànics arreu dels dominis
de l’Imperi romanogermànic; la lluita d’alguns segments de la classe
dirigent per preservar les Constitucions catalanes una vegada va acabar la guerra; la repressió que va abraonar-se sobre els cabdills que
se signiﬁcaren en la lluita, o la pròpia implementació del nou sistema
borbònic com a conseqüència dels Decrets de Nova Planta.
Així, podem veure clarament que en termes historiogràﬁcs existeix
un període intermedi, un parèntesi a cavall de les corts de Carles III i
de la Junta General de Braços (1706-1713), que la recerca no ha encarat
amb prou atenció i que correspon de manera estricta a l’evolució de
la guerra a Catalunya. Tant és així que són escassos els autors que hi
han centrat un cert interès.63
Amb bon criteri, un dels especialistes del procés que aquí estudiem,
J. Albareda, va indicar que «seguim sense disposar de treballs solvents,
de caràcter general, sobre els successos bèl·lics».64 En la mateixa línia
es va expressar pocs anys abans un dels altres especialistes dedicats
a la matèria, quan publicava un article eloqüent sobre les etapes de
l’ocupació ﬁlipista al front català.65
A banda d’aquestes apreciacions cronològiques bàsiques, és necessari posar l’èmfasi en el contingut temàtic. Novament, ens trobem
davant d’una mancança evident pel que fa a la Guerra de Successió i,
de manera especíﬁca, al front català. Gràcies al corrent de renovació
metodològica que va iniciar el Regne Unit a mitjan segle passat, arreu
d’Europa i al conjunt d’Espanya han aparegut un seguit d’investigacions que acoten el component social dels exèrcits que van realitzar els
conﬂictes dels segles XVI-XVIII, on el focus se situa en els homes que
practicaven la guerra (tropa). Precisament, de la disputa que precedeix
el conﬂicte successori, la Guerra dels Nou Anys, ja s’han fet estudis
d’aquestes característiques.66 Un dels investigadors especialitzats en la
matèria pel que fa al conjunt de territoris catalanoaragonesos, A. Espino, esgrimeix amb raó que «encara està per fer una història militar
moderna de la Guerra de Successió, seguint el corrent anomenat New
Military History».67
63. TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges..., p. 177-215 i 263-300; «La
rereguarda...», p. 63-91; «Catalunya després de la...», p. 311-334. ESPINO LÓPEZ, Miquelets
i sometents...; «La mobilització militar catalana...»; Pàtria i llibertat...
64. Traduït del castellà a ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión…, p. 10.
65. TORRAS I RIBÉ, «Les etapes de l’ocupació...», p. 9-35.
66. A. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante el reinado de Carlos II. Política y guerra
en la frontera catalana, 1679-1697. Bellaterra: Monograﬁes Manuscrits núm. 5, 1999.
67. A. ESPINO LÓPEZ, «Història militar», A. SIMON I TARRÉS (dir.), Tendències de la
historiograﬁa catalana. Publicacions de la Universitat de València, 2009, p. 258.
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Així doncs, tenint en compte els elements apuntats, l’obra que
presentem persegueix dos objectius: d’una banda, reconstruir breument
la trajectòria del front català (1705-1714), i, de l’altra, caracteritzar la
societat militar que participa en la Guerra de Successió (i els elements
que hi interactuen) per conèixer els seus condicionants vitals en plena
lluita.
Amb relació al segon objectiu —que és la principal aportació i
la part on esmercem més esforços—, creiem necessari aprofundir en
l’explicació: si seguim la teorització d’alguns autors podem entreveure
com moltes temàtiques que escapen de l’entramat politicoinstitucional
esdevenen un calaix de sastre difícilment catalogable. Sota el concepte
de vida quotidiana, per tant, la historiograﬁa ha sabut dotar de contingut
qüestions tan diverses com l’alimentació, la família, l’oci, l’assistència,
les condicions de vida o la violència; en deﬁnitiva, elements que han
estat molt poc abordats en comparació al fet polític (i les seves derivades). L. Castells indica que deﬁnir el concepte de quotidianitat no
és una tasca senzilla, i prefereix advertir —nosaltres ho compartim—
que ens trobem davant d’una manera diferent d’encarar els objectius
plantejats, sense caure en l’error de concebre l’enfocament com un nou
paradigma historiogràﬁc.68
Així, la pretesa quotidianitat militar que resseguim abraça tres
grans qüestions sobre els dos exèrcits enfrontats al front català: el perﬁl
dels combatents que hi van lluitar (sociologia de la tropa, reclutament,
promoció, mobilització auxiliar), com es desenvolupa la pràctica bèllica (sistema logístic) i quines conseqüències esdevenen d’executar la
guerra (deserció, malalties, empresonament, mort).
CONSIDERACIONS

METODOLÒGIQUES

A banda de treballar la bibliograﬁa que se li pressuposa a tota investigació creïble (monograﬁes, articles cientíﬁcs i actes de congressos),
també hem dut a terme l’obligatòria i necessària tasca de consulta i
anàlisi de fonts primàries. D’aquesta manera, més enllà de les dades
que ofereixen els grans centres arxivístics establerts a Catalunya i les
seves institucions principals (ACA, AHCB, BC —Fullets Bonsoms—, i
dietaris de la Generalitat i de la Ciutat de Barcelona), força treballats
pels investigadors que hem resseguit anteriorment, hem abordat de
manera exhaustiva documentació poc coneguda, i, en cas que fos això,
treballada de manera aïllada.
68. L. CASTELLS, «La historia de la vida cotidiana», E. HERNÁNDEZ i A. LANGA (eds.),
Sobre la historia actual. Entre política y cultura. Madrid: Abada Editores, 2005, p. 39 i s.
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En un primer nivell d’estricta territorialitat espanyola s’ha d’esmentar l’Archivo Histórico Nacional, que alberga en el seu fons d’Estat un
seguit d’informes i correspondència elaborats pel comandament ﬁlipista
que lluita a Catalunya. Seguint l’ordre cronològic treballat (1705-1714)
han estat d’essencial utilitat els lligalls 2947, 264, 312, 664-1, 664-2, 466,
281-1, 281-2, 298, 513, 320-1, 320-2, 312, 812, 343, 337, 348, 352, 353,
346, 350-1, 350-2, 369, 365, 758, 373, 361, 798, 383, 394, 379, 410-1,
410-2, 397, 399, 416-1, 416-2, 496, 411-1, 411-2, 423, 531, 420, 425,
426-1, 426-2, 419, 914, 917, 465, 2327, 595-1, 427, 440-1, 440-2, 432,
433-1, 433-2, 434, 436, 447, 444, 3488, 449, 450-1, 450-2, 648 i 742.
Així mateix, aquest gran centre arxivístic compta amb un fons
relatiu a Carles III (profusament investigat per V. León) que va ser
traslladat a Madrid durant la dècada dels anys vint del segle passat. En
aquest cas, ens trobem davant un conjunt documental més heterogeni.
Tot i així, hem contemplat l’anàlisi dels llibres 993, 1005, 1006 i dels
lligalls 8686, 8690, 8693, 8697, 8701, 8704, 8706 i 8708.
Encara en sòl espanyol, per bé que els fons documentals relatius
al període d’estricta conﬂictivitat bèl·lica són més escassos, l’Archivo
General de Simancas conté alguns materials que han estat investigats
per J. M. Torras. Per a la nostra recerca, centrada a abordar aspectes
sanitaris castrenses, ha estat essencial l’estudi de la secció suplementària
de la Secretaria d’Estat, bàsicament dels lligalls 125 i 269.
Amb el propòsit referit d’intentar extreure a la llum noves dades
que permetin elaborar un relat prou contrastat, els Arxius Nacionals
del Regne Unit (TNA) tenen algunes seccions concretes que conserven
correspondència dels ambaixadors anglosaxons d’arreu d’Europa. En
aquesta línia, hem abordat l’estudi dels fons espanyol (SP 94/75-82),
genovès (SP 79/3-7) i portuguès (SP 89/18-22). El regne britànic també
generava documentació domèstica relativa a la disputa, són papers
d’estat d’estricta observança militar terrestre (SP 41/3-4 i 34) i marítima (SP 42/6-11, 67-68, 112-113 i 119-122), que alguna vegada s’han
elaborat des del mateix front de lluita catalanoaragonès. Els arxius
britànics alberguen una secció que ha estat ignorada pels investigadors
d’àmbit estatal. La secretaria que coordinava tots els elements logístics
del front peninsular (War Ofﬁce) posseeix llibres de registre on apareixen les ordres i la correspondència enviades des de Londres cap a
la Península (WO 4/3-16, WO 24/43-44, 47, 52-53, 58-59, 63, 69 i 71).
La Biblioteca Nacional de Portugal conté alguns expedients de João
de Almeida, comte d’Assumar, qui fou l’ambaixador lusità a Barcelona
entre 1705 i 1712. Els materials d’aquest personatge ens informen, tot
i que de manera escassa, sobre el paper que juguen les forces portu-

GUERRA

I QUOTIDIANITAT MILITAR

37

gueses al front català. Són el conglomerat restant d’Almansa que, com
a conseqüència de la batalla, han d’enretirar-se cap al Principat (cal
destacar els còdexs 749 i 8542).
Un segon nivell d’anàlisi de fonts primàries l’hem contemplat
abordant documentació institucional d’àmbit local. Catalunya té una
xarxa d’arxius comarcals (XAC) que han estat inventariats de manera
prou solvent i se n’han homogeneïtzat els continguts descriptius de les
seccions. Aquesta actualització permet realitzar incursions amb una
certa celeritat. D’aquesta manera, hem consultat les actes dels consells,
a més d’altra documentació susceptible d’aportar dades interessants
(assistencial, econòmica i correspondència). L’objectiu ha consistit a
acostar-nos a les implicacions que generava la disputa localment, amb
la voluntat de delimitar zones diferenciades del territori (Vic, Manresa,
Solsona, Lleida, Berga, Terrassa, Olot, Barcelona, Puigcerdà, Valls). J.
M. Torras ha advertit sobre la diﬁcultat d’analitzar aquests materials
d’àmbit local, perquè un cop acaba el conﬂicte, les estructures borbòniques eliminen sistemàticament documentació de l’anomenat rei
intrús.69 En la nostra recerca hem pogut constatar aquest mateix fet.
Precisament, ha estat amb aquest tipus de fonts institucionals que
hem pogut treballar amb dedicació una documentació feixuga però
qualitativament molt elevada. Ens referim als llibres d’entrada dels
soldats ferits i malalts de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona (BC,
AH 132-145). La seva riquesa informativa ha implicat que recopiléssim
dades molt diverses sobre el nombre d’ingressos compresos entre l’1
d’agost de 1705 i el 30 de setembre de 1714. El resultat ha estat prou
òptim, atès que hem enregistrat un total de 18.682 entrades.70 Els ingressos corresponen majoritàriament a soldats i sotsoﬁcials dels exèrcits
regulars, però no és gens menyspreable la presència de combatents
auxiliars (miquelets i voluntaris), presoners, soldats impedits i mariners.
69. Un exemple evident el trobem a Vic, quan el 12 de març de 1716 el marquès
de Castelrodrigo va publicar un edicte especiﬁcant l’eliminació dels llibres d’arxiu de
tots aquells privilegis, instruments o papers concedits en temps de Carles III; ACA,
Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3D. Vegeu una breu síntesi
del que referim a J. M. TORRAS I RIBÉ, «Fonts oﬁcials i les fonts del territori: la diferent
percepció de la guerra de Successió a Catalunya (1707-1711)», DANTÍ I RIU, Les xarxes
urbanes..., p. 286-289.
70. Les dades que detallen els llibres són les següents: nom i cognom, dia d’ingrés,
sortida, òbit, sala de repòs, localitat d’origen, ﬁliació, plaça i companyia, regiment, coronel,
vestuari i altres observacions. Cal mencionar la iniciativa de la Biblioteca de Catalunya,
que ha digitalitzat aquests materials i estan disponibles al portal de Memòria Digital de
Catalunya; vegeu <http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/hospstcreu>. Vegeu
la base de dades que hem elaborat a partir d’aquest material a l’annex I d’A. CASES
IBÁÑEZ, «Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)».
Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.
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En un tercer nivell, i últim, hem abordat documentació d’àmbit
particular, generada pels protagonistes que van viure els episodis bèllics en primera persona i que mitjançant cròniques o escrits privats
(dietaris) permeten endinsar-nos en el període des de diversos punts
de vista. Cal distingir, d’una banda, les cròniques elaborades per autors
com Francesc de Castellví, Narcís Feliu de la Penya i el marquès de
San Felipe (no contemplem de manera prioritària les obres realitzades
per Miñana i Robres); de l’altra, els dietaris (o memòries) d’Honorat
de Pallejà, Fàbrega de Cererols, Aleix Ribalta i Francesc Bellsolell. Els
documents produïts per aquests darrers autors tenen una naturalesa
restringida, ja que sovint testimonien fets descontextualitzats i concrets.
Tot i així, són materials molt interessants per tal com permeten copsar
l’imaginari de segments poblacionals no adscrits als cercles de poder
(exceptuant Honorat de Pallejà). Un bon exemple és la temença que
provocaven tant les extorsions ﬁlipistes com les incursions dels fusellers de muntanya, perfectament perceptibles en les seves escriptures.
Menció a part es mereixen les Narraciones Históricas de Francesc
de Castellví. Quan l’investigador s’apropa a aquest treball monumental,
observa amb precaució les dades que facilita l’autor. Nogensmenys, la
seva participació en primera persona al costat del bàndol austriacista
fa que se li pressuposi un relat esbiaixat dels fets ocorreguts, i encara
més si tenim en compte que va ser un dels nombrosos exiliats que van
estar sota l’empara de Viena. A mesura que hom avança en la lectura,
que ha de ser atenta a causa d’un estil carregós i sovint desordenat,
comença a comprovar que les dades relacionades amb la milícia són
prou exactes. El contrast que hem realitzat a partir d’altres fonts, bàsicament dels bàndols ﬁlipista i aliat, denoten un ﬁl conductor comú
on només es constata algun ball de xifres. Ara bé, en gran mesura, el
sentit general dels esdeveniments, la casuística i les seves repercussions,
coincideixen. Concretem alguns casos: en la primera gran batalla que
inicia de manera oberta la guerra a Catalunya, el setge de Barcelona de
1705, els comandaments aliats van dubtar seriosament a l’hora d’iniciar
l’ofensiva. Des del nostre punt de vista, la millor font que pot donar
resposta a aquesta qüestió són els consells de guerra viscuts a bord
de les embarcacions angleses a ﬁnals d’agost i primeria de setembre de
1705 (TNA, SP 94/75). Les resolucions d’aquesta documentació coincideixen ﬁl per randa amb les raons que exposa Castellví, que precisa
amb detall el posicionament de cada actor, quelcom que fa pensar
que el cronista austriacista va tenir accés a còpies d’aquests consells
de guerra. Mig any després, en el setge borbònic de 1706, mentre el
secretari de Felip V (José de Grimaldo) va elaborar un diari exhaustiu
dels moviments duts a terme per les Dues Corones (AHN, Estat, ll.
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664-2), Castellví torna a oferir un relat molt coincident, quelcom que
denota una preocupació per construir un discurs conformat per diversos materials. De fet, som de l’opinió que al llarg dels propers anys
l’obra aconseguirà revaloritzar-se, tal com s’ha realitzat en el marc de
la commemoració del Tricentenari.
Paral·lelament, el lector que s’apropa a la crònica de Castellví
pot comprovar el treball ingent de documentació que annexa als seus
volums; unes fonts variades que detallen tot tipus d’informació: de tall
diplomàtic (acords, convenis, tractats); institucional (decrets, correspondència dels Tres Comuns, dels monarques i prohoms de la Cort,
dels consells locals); i militar (capitulacions, comptes de veedories,
correspondència del generalat i altres oﬁcials, etc). D’altra banda, a
més de la tasca compiladora —alguns textos els coneixem gràcies a la
seva transcripció—, durant l’escriptura de les Narraciones Históricas
empra altres obres monumentals de l’època que denoten aquesta voluntat per intentar elaborar un relat al màxim de contrastat possible
(Reﬂexiones militares del vescomte del Puerto; Anales de Cataluña, de
Feliu de la Penya; Histoire militaire du règne de Louis la Grand, de Mr.
de Quincy; Comentarios de la guerra de España, del marquès de San
Felipe; Mémoires pour servir a l’Histoire, de Mr. Lamberty; Memorie
istoriche, d’Agostino Umacalia, entre d’altres).
Hi ha hagut autors que han considerat Castellví «probablement el
millor historiador català de tots els temps».71 Tenint en compte els objectius que hem indicat, la informació del cronista relativa als aspectes
d’àmbit politicomilitar, creiem que té un valor incommensurable i una
credibilitat elevada. No podem precisar l’impacte d’aquesta valoració
en altres esferes del període que descriu, per exemple amb relació a
l’entramat institucional. Aquest element no ha estat un dels nostres
propòsits d’estudi i no coneixem amb precisió les dinàmiques internes
dels consistoris, com, per exemple, el de la Diputació del General, o de
la Ciutat de Barcelona. Tot i així, esdevé ben evident que l’investigador
preocupat per la societat hispànica compresa entre 1700 i 1715 té en
Castellví una parada obligada.
Encara continuant amb el cronista, i realitzant una lectura crítica del seu treball, les Narraciones Históricas també arrosseguen unes
limitacions dins l’àmbit qualitatiu que ens han impedit aprofundir en
l’impacte que va generar el conﬂicte en la pròpia societat militar; una
mancança que esdevé encara més visible si tenim en compte que l’autor
ofereix molt bons testimonis sobre l’actitud de la població civil enfront
71. HERNÁNDEZ, RIART i RUBIO, La Coronela de Barcelona..., p. 19.
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de la violència derivada de la disputa (narrant escaramusses a l’interior de Catalunya; el saqueig de poblacions; les vivències en episodis
de setges, amb grans detalls que ajuden a formar-nos una idea precisa de la vida quotidiana en aquests moments traumàtics; la col·laboració
de la població civil a l’hora de facilitar queviures i pertrets de guerra;
o detalla iniciatives locals per fer front a l’envestida francoespanyola).
Hem escollit dos casos que il·lustren el que referim: malgrat que el
cronista testimoniï la presència de malalties que afectaven els exèrcits,
poques vegades especiﬁca el nombre de convalescents ni els condicionants; de la mateixa manera, a vegades detalla la insuﬁciència d’aspectes
tan vitals com els aprovisionaments, però no n’exposa la casuística.
Tot i que és el cronista que facilita més dades relatives a temàtiques
de tot tipus (polítiques, socioeconòmiques, militars i culturals), sobretot pel que fa al front català, aquestes insuﬁciències documentals no
només són presents en Castellví. La descripció que acabem de realitzar
sobre els fons arxivístics contemplats al llarg del nostre estudi, ﬁns i
tot, poden plantejar insuﬁciències més acusades. Des del nostre punt
de vista, aquest fet s’explica per la insubstancialitat que els coetanis
atorguen als condicionants bèl·lics de base, per tal com més aviat es
dediquen a relatar aspectes que tenen més volada (els principals fets
d’armes, nombre de baixes, o la capacitat balística; les actituds d’alts
dignataris; els esdeveniments polítics i les seves repercussions; moviments de tropes en general, etc.). Tant és així que pretendre historiar
aspectes relatius a la quotidianitat militar pot comportar delimitar-ho
mitjançant traces aïllades, de vegades de caràcter anecdòtic. Aquest seria
el cas de l’espectre que conforma la sociologia de la tropa, on estranyament disposem de registres que mostren l’edat dels homes enrolats, el
perﬁl socioprofessional —si és que en posseeixen— i les motivacions
que els empenyen cap a la milícia. De la mateixa manera, els elements
corresponents a la logística i el seu ﬁnançament són molt confusos;
especialment pel que fa al bàndol austriacista, ja que no tenim dades
regulars sobre contractes de provisions —més aviat són aïllades—, ni
documentació relativa a la pròpia veedoria de guerra (una causa rellevant que pot explicar aquest buit informatiu rau en la importància
dels agents privats com a motors de la provisió i el ﬁnançament, de
manera que la interacció de la Corona quedava relegada a un segon
terme). En aquesta mateixa línia, un darrer exemple que il·lustraria la
feblesa documental correspon a les repercussions que hi havia pel fet
d’exercir a la milícia, atès que esdevé diﬁcultós precisar les taxes de
deserció i malaltia que experimenten els regiments, així com el recorregut dels militars un cop són fets presoners (especialment la tropa).
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No voldria cloure aquestes línies sense deixar de donar les gràcies
breument a les persones que, d’una manera o altra, han contribuït en
el projecte. En primer lloc, als companys del grup de recerca Manuscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona, on sempre hi he
trobat bons consells per aconseguir superar les problemàtiques que
em plantejava la recerca. A la Fundació Noguera per haver-me donat
l’oportunitat de publicar la feina realitzada al llarg de diversos anys.
Un investigador no sempre té l’oportunitat de publicar en una de les
entitats editorials més actives de Barcelona, sobretot especialitzada en
l’àmbit de la recerca històrica. A en Francesc Serra i Sellarés, qui m’ha
facilitat moltes dades de manera desinteressada, a partir de les quals
hem pogut elaborat materials qualitativament més elevats; i a en Joan
Morros, que un altre cop s’ha mostrat molt disposat a l’hora d’elaborar
mapes més actualitzats. En darrer terme, m’agradaria reconèixer el
suport de la meva família, sempre constant.

EL FRONT CATALÀ DURANT
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

DEL

JURAMENT A

FELIP V

AL JURAMENT A

CARLES III

El primer de novembre de 1700 el malaltís Carles II va morir
sense deixar descendència. El seu testament, que tant havia preocupat
les principals corts europees, va deﬁnir que el successor seria el duc
Felip d’Anjou, que era el pretendent de Lluís XIV. El 16 de novembre, el jove monarca va ser proclamat Felip V al Palau de Versalles.
L’elecció del candidat francès s’ha d’entendre per la convicció de la
cort hispànica que pel fet d’escollir el nét de Lluís XIV, la monarquia
podria conservar l’herència territorial d’Europa. I és que a les acaballes
del segle XVII, diversos tractats de repartiment havien delimitat quines
possessions hispàniques (Flandes, ducat de Milà, regnes de Nàpols
i Sicília, entre d’altres) anirien a parar a les mans de les principals
monarquies. Així, aliar-se amb la potència militar de l’època, com era
la França del Rei Sol, s’observava com una garantia per preservar els
dominis continentals.1
El nou monarca va arribar a Madrid a inicis de 1701 per prendre
possessió del tron. En aquest context, el conjunt de regnes que conﬁguraven la monarquia van adoptar una postura pragmàtica d’acceptar
la legalitat deﬁnida en el testament de Carles II, i van jurar lleialtat a
Felip d’Anjou. Al maig de 1701, les Corts de Castella van reconèixer
Felip V, alhora que es va fer públic el seu casament amb la ﬁlla del
duc de Savoia, Víctor Amadeu II, que era aliat de Lluís XIV.
La decisió del testament de Carles II no era de grat per a diverses
potències europees, les quals, a grans trets, veien perillar l’equilibri conti1. Vegeu aquesta argumentació de manera més exhaustiva a J. ALBAREDA I SALVADÓ,
La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica, 2010, p. 51-64.
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nental com a conseqüència de la unió de París i Madrid en una mateixa
dinastia (posicionament d’Anglaterra i Holanda), o per reivindicar els
drets hereditaris al tron de Madrid (posicionament d’Àustria). Tant és
així que a les acaballes de l’estiu de 1701 aquestes tres potències van
acordar la Segona Gran Aliança de la Haia, una unió politicomilitar
per garantir suport mutu contra els Borbó. De fet, aquell mateix estiu,
l’emperador Leopold I ja va desplegar tropes al nord d’Itàlia com a
mesura de pressió per reclamar la potestat d’aquells territoris; i ﬁns i
tot s’hi van produir uns primers enfrontaments contra l’exèrcit francès
del mariscal Villeroy (batalles de Carpi i Chiari).
Al darrere d’aquesta disputa que començava a perﬁlar-se —i que
cada cop semblava més inevitable— existia un interès colonial característic de l’Europa moderna. Del ventall territorial que estava en joc,
sobresortia el continent americà. A grans trets, la venda d’esclaus transportats des d’Àfrica, el control dels abundants recursos naturals, i la
possibilitat de vendre-hi productes europeus manufacturats eren tres
elements primordials per a les potències europees. De manera evident,
els competidors —i actors principals del conﬂicte— van ser Anglaterra
i França, seguits dels Estats Generals d’Holanda. Alguns autors, ﬁns
i tot, han considerat que l’esclat de la Guerra de Successió (maig de
1702) va produir-se com a conseqüència d’aquestes qüestions de caràcter estrictament econòmic.2
Situem-nos un altre cop a la península Ibèrica. Poc després que
Felip V hagués arribat a la capital de la monarquia i hagués estat
entronitzat, el nou monarca va dirigir-se a Catalunya per consumar el
matrimoni amb Maria Lluïsa de Savoia i, el més rellevant des del punt
de vista català, celebrar Corts Generals. Cal tenir present que aquest
procés no es resolia de manera reeixida des de 1599, ja que els intents
de 1626-1632 havien fracassat. Per a la classe dirigent del Principat,
la notícia tenia una gran rellevància, fruit de l’esperança d’actualitzar
diversos aspectes de caràcter socioeconòmic, així com per tractar algunes qüestions polítiques que, com a conseqüència de la Guerra dels
Segadors (1640-1652) i del Tractat dels Pirineus (1659), havien canviat
substancialment.

2. Concretament, pel fet que Felip V trenqués el contracte d’esclaus que havia
pactat la corona hispànica amb el regne de Portugal a ﬁnals del segle XVII i hagués
travat un nou acord amb la companyia francesa de Guinea; vegeu S. J. STEIN i B. H.
STEIN, Plata, comercio y guerra. España y América en la formación de la Europa moderna.
Barcelona: Crítica, 2002, p. 150-153; P. CARDIM, «Portugal en la Guerra por la Sucesión de
la Monarquía Española», F. GARCÍA GONZÁLEZ (coord.), La Guerra de Sucesión en España
y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada. Madrid: Sílex, 2009, p. 211.
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Després que Felip V hagués jurat les Constitucions de Catalunya,
les Corts Generals es van inaugurar el 12 d’octubre de 1701 al convent
de Sant Francesc de Barcelona, i es van perllongar ﬁns al 14 de gener de
1702. Entre ambdues dates, el monarca va acudir a Figueres per casar-se amb la seva primera muller i, tot seguit, va retornar a Barcelona
per continuar les corts.
Com a resultat del procés legislatiu, cal mencionar que alguns
segments de la societat van obtenir pactes molt favorables, sobretot en
termes econòmics. A grans trets, els acords més rellevants van ser els
següents: la concessió de port franc per a Barcelona; l’anhelat lliure
comerç amb Amèrica; imposicions proteccionistes sobre béns estrangers, de manera especial a les manufactures de teixits i als productes
vinícoles —els principal sectors productius de Catalunya—; la formació
d’una companyia nàutica i mercantil; la llibertat de comerç d’aiguardent, vi i productes agrícoles als ports de la Península, entre d’altres.3
Si econòmicament els resultats foren positius, però, no podem
advertir el mateix quant a les concessions de caràcter politicomilitar.
Malgrat que Felip V va acceptar la creació del Tribunal de Contrafaccions —que vetllava pel respecte de la legalitat paccionada a les Corts—,
van continuar irresolts tres aspectes cabdals. L’ocupació hispànica de
Barcelona el 1652 havia comportat que la Corona prengués la potestat
de nomenar lliurement els càrrecs —insaculacions— de les institucions més importants (Diputació del General i Ciutat de Barcelona). En
segon lloc, també havia pres la capacitat de regular els allotjaments
de les tropes reials quan s’estaven a Catalunya, sens dubte un afer de
nefastes conseqüències per a la ruralia catalana. Finalment, el control militar de les muralles de Barcelona també fou arrabassat per la
Corona com a conseqüència de la guerra dels Segadors.4 El cronista
austriacista Francesc de Castellví va constatar de manera prou eloqüent
que «quedaron las de más consecuencia sin aprobar».5
3. No ens detindrem en aquest aspecte ja estudiat per la historiograﬁa catalana.
Vegeu diversos treballs a J. M. TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de
Barcelona (1697-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 1999, p. 53-65; J. BARTOLÍ I ORPÍ, «La
cort de 1701-1702», 2 vols. Tesi de llicenciatura. Universitat Autònoma de Barcelona, 1977;
«La cort de 1701-1702: un camí truncat», Recerques, 9 (1979), p. 57-75; E. SERRA, «Les
Corts de 1701-1702: la represa política en vigílies de la Guerra de Successió», L’Avenç,
206 (1996), p. 22-29; J. ALBAREDA I SALVADÓ: Els catalans i Felip V: de la conspiració a la
revolta, 1700-1705. Barcelona: Vicens Vives, Fundació ”La Caixa”, 1993, p. 70-90.
4. Per resseguir amb detall aquests elements cabdals, vegeu A. SIMON I TARRÉS,
Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la
política internacional europea. Publicacions de la Universitat de València, 2011, p. 263-284.
5. Citat a J. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
Barcelona: Empúries, 2000, p. 36.
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A l’abril de 1702, Felip V va marxar de Catalunya per embarcar-se
cap a Nàpols i iniciar, així, la campanya militar italiana al costat de
l’exèrcit francès del duc de Vendôme. La seva marxa va estar envoltada d’una certa polèmica perquè sectors de la cort consideraven que
el monarca havia de restar a la península. Per contra, Lluís XIV creia
que era més adient que Felip V visités les possessions italianes. Les
pressions espanyoles van aconseguir que almenys Maria Lluïsa de Savoia no realitzés el viatge. Posteriorment, la reina es va desplaçar a
Saragossa per celebrar corts aragoneses.6
Tenint en compte els fets que es van produir a ﬁnals de 1705
—quan Catalunya va jurar obediència a Carles III— hem de considerar
que el quadrienni 1702-1705 és fonamental per entendre el capgirament
dinàstic que va realitzar el territori. En línies generals, durant aquest
període es va produir una desafecció del Borbó, bàsicament, per dos
elements que la guerra va catapultar —cal tenir present que el conﬂicte
ja havia esclatat en el conjunt d’Europa, on va haver-hi enfrontaments
a la península Ibèrica (al 1702, batalles de Cadis i Vigo; i al 1704,
l’operació fracassada per mirar de reduir Barcelona, el setge de Gibraltar, la batalla de Màlaga i la campanya portuguesa). Les dues raons
principals eren, en primer lloc, la prohibició decretada per Felip V de
travar negocis amb les potències atlàntiques (Anglaterra i Holanda),
fet que era molt perjudicial per als sectors productius i comercials de
Catalunya. A banda, la prohibició s’agreujava a causa de l’intrusisme
francès patrocinat des de la pròpia cort de Madrid.7 En segon lloc, la
guerra va accentuar de manera evident els enfrontaments de caràcter
legal entre el rei i el regne (a tall d’exemple, l’afer Jäger és un dels
casos més il·lustratius i citats per diversos autors).8

6. M. B. PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante la Guerra de Sucesión. Saragossa: Institución
«Fernando el Católico», 2010, p. 49-64.
7. O. GONZÁLEZ CAMAÑO, «El partit austriacista: coherència, divergència i
supervivència d’una facció de poder», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 23, vol. II
(2003), p. 299.
8. Arnold Jäger era un notari establert a Barcelona i amb estretes relacions familiars
i comercials amb membres de la classe dirigent catalana. El 1702, Felip V va decretar-ne
l’expulsió per la seva condició d’holandès, atès que aleshores Holanda estava en guerra
amb la monarquia hispànica. Ara bé, les constitucions catalanes no permetien aquest
tipus de decisions reials, raó per la qual s’inicià un litigi entre rei i regne per abordar
l’afer. Les institucions catalanes van donar suport al notari holandès per defensar la
il·legitimitat de la resolució del monarca borbònic. En darrera instància, un decret de
Felip V va suprimir l’ordre d’expulsió; vegeu E. MARTÍ I FRAGA, La Conferencia de los Tres
Comunes (1697-1714): una resistencia decisiva en la política catalana. Vilassar de Mar:
Fundació Ernest Lluch; Lleida: Milenio, 2008, p. 96-106.
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Així, doncs, en aquest context de desafecció va aparèixer un «partit» austriacista conformat per quatre grups que interconnectaven la
societat catalana. Primerament, els «mercaders» que va identiﬁcar B.
Oliva, és a dir, homes de negoci del litoral català que tenien en Narcís Feliu de la Penya un dels seus màxims exponents. Aquest sector
mantenia relacions comercials amb les potències atlàntiques, com hem
referit, ara prohibides a causa de la guerra.9 El segon grup, de caràcter constitucionalista, havia quedat decebut amb els acords polítics
aconseguits a les corts de Felip V (en aquet sector, la presència del
braç militar era molt important, amb famílies de molta ascendència,
com els Pinós o els Peguera).10 El tercer segment el formaven petits
hisendats i menestrals de la plana de Vic que, com a conseqüència
dels enfrontaments entre la monarquia hispànica i el Regne de França
durant la segona meitat del sis-cents, havien adoptat una francofòbia
molt marcada pels abusos comesos per la tropa gal·la (Josep Moragues,
Francesc Macià, Carles Regàs, Jaume Puig, entre d’altres). El darrer
col·lectiu que podem identiﬁcar en la deﬁnició d’aquest «partit» provenia del clergat mitjà i baix, que també compartia l’aversió francesa
i que actuava com a propagandista i socialitzador de l’austriacisme.11
La situació social d’animadversió creixent cap a un monarca que
contrariava els interessos del territori van agreujar-se de manera notable
a causa de les mesures preses pels agents del rei. Tal com ha demostrat E. Martí, durant el virregnat del comte de Palma (1701-1703), les
infraccions de la legalitat pactada ja van ser molt presents,12 però cal
subratllar el nomenament del virrei Velasco (1703-1705), període en
què la repressió vers l’austriacisme va adquirir un caràcter violent i
generalitzat. Aquest bagatge es va fer molt evident a partir del juny
de 1704, quan, després que hagués fracassat l’intent de la ﬂota aliada
i Jordi de Hessen-Darmstadt de revoltar Barcelona, Velasco va empresonar, desterrar i executar diversos partidaris de Carles d’Àustria.13 La
9. B. OLIVA I RICÓS, La generació de Feliu de la Penya. Burgesia mercantil i Guerra
de Successió entre el Maresme i Barcelona. Edicions de la Universitat de Lleida, 2001,
p. 160-162. Vegeu el millor estudi sobre el personatge més inﬂuent del grup dels mercaders
a A. RICCI, «Narcís Feliu de la Penya (1646-1712) i el seu temps». Tesi doctoral. Universitat
Autònoma de Barcelona, 2013.
10. Per una identiﬁcació d’aquest estament noble profundament descontent amb
els resultats de les corts de Felip V, vegeu SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705..., p. 300-313;
MARTÍ I FRAGA, «El braç militar...», p. 237-247.
11. Per a una millor concreció de la temàtica, vegeu J. ALBAREDA I SALVADÓ, Felipe V
y el triunfo del absolutismo: Cataluña en un conﬂicto europeo (1700-1714), Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 2002, p. 59-73.
12. MARTÍ I FRAGA, La Conferencia de…, p. 108.
13. A. ESPINO LÓPEZ, Pàtria i llibertat: la Guerra de Successió a Catalunya, 17041714. Catarroja-Barcelona: Afers, 2013, p. 29-34.
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política repressiva del virrei borbònic va actuar com a catalitzador
del bescantament dinàstic català;14 tot plegat, en un context d’agitació
propagandística que omplia Catalunya de pasquins favorables al pretendent austríac.15
1705 va ser l’any en què els vigatans van liderar el capgirament
deﬁnitiu. El 17 de maig, Llorenç Tomàs, rector de l’ermita de Sant
Sebastià (parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer), va convocar nou
prohoms de la comarca. De la reunió a l’ermita en va sortir el Pacte
dels Vigatans, a partir del qual es va decidir que dos representants
es dirigissin a Gènova per negociar amb l’ambaixador d’Anglaterra
la possibilitat que Catalunya donés suport a l’Aliança de la Haia. Els
comissionats van ser el noble Antoni de Peguera i el doctor en lleis
Domènec Perera.16 A la ciutat italiana van acordar amb el plenipotenciari de la reina Anna d’Anglaterra, Mitford Crowe, el Tractat de Gènova
(20 de juny de 1705), pel qual la monarquia anglesa es comprometia
a respectar les constitucions catalanes, alhora que el Principat donaria
suport a un desembarcament aliat a Barcelona.
Mentre es produïen les reunions entre Mitford Crowe i els representats vigatans, signiﬁcats cabdills austriacistes (Jaume Puig de Peraﬁta,
Carles Regàs i Antoni Cortada) van entrar a Vic per aclamar Carles III.
L’acció no va anar més enllà, però demostra com a la plana vigatana
s’estava generant un moviment armat propens a l’aixecament contra el
Borbó. A principis d’estiu de 1705, partides de voluntaris van ocupar
els passos que comunicaven Osona amb Barcelona. El virrei Velasco,
amb l’objectiu d’acabar amb l’avalot, va enviar partides de cavalleria
i alguns sometents comandats pel comte de Centelles. L’expedició va
topar amb els vigatans que liderava Josep Moragues i va produir-se
una petita batalla el 29 de juliol de 1705. Vençuts, els borbònics van
retornar cap a Barcelona.17

14. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 142-148.
15. R. M. ALABRÚS IGLESIAS, Felip V i l’opinió dels catalans. Lleida: Pagès editors,
2001, p. 130-147 i 173-183; C. BORREGUERO BELTRÁN, «Imagen y propaganda de guerra en
el conﬂicto sucesorio (1700-1713)», Manuscrits: Revista d’Història Moderna, 21 (2003),
p. 116-117.
16. F. Soldevila assenyala que Domènec Perera no va poder accedir a Barcelona
per aconseguir plens poders dels Tres Comuns. Aquest fet el va conduir cap al nucli
geogràﬁc antiborbònic per excel·lència, la plana vigatana; vegeu F. SOLDEVILA, «Anglaterra
i Catalunya. Les relacions anglo-catalanes a la Guerra de Successió», Manuscrits: Revista
d’Història Moderna, 13 (1995), p. 17.
17. F. DE CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, vol. I, J. M. MUNDET i J. M. ALSINA
(eds.), Madrid: Fundación Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1997, p. 508.
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Com a conseqüència del Tractat de Gènova, el 22 d’agost de 1705
l’estol aliat que transportava Carles d’Àustria va fondejar davant Barcelona. L’endemà, l’armada angloholandesa va iniciar el desembarcament
d’alguns efectius i dels pertrets de guerra a la desembocadura del riu
Besòs.18 La ﬂota va ancorar amb més combatents que l’any anterior,
uns nou mil, en aquesta ocasió sota el lideratge del príncep Jordi de
Hessen-Darmstadt i del comte de Peterborough. A grans trets, podem
dictaminar que la majoria de militars eren holandesos i anglesos, sobretot d’aquest darrer regne. Castellví informa que l’expedició estava
formada per 7.355 infants, 500 cavalls, la guàrdia personal de l’arxiduc
Carles, 75 miquelets i un gruix de convalescents,19 que com veurem
més endavant era força considerable.
A la capital catalana, el virrei borbònic posseïa un nombre d’efectius solvent. Segons les seves declaracions, la guarnició militar estava
formada per 5.252 homes, 562 dels quals estaven malalts.20 Els regiments
d’infanteria eren els de Melchor de Montes, Luis Gaetano de Aragón,
Charletta Caracciolo, el comte de la Riviera, José Garrofolo, Gandolfo
de Aquino, José Mariconda i Nicola Canazeligi. El lloctinent Velasco
també disposava d’una companyia solta de granaders. Els cossos de
cavalleria estaven agrupats sota els comandants Plácido Dentici, Juan
Caracciolo, el marquès de Caltojar i les Guàrdies Reials italianes.21
Per realitzar tasques de suport, el virrei ﬁlipista comptava amb la collaboració de 480 miquelets sufragats per Anton de Manegat, prohom
borbònic de Berga.22 Tot plegat, resultava una xifra de 5.732 combatents.
Durant la darrera setmana d’agost i les primeres de setembre,
l’exèrcit del comte de Peterborough i de Jordi de Hessen-Darmstad
no va fer cap intent per atacar la ciutat. Al si del comandament aliat
existien dubtes seriosos a l’hora d’encarar l’ofensiva, bàsicament per la
reduïda quantitat de soldats transportats tenint en compte la capacitat
de la guarnició borbònica. A més, d’entre els arguments que esgrimien
els partidaris de no sotmetre Barcelona a un setge, sobresortia el fet
que els catalans no havien mobilitzat prou homes, així com no havien

18. Dietaris de la Generalitat de Catalunya (DG), vol. X, Barcelona, 2007, p. 617-618.
19. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 525. Cfr. AHN, Estat, ll. 264. Carta de
Velasco a Grimaldo. Barcelona, 9 de setembre de 1705.
20. AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo, 21 d’agost de 1705.
21. Vegeu l’origen i la formació de part d’aquests cossos a F. ANDÚJAR CASTILLO,
«Entre la corte y la guerra. Militares italianos al servicio de España en el siglo XVIII»,
P. BIANCHI, D. MAFFI i E. STUMPO, Italiani al servizio straniero in età moderna. Anali di
stora militare europea. Milà: Francoangeli, 2008, p. 109-116.
22. AHN, Estat, ll. 312. Carta de Velasco a Grimaldo. Almeria, 15 de desembre
de 1705.
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traslladat carruatges, atzembles ni mà d’obra.23 Hem de tenir present
que el Tractat de Gènova dictaminava que quan l’estol angloholandès
arribés a la costa catalana, Antoni de Peguera havia d’acudir-hi amb
pertrets bèl·lics i sis mil homes armats.24 Als ulls dels comandants aliats,
la mobilització popular catalana rondava els dos milers de combatents,25
una xifra massa reduïda per emprendre una acció ofensiva. Tot plegat
provocava que el virrei Velasco observés el transcurs d’aquestes primeres jornades amb optimisme i alertava que, quan els aliats marxessin,
prendria les mesures repressives pertinents.26
Aquesta situació es va capgirar a mesura que van transcórrer les
següents jornades, ja que va anar augmentant la força provinent de les
milícies catalanes proaustriacistes (voluntaris, miquelets i sometents). La
raó que explica l’increment d’efectius rau, bàsicament, per les iniciatives
de dos personatges cabdals: el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt, que
des del moment en què va trepitjar el territori va executar un seguit
de diligències encaminades a engrossir la mobilització de la terra i,
ben a prop seu, el noble català Antoni de Peguera, reconegut pel seu
lideratge i promotor del Pacte dels Vigatans.27 Ambdós prohoms van
trametre missives arreu del territori per reclamar l’obediència en nom
de Carles III. Així mateix, demanaven un esforç bèl·lic a les poblacions,
concretat amb l’enviament de sometents, carruatges i pertrets diversos.
De mica en mica, sobretot durant el mes de setembre, les localitats catalanes van anar responent a la crida. Hem pogut documentar
com ho realitzaren Vic, Manresa, Olot, Solsona, Terrassa, Valls...,28 i
plausiblement van fer-ho més consells locals de la resta de Catalunya.
Gràcies a les informacions facilitades per un vaixell mercant holandès
que viatjà des de Barcelona cap a Gènova, Mitford Crowe va informar

23. Per resseguir aquestes primeres jornades d’agost des de l’òptica aliada vegeu
TNA, SP 94/75. Consells de Guerra dels dies 26, 28 i 30 d’agost de 1705. En línies generals,
podem concloure que els partidaris d’atacar eren el comte de Peterborough, el brigadier
James Stanhope i el brigadier holandès Saint Amant. Els que es manifestaven contraris
eren Hans Hamilton, Richard Gorge, el vescomte Shannon, Charles Wills, el vescomte
Charlemont, el comte Donegal, Henry Cunningham i el baró holandès Schratenbach.
24. Vegeu els articles 9 i 10 del Tractat de Gènova; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas,
I, p. 635.
25. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 526.
26. AHN, Estat, ll. 264. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 5 de setembre
de 1705.
27. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3A i 5A.
28. AMVI, Llibres d’Acords, núm. 28, f. 285-291 i núm. 29, f. 3-4; ACBG, Manual del
Consell, AM. I-39, dia 11 de setembre; ACGAX, Manual d’acords, núm. 16, sessions del 17
de setembre i el 8 d’octubre; ACS, Llibre de Notes, sig. A50, f. 52; ACVOC, Actes del
Consell de la vila de Terrassa, f. 291-294; ACAC, Llibre del Consell, 1.5.77, f. 308.
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a Londres que durant les primeres jornades de setembre entre set mil
i vuit mil catalans van acudir a rebre la ﬂota aliada,29 una xifra que
coincideix amb les percepcions del virrei Velasco.30 Fins i tot, sembla
que fonts borbòniques provinents de Barcelona van arribar a considerar un volum de ﬁns a vint mil homes provinents de la mobilització
popular,31 malgrat que és una dada que no hem pogut validar.
En aquest context d’incertesa, el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt
va idear una acció que tenia com a objectiu sorprendre la fortalesa de
Montjuïc. Així, l’11 de setembre es va fer córrer la veu que desistien
de l’atac sobre Barcelona i que mirarien d’atacar Tarragona, més feble
en termes militars. Des de la Ciutat Comtal es va considerar que la
notícia era certa, bàsicament perquè el propi Velasco va testimoniar
com durant els dies 12 i 13 els bagatges i l’artilleria pesant foren reembarcats.32 A banda, tres mil homes van abandonar el sector del Besòs
per dirigir-se per terra cap al camp tarragoní. Aquest cos va aturar-se a
Sarrià, des d’on s’organitzaren tres columnes per sorprendre la muntanya de Montjuïc. Els tres contingents —de mil homes cadascun— van
ser encapçalats pel propi comte de Peterborough, James Stanhope i el
príncep Jordi de Hessen-Darmstadt.33
L’acció s’inicià l’albada del 14 de setembre. El foc creuat entre els
aliats i els miquelets d’Anton de Manegat va alertar la ciutat. Ràpidament, Velasco va enviar cinc companyies de granaders comandades pel
marquès de Risbourg. Segons el relat de les fonts borbòniques, un cop
arribats aquests reforços, els aliats ja havien pres posicions als baluards
exteriors del castell i la guarnició borbònica havia reculat ﬁns al centre
del conjunt defensiu, on hi havia la fortiﬁcació primitiva de Montjuïc.34
En l’intercanvi de foc, les fonts indiquen que el príncep Jordi va rebre
una ferida que li va provocar la mort al cap de poques hores.35
La maniobra sorpresa dels aliats va cloure exitosament el 17 de
setembre, quan la guarnició va haver de rendir-se a causa d’una explosió

29. TNA, SP 79/3. Carta de Mitford Crowe al secretari d’estat Charles Hedges.
Gènova, 9 de setembre de 1705.
30. AHN, Estat, ll. 264. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 5 de setembre
de 1705.
31. J. M. BARREDA i J. M. CARRETERO, «Una fuente inédita sobre la Guerra de
Sucesión: memoria anónima sobre el sitio de Barcelona de 1705», Hispania, 146, vol. 40
(1980), p. 647.
32. AHN, Estat, ll. 664-1. Relación de lo que ha ocurrido en Barcelona desde el
día 14 de septiembre hasta el día 19 de él. Barcelona, 19 de setembre de 1705.
33. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 530.
34. AHN, Estat, ll. 664-1. Relación…, Barcelona, 19 de setembre de 1705.
35. TNA, SP 79/3. Carta anònima. Gènova, 6 d’octubre de 1705.
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que havia ensorrat bona part del llenç de la fortalesa. Algunes fonts
expliquen que una bomba aliada va fer volar els magatzems de pólvora.
L’explosió va acabar amb la vida de bona part de la guarnició i la del
coronel i governador borbònic d’origen napolità Charletta Caracciolo.36
Una vegada l’exèrcit aliat va dominar Montjuïc, iniciaren les operacions de setge formal: bloquejar i bombardejar la plaça des del mar,
alhora que l’artilleria terrestre obria una bretxa a la muralla. Tenint
en compte l’orientació de la muntanya, l’àrea atacada de Barcelona va
ser el sector de ponent, des del baluard de Sant Antoni ﬁns a la Torre
de Sant Pau, a tocar del monestir de Sant Pau del Camp. Simultàniament, els enginyers de Peterborough van preparar l’excavació d’una
trinxera per apropar la infanteria a la bretxa. La superioritat aliada,
estratègica i tàctica, va provocar que aquesta part de la ciutat quedés
indefensa. A més, les accions protagonitzades per les milícies auxiliars
catalanes (sometents, miquelets i voluntaris) van contribuir al fet que
els borbònics no poguessin realitzar sortides des de Barcelona, ja
que havien tallat la comunicació entre la ciutat i la muntanya de Montjuïc, a més de controlar els passos de Collserola que comunicaven el
pla barceloní.37 Aconseguir xifrar el volum de milicians és una tasca
difícil però, tenint en compte la resposta del conjunt de Catalunya
en relació amb la mobilització de gent armada, sens dubte havia de
representar un gruix molt important. Alguna font arriba a parlar de
ﬁns a quaranta mil paisans en alguns moments del setge,38 però és una
dada difícilment contrastable.
A ﬁnals del mes de setembre, la bretxa ja va començar a fer-se
evident. El virrei Velasco va ordenar que es preparés una travessera,
però cal dir que els treballadors de Barcelona no eren gaire entusiastes
i la pluja de bombes els feia desistir. Això va obligar que els mateixos
soldats de la guarnició, ﬁns a sis-cents cinquanta, realitzessin les tasques constructives, «a los cuales, socorriéndolos con cuatro reales de

36. AHN, Estat, ll. 264. Noticias del Campo Real sobre Barcelona des del día 17
de septiembre de 1705; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 534.
37. A. ESPINO LÓPEZ, «La mobilització militar catalana durant la Guerra de
Successió», Manuscrits: Revista d’Història Moderna, 24 (2006), p. 129-130; AHCB, ms.
B-152, Verídica Relación Diaria de lo sucedido en el ataque, y defensa de Barcelona,
cabeza del Principado de Catalunya sitiada por las tropas de los altos Aliados en este
año 1705, p. 202-204; AHN, Estat, ll. 466. Carta de Miguel Pons de Mendoza a Grimaldo.
Cervera, 26 d’agost de 1705.
38. BARREDA i CARRETERO, «Una fuente inédita sobre…», p. 649.
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plata cada noche, se veían tan apurados con ellos los ingenieros y sus
oﬁciales que ni a palos podían hacerlos trabajar».39
Al cap de deu dies de bombardejos, quan la bretxa ja era prou
capaç per a l’assalt, el comte de Peterborough va enviar una carta al
virrei Velasco perquè acceptés capitular.40 El comandament borbònic
de Barcelona va reunir-se en consell per deliberar-ho. Tenint en compte
la qualitat dels homes de la guarnició i la impossibilitat de saber si
Felip V seria a temps d’enviar reforços, el comandament ﬁlipista acatà
la rendició. La plaça de Barcelona va capitular el 9 d’octubre de 1705.41
Un dels apartats més conﬂictius de la negociació de la capitulació —especialment des de l’òptica ﬁlipista— era precisar l’indret on
es dirigiria l’exèrcit derrotat.42 En un primer moment, la intenció de
Velasco —i altres generals— era la d’acudir a alguna plaça catalana.
Les informacions que rebia el comandament borbònic, però, no ho
recomanaven, ja que ni Tarragona ni Girona eren indrets segurs, i
tant Lleida com Tortosa havien donat l’obediència a Carles d’Àustria.
Roses, per la seva proximitat a França, semblava una plaça adient,
però els dirigents borbònics també van ser informats que hi havia
partides austriacistes que rondaven la vila. A banda, Roses no era un
indret idoni, ja que des de Barcelona es calculava que podrien sortir
vora cinc mil persones i cinc-cents cavalls.43
Va ser en el context d’arranjar la sortida de la guarnició ﬁlipista
quan els ciutadans de Barcelona van aixecar-se en contra de les autoritats borbòniques. El 14 d’octubre una munió de paisans armats
van alliberar un centenar de presos fets per Velasco. Els revoltats van
dirigir-se al Pla d’en Llull per ocupar diverses posicions de la façana
marítima i del centre de Barcelona (Born). Segons les explicacions
de Castellví, els incidents van ocórrer per la possibilitat que el virrei
pogués endur-se els presoners d’Estat, o ﬁns i tot executar-ne alguns.44

39. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona,
13 d’octubre de 1705.
40. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Peterborough a Velasco. Camp
de Barcelona, 3 d’octubre de 1705.
41. Vegeu una anàlisi recent de la limitada actuació del virrei Velasco durant el
setge de 1705 a J. L. ARROYO VOZMEDIANO, «Francisco de Velasco y los catalanes. Sitio y
capitulación de Barcelona, 1705», Hispania, 246, vol. 74 (2014), p. 89-92.
42. Per observar les capitulacions pactades vegeu BC, F. Bon. núm. 531.
43. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona,
13 d’octubre de 1705.
44. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 549-556. Cf. J. M. MIÑANA, La Guerra de
Sucesión en Valencia: de bello rvstico valentino. València: Institució Alfons el Magnànim,
1985, p. 98-99.
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L’alçament va produir un clima general d’inseguretat i violència. A ningú
no se li escapava que la vida de Velasco i dels partidaris de Felip V
corria perill.45 Grups de revoltats saquejaren les cases d’alguns jutges
de la Reial Audiència, com Josep d’Alòs, a qui se li endugueren mobles, joies, roba, documents privats, quadres, a més de destruir-li part
de l’habitatge.46 Molts dels equipatges dels oﬁcials ﬁlipistes que eren
al moll foren usurpats pels ciutadans revoltats i els soldats anglesos.47
La crispació va ser tan notòria que el mateix virrei Velasco, setmanes
després de l’incident, va reconèixer que en aquella jornada va salvar
la vida gràcies al comte de Peterborough.48
El 25 d’octubre un contingent de l’exèrcit borbònic va aconseguir
marxar de Barcelona gràcies a les embarcacions facilitades pels aliats.
En un principi, l’expedició es dirigia cap a Màlaga, però l’escassetat
d’avituallaments agreujada per la durada del trajecte (trenta-sis dies
embarcats, vint-i-sis dels quals de viatge) va motivar que desembarquessin a la platja del castell de Carbonera (Almeria).49
A partir de les llistes fetes pels comandants ﬁlipistes, tenim constància del nombre de militars de la guarnició de Barcelona que van
marxar de la ciutat. Gràcies a la revista que va realitzar Velasco poc
abans de la sortida, el nombre d’efectius era de 4.473 homes, dels
quals 1.724 van arribar a Andalusia. Això es tradueix en un desfalc de
2.749 militars que van desertar per enrolar-se al nou exèrcit aliat. Cal
advertir, segons la documentació borbònica, que aquesta xifra hagués
pogut ser superior, ja que Velasco reconeixia en els seus informes que el
còmput dels militars desembarcats a Carbonera es va realitzar a l’alça.50
De fet, uns fragments escrits pel propi virrei són prou eloqüents: «Se
empezó a observar tan gran fuga de soldados de los Regimientos de

45. BARREDA i CARRETERO, «Una fuente inédita sobre…», p. 654-655.
46. M. A. PÉREZ SAMPER, «La familia Alos: una dinastía catalana al servicio del
Estado (siglo XVIII)», Cuadernos de Investigación Histórica, 6 (1982), p. 199.
47. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castell de
Carbonera, 23 de novembre de 1705.
48. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castell de
Carbonera, 23 de novembre de 1705. Vegeu un fragment escrit d’aquest interessant
document a l’Annex I.
49. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castell de
Carbonera, 23 de novembre de 1705. Hi ha algunes referències dels primers moments
d’aquesta expedició a les memòries elaborades per Honorat de Pallejà; vegeu J. ALBAREDA
I SALVADÓ (ed.), Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra: 1705-1714: el Dietari
del Convent de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de Pallejà. Vic: Eumo, 2001,
p. 100-102.
50. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castell de
Carbonera, 23 de novembre de 1705.
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Italia que pasan de ciento los que cada día se han pasado al campo
del enemigo, sin los que los frailes les van recogiendo en sus conventos teniéndolos escondidos para que sirvan a los Aliados […]. Viendo
el Marqués [de Risbourg] la gran cantidad de oﬁciales y soldados que
unos voluntariamente y muchos casi violentos a fuerza de ofrecimientos se iban quedando a servir al Archiduque, y que para hacer mayor
este número así el conde de Peterborow como los demás oﬁciales de
los Aliados no había diligencia que no ejecutasen, dio sus quejas al
General Inglés diciéndole que aquella era la primera vez en que se
habrían visto generales empleados en sobornar y enganchar soldados
y oﬁciales, pues esto solo lo acostumbraba a hacer un sargento.»51 Cal
tenir present que una part dels militars borbònics —els regiments més
vells— tenien lligams amb la població del territori, atès que molts dels
soldats havien contret matrimoni amb dones catalanes.52 L’actitud de
part de la guarnició és molt comprensible si tenim en compte els cànons de l’època —alts nivells de deserció— i la realitat social de bona
part de la guarnició.
Com hem vist, un dels problemes que va haver d’afrontar el ja
antic virrei Velasco fou el de designar un indret segur a Catalunya per
a la guarnició. D’entre els motius, sobretot, destacava el fet que gran
part del territori ja estava sota obediència austriacista fruit de la mobilització de voluntaris. Només particularitats locals —com el fet que
les poblacions tinguessin una guarnició, o que estiguessin allunyades
dels principals centres de poder— van impedir que durant el mes de
setembre tot el territori hagués jurat lleialtat a Carles d’Àustria. Quan
va passar l’onada que va capgirar la ﬁdelitat monàrquica de les localitats catalanes, només Roses i la Vall d’Aran seguien ﬁdels a Felip V.
La primera capital catalana a donar l’obediència al rei austríac va
ser Lleida, el 21 de setembre de 1705. En general, els esdeveniments
depenien de la inclinació de cada consell local, i, sovint, la resistència
va ser inexistent. Les poblacions catalanes que oﬁcialitzaven el canvi
de lleialtat voluntàriament no patien cap mena de violència.
Un altre mecanisme per aconseguir el capgirament dinàstic es feia
mitjançant la presència armada. Això ho realitzaven partides formades
per voluntaris, miquelets i sometents que estaven aglutinades sota el
lideratge d’algun prohom de la zona. El cas de les Terres de Ponent
51. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona,
13 d’octubre de 1705. Del mateix lligall, vegeu còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo.
Castell de Carbonera, 23 de novembre de 1705.
52. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castell de
Carbonera, 23 de novembre de 1705.
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és il·lustratiu, on la família Desvalls va assumir el comandament de
la mobilització popular proaustriacista. En altres indrets de Catalunya
succeí exactament el mateix. El virrei Velasco testimonia com actuaven
les formacions austriacistes: «el que tienen estos hombres de tomar obediencias es entrarse en los lugarcillos con ciento o doscientos hombres
armados diciendo Viva Carlos Tercero, y el miedo, junto con la buena
inclinación, es causa de que en ninguna parte hallen resistencia, y en
esta forma han ido reduciendo a la obediencia a muchos lugares».53
Amb Catalunya sota control austriacista i amb la seva capital ja
expugnada, inicià el procés de consolidació del nou monarca i les seves
estructures de poder. El 7 de novembre de 1705, Carles d’Àustria va
entrar de manera triomfal a Barcelona i al cap de tres setmanes va
jurar les constitucions catalanes en una cerimònia solemne al convent
de Sant Francesc de framenors. Castellví relata amb molt detall aquest
episodi, ple de matisos i informacions abundants sobre la forma i el
ritual del cerimonial.54
Les primeres accions del nou rei, coronat com a Carles III, foren
bàsicament dues. En primer lloc engrossir el seu exèrcit, ja que es
tenia la percepció que iniciava una nova guerra al front peninsular i
era necessari poder atreure la col·laboració econòmica i humana del
màxim nombre de territoris hispànics. Fins i tot les principals institucions catalanes demostraren la preocupació militar. El Consell de Cent
va intentar intercedir en el control i el reclutament de les tropes i els
pertrets de guerra encara existents a Barcelona,55 i l’11 de novembre va
decidir aixecar un regiment per servir el monarca, tal com s’havia produït durant la Guerra dels Nou Anys.56 El coronel de la nova formació
va ser Jaume de Cordelles.57 La Diputació del General va fer el mateix i
va alçar bandera a partir del 19 de novembre. Tot i les pressions reials
perquè el reclutament fos de mil combatents, ﬁnalment, la Generalitat
va mobilitzar-ne cinc-cents. El coronel del cos va ser Miquel de Pinós.58

53. AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 31 d’agost de
1705. Vegeu J. M. TORRAS I RIBÉ, «La difusió de la revolta austriacista a Catalunya (17051706): entre la lògica insurgent i l’estratègia militar», DD.AA., Actes del Congrés l’Aposta
Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707). Barcelona, 2007, p. 366-367.
54. Vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 561-563.
55. AHCB, Consell de Cent, Deliberacions de Guerra, 1B IV-42, f. 116-118. Vegeu
també DG, X, p. 641.
56. A. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante el reinado de Carlos II. Política y guerra
en la frontera catalana, 1679-1697. Bellaterra: Monograﬁes Manuscrits, 1999, p. 248-258.
57. AHCB, Consellers, Guerres, C1 XVI-19.
58. ACA, Generalitat, Deliberacions, N267, fol. 307.
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Simultàniament, durant aquestes setmanes, a cavall de 1705 i 1706,
es van aixecar i augmentar altres regiments d’infanteria. Destaca per
damunt de tots el cos liderat per Antoni de Peguera, que estava sota
pagament de Carles III (Guàrdies Reials Catalanes). Els oﬁcials del
regiment provenien del grup vigatà. La reina Anna d’Anglaterra també
va costejar les despeses d’un nou cos d’infanteria, que va ser conegut
amb el seu nom. El coronel de la formació va ser Josep de Peguera,
senyor de Gra. El gruix d’italians de la guarnició borbònica de Barcelona, majoritàriament, va quedar enrolat en la formació de Niccolò
Castiglioni (Napolitans Vells). Altres cossos que ja existien i que van
desembarcar a Barcelona l’agost de 1705 van veure augmentats els
efectius. Aquests van ser els casos del regiment castellà de Juan Fernández de Ahumada i el d’alemanys de Gabriel Kaulbars.
La cavalleria va viure un procés d’idèntiques característiques. El
noble austriacista navarrès Pedro Morrás, marquès d’Onrubia, va aixecar
un cos a partir dels antics regiments borbònics de les Guàrdies Reials
italianes i del marquès de Caltojar.59 Així mateix, Carles III impulsà la
creació d’un altra formació de dragons sota el lideratge de Sigismund
Rudolf von Zinzendorff. Cabdills catalans com Antoni Clariana i Miquel
Subies també alçaren els respectius regiments de cavalleria.
La mobilització de miquelets va quedar enquadrada dins l’exèrcit austriacista a través de cinc regiments de fusellers de muntanya.
Probablement, la participació activa d’aquestes milícies durant el setge
aliat de 1705 va impulsar-ne la «regularització». Malgrat que no van
disposar ni de bandera ni de tambor —van mantenir el cargol marí
per transmetre ordres—, se’ls va estandarditzar el vestuari, així com
el nombre d’efectius (vuit companyies a cada regiment, cinc-cents miquelets en total).60
En darrera instància, el monarca Carles III va convenir que les
milícies gremials de cada capital catalana (coroneles) s’ocupessin de la
seva pròpia seguretat (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa).
La capacitat d’aquests cossos va ser desigual, i si bé la Coronela de
Barcelona aplegà cinc mil homes, la resta de ciutats disposarien d’uns
cinc-cents efectius.
La plasmació oﬁcial de l’exèrcit va quedar palesa en les ordenances militars promulgades per Carles III (20 de març de 1706).61 El

59. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castell de
Carbonera, 23 de novembre de 1705.
60. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 590.
61. AHN, Estat, llibre 984.
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reglament deﬁnia les competències i les tasques dels diversos rangs
militars de l’exèrcit austriacista.
La segona acció endegada pel nou monarca fou la de pactar
corts amb els braços catalans, tal com havia fet Felip V entre 1701
i 1702. En aquesta nova convocatòria, les esperances per aconseguir
contrapartides juridicopolítiques eren molt presents entre els sectors
de la classe dirigent. Recordem que alguns aspectes fonamentals per
al pactisme català no havien quedat resolts de manera satisfactòria
(insaculacions, allotjaments militars i control de les muralles). El clima
de descontentament amb el Borbó i l’anhel de recuperar els ressorts
anteriors al 1640 van provocar que el procés legislatiu de Carles III
és visqués amb intensitat. D’altra banda, les urgències que s’havien
produït des de setembre de 1705 —relació institucions catalanes-rei
i manteniment de la guerra—, exigien nous capítols legals. D’aquesta
manera, el desembre de 1705 s’inauguraren les sessions a la Casa de
la Diputació del General.62
En línies generals, per a les institucions catalanes, el resultat del
procés va ser positiu. Les principals mesures econòmiques pactades amb
el Borbó foren reaﬁrmades, i en alguns casos ﬁns i tot van augmentar
(permís per destinar cada any quatre vaixells de comerç a Amèrica).
Els canvis en matèria política foren els més rellevants. Destaquen la
promesa per reincorporar els comtats de Rosselló i Cerdanya, així com
la reintegració dels territoris italians (Sardenya, Sicília i Nàpols) al
Consell d’Aragó. Amb relació als aspectes cabdals que s’arrossegaven des
de la Guerra dels Segadors, els representants catalans van aconseguir
que els allotjaments de tropes i els aprovisionaments fossin regulats
a la manera de 1639 (a grans trets, la normativa limitava els abusos
que sovint es derivaven dels aquarteraments, ja que s’havien de sufragar immediatament els recursos facilitats a l’exèrcit reial. Alhora,
es va acordar que la tropa no s’allotgés en habitatges particulars).

62. Per copsar la participació dels tres estaments vegeu TORRAS I RIBÉ, La guerra
de Successió i els setges..., p. 146-148. Per conèixer la totalitat d’assistents, vegeu M.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, «Les institucions catalanes durant la Guerra de Successió: les Corts
de 1705-1706», vol II. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona, 1992, p. 278-306.
Altres treballs que centren l’atenció en aquest procés constituent a cavall de 1705 i 1706:
J. ALBAREDA i SALVADÓ, «Estudio introductorio. La puesta al día del constitucionalismo»,
Constitucions, capítols i actes de cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706. Barcelona: Base,
2004; M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, «Les institucions catalanes durant la Guerra de Successió:
les Corts de 1705-1706», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 12 (1992), p. 383-388;
P. VOLTES I BOU, «Las cortes tenidas en Barcelona por el Archiduque Carlos de Austria
en 1705-1706», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. XXVIII
(1959-1960), p. 41-74.
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Quant a les insaculacions (el nomenament de càrrecs de la Diputació
del General i del Consell de Cent), Carles III va retornar la potestat
als consistoris, malgrat que es va assegurar un dret de reserva. L’únic
aspecte que no va ser correspost fou la cessió del control de portes,
muralles i baluards de Barcelona, a pesar que, com hem vist, a la pràctica, la Coronela s’encarregava de la seguretat de la ciutat. Entre els
coetanis, el resultat de les corts va deixar un regust prou satisfactori:63
«Si l’amable llibertat antes havíem perdut, alegrem-nos que ja Carles
nos ha tret d’esclavitud.»64 Per la seva banda, els braços catalans van
atorgar a Carles III un donatiu de dos milions de lliures a pagar en
un termini de deu anys. Pel que sembla, la xifra era inferior al que
esperava el monarca austríac.65
Les corts de Carles III van cloure precipitadament el 31 de març,
quan es va conﬁrmar que l’exèrcit de les Dues Corones s’acostava des
de l’Aragó i el Rosselló per assetjar la capital catalana. Felip V va encapçalar l’exèrcit i va rebre el suport del mariscal Tessé i els tinents
generals Mr. de Legal i el duc de Noailles. La ﬂota francesa va salpar
de Toló per bloquejar Barcelona per via marítima. En la contraofensiva
«llampec», les Dues Corones van abraonar-se sobre Barcelona sense
controlar cap altra plaça del Principat.66
DE

LA CONTRAOFENSIVA BORBÒNICA DE

1706

A LA BATALLA D’ALMANSA

El 23 de març de 1706 la columna espanyola de Felip V entrava
a Catalunya per Torres de Segre.67 Durant el trajecte ﬁns a Barcelona,
l’exèrcit ﬁlipista va fer un recorregut incontenible, alhora que recuperava les obediències de les poblacions per on transitava i executava
represàlies diverses.68 Per la seva banda, l’exèrcit francès establert a
Figueres des de febrer de 1706 va rebre els reforços pertinents i va
encaminar-se decididament cap a Barcelona.

63. SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705..., p. 292-295.
64. Citat a A. BALCELLS GONZÁLEZ (coord.), Història dels Països Catalans. Barcelona:
Edhasa, 1981, p. 1138.
65. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 182.
66. J. M. TORRAS I RIBÉ, «Les etapes de l’ocupació borbònica a Catalunya (17061713). Un debat pendent sobre el conﬂicte successori a Catalunya: aixecaments populars,
guerra peninsular i conjuntura internacional», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis
Històrics, 17 (2006), p. 17; «1706: la primera ofensiva borbònica contra Catalunya»,
DD.AA., Josep Fontana. Història i projecte Social. Reconeixement a una trajectòria, vol. I,
Barcelona: Crítica, 2004, p. 504-505.
67. BC, F. Bon. núm. 9160.
68. TORRAS I RIBÉ, «1706: la primera ofensiva...», p. 505.
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Com hem esmentat, l’operació que s’havia organitzat per via terrestre també comptava amb el suport marítim de l’armada francesa
del Mediterrani. El 28 de març salpava de Toló la ﬂota encapçalada
pel comte de Tolosa, en total, entre vint i trenta vaixells de línia, altres
fragates menors i una elevada quantitat d’embarcacions de transport.
Segons informà Castellví, un total de 183 veles que transportaven 11.928
homes.69
A Barcelona, Carles III disposava d’uns efectius reduïts, per tal
com bona part de l’exèrcit aliat havia marxat de Catalunya per prendre possessió del regne de València. D’aquesta manera, els combatents
austriacistes, on també es computava la Coronela, eren 5.830 infants
i 610 cavalls. Cal dir, però, que durant el setge nombrosos soldats de
reforç van aconseguir trencar el bloqueig marítim amb barcasses que
provenien del Maresme.70 Així es va poder sostenir la defensa amb
més vigor.
Simultàniament a la incursió borbònica, Carles III va enviar missives a moltes localitats per demanar l’assistència d’homes i pertrets.
L’experiència de l’anterior setge de 1705 era un precedent valuós per
aconseguir l’ajuda de les milícies catalanes. Durant el mes d’abril, diversos consells locals del Principat van començar a mobilitzar partides
de sometents. A mesura que avançava el mes, s’anaven agrupant a la
serra de Collserola i als passos que comunicaven amb el pla barceloní.
La suma d’esforços va anar aglutinant un contingent de paisans armats
gens menyspreable, i això malgrat la reticència que sovint mostraven
els poders locals.71 Els sometents van situar el campament des de Sant
Cugat ﬁns al camí que menava al cenobi de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron (Collserola). Castellví va numerar en quinze mil el nombre
de sometents establerts en aquests paratges i, a l’acabament del setge,
algunes fonts indiquen que n’eren trenta mil.72
Les dues columnes borbòniques van unir-se davant Barcelona el
3 d’abril de 1706, quan inicià formalment el setge. La suma d’ambdós
69. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 71. Es preserven diversos exemplars
de la col·lecció Fullets Bonsoms sobre l’evolució i els setge de 1706; vegeu BC, F. Bon.
núms. 554, 2982, 2987, 5721, 5722, 5723, 5725, 5924, 9576.
70. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 78; AMVI, Correspondència, Cartes
rebudes. Carta de Marcià Homs als consellers de Vic. Camp de Collserola, 24 d’abril
de 1706.
71. A Igualada es va fer crida per enrolar veïns voluntaris però no hi va acudir
ningú, motiu pel qual va ser necessari emprar l’impopular sistema de quintes; vegeu
TORRAS I RIBÉ, «La difusió de la revolta...», p. 368.
72. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 99; AHN, Estat, ll. 298. Noticias de
Barcelona venidas a Lérida el día doce de mayo de 1706.
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cossos arribava als vint-i-vuit mil efectius. L’exèrcit borbònic va acampar al pla de Barcelona delimitant el cordó de setge que bloquejava
la ciutat. Des de llevant ﬁns a ponent, tots els passos van quedar controlats (Besòs, Sant Andreu del Palomar, Sant Martí, Gràcia, Sants i
Llobregat). L’operació s’havia dissenyat per atacar la capital catalana
amb severitat, gràcies a un exèrcit nombrós i amb molta artilleria.
Tenint en compte els avituallaments i els pertrets traslladats, com a
màxim, estava previst que el setge havia de prolongar-se durant dos
mesos. La determinació ofensiva fou tan ferma que el mateix 3 d’abril
una columna de miquelets rossellonesos, juntament amb granaders
suïssos, van apoderar-se del convent de Santa Madrona, emplaçat als
peus de la muntanya de Montjuïc.
Les primeres accions de les Dues Corones van centrar-se a realitzar
tots els preparatius per al bombardeig del castell de Montjuïc. Així,
el convent de Santa Madrona es va fortiﬁcar amb l’objectiu d’obrir
camins carreters i trinxeres cap a la fortalesa de la muntanya. Per
mirar d’aturar l’envestida, des del castell, un destacament de tres mil
homes de l’exèrcit aliat —molts dels quals havien aconseguit entrar
a la ciutat per via marítima—73 va llançar-se sobre Santa Madrona
(7 d’abril). Mr. de Legal va rebutjar l’atac i va provocar dues-centes
baixes entre els aliats.74
A banda de la lluita als encontorns de la muntanya, les naus
franceses van iniciar el bombardeig de Barcelona des del mar. Aquesta
pràctica aleatòria tenia greus conseqüències sobre la població civil,
tal com s’havia evidenciat en els setges de 1705 i 1697, i durant el
bombardeig francès de 1691.75 L’Hospital de la Santa Creu testimonia
algun registre d’ingrés prou contundent: «una inglesa ferida de una
bala de artilleria».76 El rei Carles III va canviar de residència i va situar-se al sector més allunyat dels bombardejos, al monestir de Sant
Pere de les Puelles.77
A partir del 21 d’abril, l’exèrcit de les Dues Corones va iniciar les
operacions per controlar tota la muntanya de Montjuïc. En les jornades
precedents, els atacs austriacistes, fossin de tropes regulars o de milícies

73. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 87.
74. AHN, Estat, ll. 664-2. Diario de lo sucedido en el sitio de la plaza de Barcelona
que se puso por el Rey nuestro señor el sábado santo 3 de abril.
75. A. GARCIA ESPUCHE, La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona
(segles XIV a XVIII). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Museu d’Història de Catalunya,
2009, p. 91.
76. BC, AH, 135, f. 304.
77. DG, X, p. 695.
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auxiliars, no van aconseguir erosionar l’estratègia borbònica. D’aquesta
manera, les Dues Corones es van imposar en totes les construccions
exteriors del castell gràcies a un atac iniciat des de tres ﬂancs. Sens
dubte, aquest combat va ser la lluita més intensa des de l’inici del
setge. Els coronels anglesos comte de Donegall (Arthur Chichester) i
Cook van perdre la vida. En total, nou-centes baixes aliades —entre
morts i presoners— i cent cinquanta del bàndol borbònic —altres fonts
en xifren sis-centes.78
Els darrers efectius aliats que encara s’atrinxeraven al castell vell,
situat al centre de la fortalesa, van considerar que la millor opció era
abandonar l’indret. A Barcelona, la població va quedar molt consternada en saber la notícia. Castellví descriu la commoció i els tumults
que van originar-se, ja que tothom coneixia la rellevància estratègica
del castell de Montjuïc. Segons explica el cronista, que tampoc assegura l’ordre dels esdeveniments, un grup de dones es dirigien a la
muntanya per transportar avituallaments. Va ser mentre feien el camí
cap a Montjuïc quan van observar que la guarnició aliada es retirava.
Sobresaltades, van començar a propagar crits de «a les armes», alhora
que cada cop s’acumulava més gent pels carrers. Les campanes de les
esglésies repicaven a toc de sometent. El clima intens es va evidenciar amb l’enarborament dels penons de Santa Eulàlia i de Sant Jordi.
Posteriorment, el tumult va demanar permís a Carles III per anar a
Montjuïc. El rei austríac ho va acceptar i va nomenar com a cap del
sometent el vigatà Jaume Puig de Peraﬁta.
Així, el 22 d’abril de 1706, uns deu mil paisans i sis batallons
d’infanteria van atacar els efectius francoespanyols de la trinxera de
Montjuïc. El repic de les campanes va alertar el campament de les Dues
Corones, que va enviar un reforç de quatre mil homes. Els combats van
allargar-se durant tota la jornada, ﬁns que es va fer evident la victòria
borbònica.79 En l’acció, els barcelonins van patir unes quatre-centes
baixes, mentre que les Dues Corones unes dues-centes.80

78. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 93; AHN, Estat, ll. 664-2. Continuación
del diario del sitio de Barcelona desde el día 19 de abril de 1706.
79. AHN, Estat, ll. 664-2. Continuación del diario del sitio de Barcelona desde
el día 19 de abril de 1706; AHN, Estat, ll. 664-2. Carta de Grimaldo a José Pérez de
la Puente. Camp Reial davant de Barcelona, 22 d’abril de 1706; P. MOLAS I RIBALTA, «El
Marquès d’Aitona a la Guerra de Successió», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis
Històrics, 11 (2000), p. 56.
80. Per resseguir aquests esdeveniments amb més detall, vegeu CASTELLVÍ,
Narraciones Históricas, II, p. 93-95; AHN, Estat, ll. 664-2. Continuación del diario del
sitio de Barcelona desde el día 19 de abril de 1706.
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Una vegada l’exèrcit ﬁlipista va tenir el control de tota la muntanya i de la seva fortalesa, inicià la segona part del setge: obrir una
bretxa a la muralla barcelonina de ponent per iniciar l’assalt de la
infanteria. El nombre de bateries va augmentar arreu de Montjuïc,
així com el nombre de peces d’artilleria.81 Succeïa el mateix procés, i
al mateix sector de Barcelona, que l’any anterior. Tant era així que les
Dues Corones van engrossir l’esvoranc de la muralla de 1705 —que
encara restava obert— i, des d’intramurs, es va construir la travessera
al mateix indret.
A Barcelona, la situació començava a ser alarmant. En les jornades ﬁnals del mes d’abril van intensiﬁcar-se les persuasions perquè Carles III abandonés la ciutat. La Diputació del General, atesa la manca
d’avituallaments i la dimensió que estava adquirint la bretxa, va demanar
amb vehemència al comte de Peterborough que liderés alguna acció de
socors des de l’exterior amb les milícies catalanes.82 La situació havia
arribat al punt que, en qualsevol moment, Barcelona podia capitular.83
En aquest context, però, els esdeveniments es van capgirar totalment. A la tarda del 7 de maig va albirar-se una ﬂota aliada de reforç
al sector de Castelldefels.84 L’almirall John Leake encapçalava un estol
molt nombrós de més de vuitanta veles. El comte de Tolosa, en conﬁrmar el volum de naus dels aliats, va retirar-se cap a Toló sense oferir
cap mena de resistència. L’endemà dia 8, la ﬂota angloholandesa va
descarregar un reforç molt important d’avituallaments i pertrets de
guerra al moll de Barcelona, a més a més de sis mil efectius.85
Davant els canvis sobtats que s’havien produït en poques hores, en
un consell de guerra borbònic presidit per Felip V s’optà per aixecar el
setge. La comitiva del monarca va abandonar el campament durant la
nit de l’11 de maig. La retirada va seguir el coll de Montcada en direcció nord, ﬁns a travessar l’Empordà i arribar a Perpinyà. L’endemà ho
va fer el gruix de la tropa.86 Quan els borbònics van deixar Barcelona,

81. AHN, Estat, ll. 664-2. Carta de Grimaldo a José Pérez de la Puente. Camp
Reial davant de Barcelona, 1 de maig de 1706.
82. ACA, Generalitat, Correspondència, N898, fol. 94. Barcelona, 3 de maig de 1706.
83. El ﬁll de l’ambaixador anglès de Portugal, que estava present a Barcelona,
creia que els borbònics haguessin pogut fer l’assalt ﬁnal els dies 11 o 12 de maig; vegeu
TNA, SP 89/19. Carta de Paul Methuen al secretari d’estat Charles Hedges. Barcelona,
9 de maig de 1706.
84. AMVI, Correspondència, Cartes rebudes. Carta de Marcià Homs als consellers
de Vic. Camp de Collserola, 7 de maig de 1706.
85. TORRAS I RIBÉ, «La difusió de la revolta...», p. 371.
86. AHN, Estat, ll. 298. Carta de Grimaldo a Antonio Ibáñez. Camp Reial de
Torroella de Montgrí, 20 de maig de 1706.
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milers d’homes —sobretot sometents i miquelets— van fustigar la rereguarda de l’exèrcit ﬁlipista. És complicat advertir amb detall l’abast
d’aquestes accions, però diverses fonts en documenten l’existència. Els
austriacistes provaven de saquejar forniment als borbònics, alhora que
intentaven capturar-ne els soldats. Per la seva banda, l’exèrcit fugitiu
incendiava i arrasava els indrets per on transitava.87 Un testimoni del
Baix Empordà en deixà constància als llibres sagramentals: «no trobant
ningú espatllaren las portas de las Iglesias y de las casas y robaren
tot lo que.ls agradà y entre altres cosas tots los llibres, papers que los
camps y camins del circuit ne anaven plens [...] perquè tot lo que era
paper blanch se.n feyen rosas als sombreros».88
En general es pot considerar que la marxa va ser un caos, un
desordre que quedà ben il·lustrat amb l’abandonament d’una gran
quantitat de pertrets i soldats ferits i malalts al camp de Barcelona.89
Moltes fonts coincideixen en el nombre i la qualitat dels materials:
cent-sis canons de bronze; més de cinc mil barrils de pólvora; cinccents barrils de bales de fusell i mosquet amb molt plom; més de dues
mil bombes; mil granades reials i innumerables granades de mà; vuit mil
pics, pales i xapos; més de quatre mil bales d’artilleria; setze mil sacs
de farina; una quantitat molt elevada de blat i d’ordi; més de deu mil
parells de sabates; molts forns de ferro; l’apotecaria proveïda de medicines i equipatges, i un llarg etcètera.90
En termes militars, la valoració del setge va ser un autèntic fracàs
des de l’òptica borbònica. Les Dues Corones, seguint les dades que ofereix Castellví, van patir dotze mil sis-centes baixes entre morts, ferits,
87. AMVI, Llibres d’Acords, núm. 29, f. 96. Carta de Francesc Vila Puigrubí
—tinent coronel del sometent— als consellers de Vic. Sant Salvador de Breda, 16 de maig
de 1706; TNA, SP 94/76. Carta anònima al secretari d’estat Charles Hedges. Barcelona,
16 de maig de 1706; TNA, SP 89/19. Carta de Paul Methuen al secretari d’estat Charles
Hedges. Barcelona, 17 de maig de 1706.
88. Citat a A. ESPINO LÓPEZ, «El coste de la guerra para la población civil. La
experiencia catalana, 1653-1714», Millars, 26 (2003), p. 183.
89. Sobre la marxa de l’exèrcit i els problemes que van viure, cal esmentar les
detallades memòries d’Honorat de Pallejà, present en aquests esdeveniments; vegeu
ALBAREDA I SALVADÓ, Política, religió..., p. 140-144. Amb relació al nombre de soldats
borbònics abandonats a Barcelona la documentació no sembla oferir dades similars.
Castellví assenyala que eren 1.640 els militars abandonats; vegeu CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, II, p. 117. La col·lecció de Fullets Bonsoms ho xifra en 2.000; vegeu BC, F.
Bon., núm. 5723. Les obres anglosaxones ens indiquen un contingent de 5.000 homes;
vegeu E. GRUBER VON ARNI, Hospital Care and the British Standing Army, 1660-1714.
Aldershot: Ashgate, 2006, p. 162.
90. BC, F. Bon. núm. 554, p. 45; TNA, SP 79/3. Relación breve y resumen de
lo sucedido en Barcelona desde el día 6 hasta el 12 de mayo de 1706, que empezó a
moverse el enemigo, para desistir del asedio de dicha ciudad, hasta desaparecerse de ella.
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malalts i desertors. D’aquest gran gruix, quatre mil van perdre’s tan sols
en la fugida cap al Rosselló. Al bàndol austriacista, el còmput arribà
ﬁns a les dues mil baixes.91 Amb relació al front català, el setge de 1706
va ser la pitjor acció francoespanyola de tota la Guerra de Successió,
no només per les nombroses baixes sofertes i el material perdut, sinó
perquè deixava els camins absolutament oberts cap a Castella. No hi
ha dubte que l’acció «llampec» sobre Barcelona va ser una jugada
arriscada, un cop de força frustrat que hagués pogut comportar la ﬁ
del conﬂicte del front peninsular en favor de Carles III.
Mentre es produïa la fugida de Felip V i la resta de l’exèrcit cap
al Rosselló, una expedició que comandaven el comte de Galway i el
marquès das Minas, que havia sortit de Portugal a la primavera de 1706,
va arribar a les envistes de Madrid. Els enfrontaments a Alcántara i
Ciudad-Rodrigo entre l’exèrcit borbònic i el cos angloholandès, anglesos
i holandesos eren favorables als aliats, també havien deixat el camí
obert cap a la capital de la monarquia. D’aquesta manera, el marquès
das Minas i el comte de Galway van entrar a Madrid per aclamar Carles III com a rei de la monarquia hispànica (2 de juliol de 1706).92
Segons diverses fonts, la cort borbònica ja havia abandonat la ciutat i
s’havia traslladat a Burgos. A Madrid, els angloportuguesos no van ser
gens ben rebuts i van haver d’abandonar la ciutat a la primeria d’agost.93
Des de Catalunya, els aliats i Carles III també van iniciar les accions pertinents per emprendre el camí cap a Castella. En un consell de
guerra celebrat a Barcelona, tan sols sis dies després de l’aixecament
del setge borbònic, es pot copsar la preocupació per preparar bé la
campanya que s’inaugurava. S’havia de decidir el nombre de soldats
que acompanyarien l’expedició —per Aragó o València—, seleccionar
el tren d’artilleria i els bagatges necessaris; saber els millors indrets
per preparar els magatzems i dissenyar una planiﬁcació adient per a
les operacions bèl·liques. Des de l’òptica defensiva, també s’havia de
decidir quina quantitat de combatents i a quines parts de Catalunya
es destinarien els efectius.94
El nombre de militars que van acabar entrant en campanya va ser
més elevat del que s’havia plantejat en un principi. D’aquests, 6.436 in-

91. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 117.
92. CARDIM, «Portugal en la Guerra…», p. 240-242.
93. V. LEÓN SANZ, «La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos de
Estado y Guerra del Archiduque Carlos de Austria». Tesi doctoral. Universidad Complutense
de Madrid, 1988, p. 136.
94. TNA, SP 94/76. Consell de Guerra celebrat a Barcelona el dia 18 de maig
de 1706.
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fants i 1.500 cavalls —gairebé tots els cossos anglesos— anirien cap al
regne de València. El comte de Peterborough lideraria aquesta expedició. A l’Aragó s’hi van destinar 2.900 homes i 800 efectius de cavalleria
sota el comandament del comte de Noyelles.95 A Catalunya, el monarca
Habsburg va nomenar com a virrei el comte Uhlefeld. Pel que fa a la
defensa de les principals ciutats, tant a Barcelona com a Tarragona
es conﬁà en les pròpies coroneles. A més, a les places frontereres de
Girona, Tortosa i Lleida es van adherir alguns efectius de reforç.
L’expedició que va emprendre el camí de l’Aragó va entrar a Tamarit de Llitera el 18 de juny. La marxa del cos del comte de Noyelles
va ser incontenible, per tal com no hi havia tropes borbòniques reglades, i els paisans armats, únic recurs defensiu, no oferien resistència.
Segons diverses informacions del regne aragonès, el territori mostrava
una certa predisposició al fet que Carles III entrés a Saragossa.96 A la
ciutat, s’hi estava preparant una defensa sustentada per segments populars —milícia urbana i tres mil homes del gremi de llauradors—; quan
es va saber, però, que Madrid ja havia donat l’obediència al monarca
Habsburg —gràcies a la incursió de les tropes de Galway i das Minas
des de Portugal—, la capital aragonesa va capitular i va fer desﬁlar les
seves pròpies milícies (29 de juny de 1706).97
Al Principat, Carles III va sortir de Barcelona per anar a Tarragona. En un principi, el rei havia acordat dirigir-se a Castella per la
via valenciana, on ja hi havia el comte de Peterborough amb un gruix
d’efectius important. Mentre era a Poblet, però, Carles III va canviar
d’opció i es va encaminar cap al Regne d’Aragó, que l’havia jurat com
a rei. Tenint en compte els designis dels comandants anglesos, que
optaven pel camí valencià via Requena, la decisió fou bastant controvertida. Aquests esdeveniments deixen entreveure l’alt grau d’improvisació amb què sovint actuaven les forces aliades, sobretot durant la
campanya de 1706.
Carles III va entrar a Saragossa el 15 de juliol, on fou molt aclamat.
A la capital aragonesa només va restar-hi deu dies, atès que l’objectiu
de l’expedició era acudir a Madrid. Quan va arribar a Guadalajara es
va trobar amb l’exèrcit angloportuguès, que havia realitzat algunes
incursions per Castella. Durant el mes de juliol de 1706, les tropes austriacistes i l’exèrcit retornat de Felip V van realitzar constants marxes
95. TNA, SP 94/76. Recompte de tropes a València i les que estant marxant des
de Catalunya, 5 de juny de 1706.
96. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 128.
97. M. B. PÉREZ ÁLVAREZ, «La Guerra de Sucesión y su inﬂuencia en Monzón»,
CEHIMO, 29 (2002), p. 97; Aragón durante la Guerra…, p. 121.
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i contramarxes entre els paratges a cavall de les dues Castelles. Les
maniobres tan sols tenien la preocupació —compartida— d’observar els
moviments de l’adversari, així que no es va produir cap combat obert.
Estant a Guadalajara, Carles III va reunir els tres grans cossos
aliats que estaven en campanya: l’angloportuguès del comte de Galway
i el marquès das Minas, el que havia emprès la via valenciana del
comte de Peterborough i l’aragonès del comte de Noyelles. En total,
un exèrcit que rondava els vint-i-quatre mil efectius. A l’altre costat del
riu Henares, i a les envistes de Guadalajara, restava el cos borbònic
de Felip V, d’uns vint-i-set mil combatents.98 Al llarg d’aquestes jornades, l’exèrcit de les Dues Corones va recobrar les obediències de les
principals ciutats que havien estat preses pels aliats (Madrid, Segòvia,
Toledo i Alcalà de Henares).
Reunit, doncs, tot el comandament aliat destinat a la península
Ibèrica (comte de Peterborough, comte de Galway, James Stanhope,
marquès das Minas, comte de Noyelles, comte d’Assumar, Antonio de
Liechtenstein i el rei Carles III), es va debatre com continuar la campanya. A sobre de la taula hi havia diversos aspectes per estudiar:
l’impacte —tant en la monarquia hispànica com a Europa— d’una
possible entrada de Carles III a Madrid; la sempre costosa planiﬁcació
dels avituallaments; la comunicació postal; la retirada de part de la ﬂota
anglesa a Itàlia, i l’enviament de Peterborough a Gènova per cercar
diners —tal com acabà fent entre setembre i desembre de 1706. Les
reunions que es van celebrar durant aquest mes d’agost, sens dubte,
van ser molt decisives i van acabar marcant l’evolució de la guerra ﬁns
a la batalla d’Almansa.99 Des de Guadalajara es va optar per fer un
replegament a la població de Chinchón, on un altre cop es va discutir
com continuar. Per als aliats, la situació era tan complexa que el més
raonable va ser la retirada cap als territoris catalanoaragonesos, concretament al Regne de València. La iniciativa adoptada a Barcelona a
les acaballes de maig fracassava a ﬁnals d’agost davant els múltiples
problemes del conglomerat austriacista: disparitat de criteris entre els
comandaments i, com a conseqüència, la dilació que comportava; la
manca de lideratge de Carles III; diﬁcultats tècniques derivades de la
guerra (manca d’avituallaments, desconeixement de la geograﬁa, hostilitat civil dels castellans, mala comunicació postal), i l’actuació interessada de la ﬂota aliada. Tot plegat va provocar que Carles III perdés

98. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 155-156.
99. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 137 i 142-143.
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la posició victoriosa del conﬂicte com a conseqüència de l’aixecament
del setge borbònic de Barcelona.100
L’única acció reeixida del bàndol aliat durant la campanya de
1706, a banda de situar el Regne d’Aragó sota obediència austriacista,
va ser la captura de Mallorca i Eivissa. Des de Guadalajara, el comte
de Peterborough va dirigir-se a València per fomentar la maniobra.
Així, l’almirall Leake, juntament amb el comte de Savallà, van navegar en direcció a Eivissa. En total, un comboi de quaranta-tres veles,
majoritàriament de transport, que hi arribaren el 22 de setembre de
1706. La nul·la presència d’efectius borbònics va fer l’empresa molt
fàcil. Aquell mateix dia es va prendre l’obediència, i el governador de
l’illa, el coronel José Ponce de León, va passar al bàndol austriacista.
Ràpidament, l’esquadra va navegar en direcció a Mallorca, on el
24 de setembre van ser vistes unes trenta-cinc embarcacions. Tal com
havia succeït a Eivissa, el comte de Savallà va demanar la rendició del
regne i va oferir una capitulació honrosa. El virrei borbònic, el comte
d’Alcúdia, va negar-se a entregar l’illa i va mostrar-se desaﬁant, ja que
comptava amb una petita guarnició —segons Castellví una setantena
de francesos. Davant aquesta postura, l’almirall Leake va maniobrar
amb intenció de bombardejar Palma. Fou llavors quan alguns segments
populars van iniciar tumults per aclamar Carles III. Aquests fets van
succeir durant la jornada del 26 de setembre i el virrei, observant l’espiral de revolta, va acceptar la capitulació.101 Els fets ocorreguts eren
la conﬁrmació dels advertiments que el comte d’Alcúdia havia realitzat
alguns mesos abans, quan a la primavera de 1706 es va aixecar el
setge borbònic sobre Barcelona i el poble mallorquí s’havia mostrat
entusiasmat, com també en conèixer la notícia de la incursió aliada a
Castella. Les reﬂexions escrites pel virrei deixen en evidència la temença
fefaent de perdre el control de l’illa: «espero poder conservarlos si la
armada enemiga no los altera con su vista, que en este caso fío poco
de estos pueblos».102
Tornem a situar-nos, però, en l’escenari peninsular. Tal com hem dit,
Carles III va encaminar-se a València, on hi entrà a ﬁnals de setembre

100. Vegeu amb més detalls aquestes argumentacions a LEÓN SANZ, La Guerra de
Sucesión…, p. 149-154.
101. Sobre els tumults originats, vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 215;
V. BACALLAR SANNA, Comentarios de la guerra de España e historia de su Rey Felipe V el
Animoso. Madrid, 1957, p. 124.
102. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta del comte d’Alcúdia a Grimaldo. Palma, 2 d’agost
de 1706.
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de 1706 enmig d’un ambient de joia i exaltació.103 El monarca austríac
va jurar els furs valencians, de la mateixa manera que ho havia fet a
Aragó i a Catalunya. A la ciutat del Túria, una de les opcions plantejades va ser la de convocar corts amb els estaments valencians, però
al ﬁnal es va desestimar pel perill existent a les fronteres i a l’interior
del regne. Cal tenir present que l’exèrcit de Felip V encara controlava
alguns sectors del territori, a banda de tenir milers d’efectius als regnes
de Múrcia i Castella.104
La nova campanya que inicià el 1707 va estar molt condicionada pel cop de força que va executar James Stanhope, nomenat com
a plenipotenciari de la reina Anna d’Anglaterra. Des del seu punt de
vista, l’exèrcit aliat havia d’entrar en campanya prenent una actitud
ofensiva, parer que no compartien alguns membres de l’Aliança, com
el rei Carles III o el comte de Peterborough. James Stanhope creia
que la Corona anglesa no podia realitzar tantes despeses econòmiques
i humanes en la successió hispànica perquè, ﬁnalment, no es realitzés
cap maniobra per aproximar Carles III a Madrid. Setmanes després,
la cort de Londres va aprovar la seva posició.105 També durant aquestes setmanes es va rebre la notícia que el nou rei portuguès, Joan V,
acceptava continuar la guerra i destinava un contingent nombrós per
atacar Ciudad Rodrigo. La nova va ser molt ben rebuda a l’est peninsular, per tal com les maniobres a la frontera lusocastellana alleugerien
la pressió sobre el front de la Corona d’Aragó.
El retard a entrar en campanya beneﬁciava les Dues Corones, que
va reforçar els seus exèrcits escampats per la península gràcies a quatre
mil soldats francesos enviats per Lluís XIV. La demora de les accions
aliades era un factor absolutament clau durant els mesos previs a la
batalla d’Almansa i, en part, també n’expliquen el desenllaç.106
El comte de Galway, juntament amb el marquès das Minas, van
esdevenir caps suprems de l’exèrcit aliat (el comte de Peterborough
va abandonar la península). A la primeria de març, Carles III va deixar el Regne de València per dirigir-se altre cop a Catalunya. Segons
sembla, entre el rei austríac i el comandament aliat no hi havia bona
sintonia; alhora, la situació que es perﬁlava al Principat reclamava la

103. BC, F. Bon., núm. 9564.
104. Vegeu aquests esdeveniments amb més detall a C. PÉREZ APARICIO, Canvi
dinàstic i Guerra de Successió. La ﬁ del Regne de València, vol. II, València: Tres i Quatre,
2008, p. 514-523.
105. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 342-343.
106. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 229-240.
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seva presència, ja que des del Rosselló s’albirava una possible entrada
francesa a l’Empordà. A més, en el cas que la campanya evolucionés
negativament, per a Carles III era perillós restar a València.107 Enmig
de la polèmica, el monarca va marxar de la ciutat i el 22 de març
arribava a Barcelona.108
Mentrestant el bàndol borbònic, comandat pel duc de Berwick, va
fer descansar els seus efectius a l’àrea de Villena. Des de França, com
hem apuntat, entrava un contingent de reforç liderat pel duc d’Orleans,
nebot de Lluís XIV i oncle de Felip V. El comte de Galway i el marquès das Minas van considerar que la millor opció era atacar l’exèrcit
del duc de Berwick abans que s’ajuntés amb els reforços d’Orleans.
D’aquesta manera, els dos exèrcits es van trobar davant d’Almansa el
25 d’abril de 1707. El bàndol borbònic sumava al voltant de trenta
mil efectius. L’exèrcit aliat presentava alguns combatents menys, uns
vint-i-quatre mil homes.109
La batalla d’Almansa va ser un combat llarg i cruent, només cal
veure’n el resultat: entre ambdós exèrcits hi hagué unes deu mil baixes. Els aliats van comptabilitzar ﬁns a vuit mil víctimes, a més de
perdre tota l’artilleria i molts bagatges. Alhora, s’ha de tenir present
el nombre de presoners, que arribaren ﬁns als dotze mil. Pel costat
borbònic hi van perdre la vida tres mil cinc-cents militars.110 Contemplant tota la guerra de Successió espanyola, Almansa va esdevenir un
dels encontres més durs d’Europa, superat només per les quatre grans
batalles continentals (Blenheim, Ramillies, Oudenaarde i Malplaquet).
No hi ha dubte, doncs, que els borbònics van sortir-ne absolutament
victoriosos. Al bàndol aliat, aquest revés va comportar que l’exèrcit es
desfés, sobretot pel que feia a les forces angloholandeses. Els militars
supervivents de l’exèrcit derrotat van entrar al regne valencià en desbandada i van haver de retirar-se ﬁns a Catalunya.

107. V. LEÓN SANZ, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España. Madrid:
Aguilar, 2003, p. 109-113.
108. Dietari de l’Antic Consell Barceloní (DACB), vol. XXVI, Barcelona, 1973, p. 7-8.
109. L’estudi més detallat sobre aquest enfrontament, en termes tàctics, estratègics
i condicionants socials dels exèrcits en combat continua sent J. L. CERVERA TORREJÓN, La
batalla de Almansa. 25 d’Abril de 1707. València: Corts valencianes, 2000, p. 21-44. Amb
relació a les cròniques d’època, vegeu BC, F. Bon. núms. 582 i 7509; BN, ms. 10928
i 11021; BACALLAR SANNA, Comentarios de la guerra…, p. 129-131; MIÑANA, La Guerra de
Sucesión…, p. 185-190; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 351-358; N. FELIU DE LA
PENYA, Anales de Cataluña, vol. III, Barcelona: Josep Llopis, 1709, p. 592-593.
110. TNA, SP 87/2, f. 572-573; BN, ms. 2491; PÉREZ APARICIO, Canvi dinàstic...,
II, p. 582-583.
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Quan els borbònics van abandonar l’escenari de la batalla —ara
ja amb els reforços del duc d’Orleans— van iniciar el camí cap a
València. El recorregut va ser incontenible i la capital del regne no
va oferir cap mena de resistència. El 8 de maig de 1707, la ciutat va
donar l’obediència a Felip V. Molts dels màxims dirigents austriacistes
van fugir per evitar la repressió. La unió dels contingents dels ducs de
Berwick i d’Orleans comportava un exèrcit de trenta-sis mil combatents
que van ser dividits en tres grans grups. Un d’ells va dirigir-se cap a
Tortosa, un altre va marxar vers Saragossa per prendre possessió del
Regne d’Aragó i el tercer va restar al Regne de Valencià per acabar de
sotmetre tot el territori.111 Només Dènia, Alacant, Xàtiva, Alcoi i Alzira,
places fortiﬁcades, encara van estar alguns mesos més sota control aliat,
ja que el comte de Galway va destinar-hi petites guarnicions. Aquesta
resistència va allargar la presència de la guerra al Regne de València
ﬁns el 1709, quan Alacant va caure deﬁnitivament.112
L’avanç ﬁlipista pel regne valencià va anar acompanyat de dures
represàlies vers la població civil que, d’una manera o una altra, s’havia
signiﬁcat amb la Casa d’Àustria.113 L’exemple més conegut d’aquest tipus
actuacions l’il·lustrà Xàtiva. En oferir resistència a un destacament
de les Dues Corones que hi volia entrar, la ciutat va ser devastada
i incendiada.114 El nom, ﬁns i tot, va ser modiﬁcat i va rebatejar-se
com a Nueva Colonia de San Felipe, tòponim que perdurà ﬁns entrat
el segle XIX.
Els refugiats valencians —i també aragonesos— que fugien de la
violència borbònica van acudir principalment a Catalunya.115 És molt
complicat precisar bé el nombre de desplaçats, però moltes fonts indiquen que va ser un gruix rellevant. Segons el testimoniatge de Castellví,
tan sols des de València van desplaçar-se uns vuit mil individus.116
Gràcies als protocols notarials podem documentar bé aquest moviment
poblacional, ja que entre 1707 i 1714 nombrosos valencians residien a

111. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 361.
112. C. PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana a la abolición de los Fueros. Los
migueletes», Estudis: Revista de Historia Moderna, 37 (2011), p. 395 i s.
113. A. FELIPO i C. PÉREZ, «Un drama personal i col·lectiu: l’exili austriacista
valencià», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18 (1998), p. 330-331.
114. PÉREZ APARICIO, Canvi dinàstic..., II, p. 603-604.
115. V. LEÓN SANZ, «Abandono de patria y hacienda. El exilio austriacista
valenciano», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 25 (2007)
p. 237 i s.; «Un exili oblidat: els valencians austriacistes», DD.AA., La Batalla d’Almansa,
1707: III Centenari. Generalitat Valenciana, 2007, p. 203-204.
116. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 361-362.
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Barcelona.117 Una petita mostra sociològica, per bé que no deﬁnitiva,
indica que era un moviment transversal, on es documentaven sectors
diversos que provenien de totes les esferes de la societat: segments populars, ciutadans, gaudins, religiosos, militars i sectors dirigents lligats
a les estructures de poder austriacistes.118
Alguns comandants borbònics que eren a Catalunya van constatar la presència dels desplaçats. El governador de Roses advertia a
Felip V l’estiu d’aquell mateix 1707 de la «gran consternación que hay
dentro del país y en la capital, en donde se va llenando cada día de
refugiados».119 La documentació de l’Hospital de la Santa Creu també
permet observar el moviment d’exiliats, ja que es pot captar perfectament com, a partir del maig de 1707, els ingressos relatius a la població
valenciana augmentaren amb escreix. Eren persones de totes les edats
i de qualsevol racó del Regne de València.120
Val a dir que Catalunya no va ser l’únic indret que va arrecerar
desplaçats que s’allunyaven de l’avanç ﬁlipista. També a les Illes Balears,
especialment a Mallorca, es documenta aquest ﬂux migratori. Llibres
d’òbits parroquials demostren una presència poblacional a l’illa que
comença a documentar-se a partir de l’estiu de 1707 i ﬁns a la ﬁ del
conﬂicte.121 Un cop van caure els nuclis resistents d’Alacant i Dènia, un
gruix important de civils va desplaçar-se en direcció a Eivissa, fet que
va comportar que el 1710 es prohibís l’entrada a l’illa de més persones
que no poguessin treballar o si no justiﬁcaven la tinença de negocis.122
La plasmació jurídica de la repressió borbònica va aparèixer en
forma de decret, promulgat el 29 de juny de 1707. Amb la nova reglamentació dels decrets de Nova Planta, els regnes aragonès i valencià
117. V. GRAULLERA SANZ, Los notarios de Valencia y la guerra de Sucesión. València:
Colegio Notarial de Valencia-Universitat de València, 1987, p. 95-104. Vegeu la recent obra
d’Albert Garcia Espuche, qui ha documentat moltes vivències de la colònia valenciana
establerta a Barcelona, A. GARCIA ESPUCHE, Una societat assetjada: Barcelona, 1713-1714.
Barcelona: Empúries, 2014.
118. J. E. LÓPEZ CAMPS, «Maulets amb noms i cognoms. Els exiliats valencians a
Barcelona (1707-1714)», Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions. Segon Congrés
Recerques, Lleida, 10-12 d’abril, 2001, vol. III, Lleida: Pagès editors, 2002-2005, p. 179.
119. AHN, Estat, ll. 320-1. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 24 de
juliol de 1707.
120. A. CASES IBÁÑEZ, «La Guerra de Successió a través de l’Hospital de la Santa
Creu», A. ZARZOSO ORELLANA (dir.), Medicina i Farmàcia. Barcelona 1700. Barcelona:
Institut de Cultura de Barcelona, 2011, p. 244-245.
121. J. JUAN VIDAL, «La Guerra de Successió a la Corona d’Espanya: les Illes
Balears, ﬁlipistes, austriacistes i anglesos», DD.AA., Actes del Congrés..., p. 424.
122. M. COLOM, «La Guerra de Successió a les Balears», E. BELENGUER (dir.),
Història de les Illes Balears, vol. II, Barcelona: Edicions 62, 2004, p. 388.
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foren amputats en tots els sentits. Es va anul·lar el corpus jurídic que
havia fonamentat el sistema pactista de la Corona catalanoaragonesa
i s’imposà un model de caràcter militaritzat. En paraules de C. Pérez
Aparicio, «es tractava, sens dubte, d’una clara ruptura amb la tradició
política hispana».123
CAP

A LA GUERRA ENROCADA:

1707-1712

Amb relació a Catalunya, J. M. Torras va remarcar el canvi de
percepció del conﬂicte successori una vegada es va conèixer el resultat
d’Almansa: «de la consideració originària d’una guerra de curta durada,
que tindria les seves principals incidències fora del Principat, en terres
peninsulars, i que es prometia victoriosa culminada en l’episodi simbòlic
de la coronació de l’arxiduc com a rei a Madrid, a partir del 1707 es
passà a un concepte de guerra defensiva, que es desenvoluparia íntegrament en territori català, i que apareixia als ulls dels contemporanis
envoltada d’una gran incertesa sobre el seu desenllaç».124 Informacions
sobre la capital catalana arribades a Roses semblen conﬁrmar aquesta
commoció: «Los individuos de Barcelona, después de la feliz batalla de
Almansa, han enteramente mudado su aﬁción y mal animo, de forma
que como antes todo era ultrajar y vituperar los prisioneros franceses,
y su nación es hoy ende a favorecerles con ocultas limosnas de dinero
y ropa, dejándoles en sosiego por la ciudad».125
Quan es va conﬁrmar el desenllaç de la batalla d’Almansa a Barcelona (1 de maig de 1707), així com la desbandada de soldats que
fugien, es van iniciar els preparatius per fer front a la més que probable
incursió borbònica cap al Principat. Una de les àrees que va veure’s
més afectada foren les Terres de Ponent. El contingent borbònic que

123. PÉREZ APARICIO, Canvi dinàstic..., II, p. 620. No referirem ni dedicarem més
atenció a aquest aspecte, vegeu els bons estudis d’E. GIMÉNEZ LÓPEZ, Militares en Valencia
(1707-1808): los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del
Antiguo Régimen. Alacant: Diputación de Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,
1990; Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia. Alacant:
Publicacions de la Universitat d’Alacant, 1999; C. PÉREZ APARICIO, De l’alçament maulet
al triomf botiﬂer. València: Eliseu Climent, 1981; J. MORALES ARRIZABALAGA, La derogación
de los fueros en Aragón (1707-1711). Osca: Instituto de Estudios Altoaragoneses (CSIC),
Excma. Diputación Provincial, 1986; PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante la Guerra…, p. 273-295.
124. J. M. TORRAS I RIBÉ, «Catalunya després de la batalla d’Almansa: els desastres
de la guerra contra la població civil (1707-1711)». Pedralbes. Revista d’Història Moderna,
24 (2004), p. 313.
125. AHN, Estat, ll. 312. Notícies adjuntades per Domingo Recco a Grimaldo.
Roses, 17 de novembre de 1707.
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havia abandonat València per dirigir-se a Saragossa, comandat pel duc
d’Orleans, va prendre possessió del Regne d’Aragó sense diﬁcultats i
a les acaballes de l’estiu ja era a Catalunya. De fet, les Dues Corones
van apoderar-se de Balaguer fàcilment i van iniciar les maniobres per
assetjar Lleida.
El bloqueig de la capital de Ponent es va iniciar l’11 de setembre
de 1707. A l’interior de la ciutat, Castellví, seguint el relat del general
Miquel Ramon i Tort —que era present en els combats— comptabilitzava
una força heterogènia d’uns dos mil set-cents efectius. En aquest gruix
s’incloïen nombroses partides d’eclesiàstics i de la Coronela, liderada pel
paer en cap Aleix de Segarra. El príncep Enric de Hessen-Darmstadt
i el general anglès Charles Wills comandaven la defensa, a més del
suport de dos coronels holandesos i el portuguès de cavalleria Paulo
Gaetano de Alburquerque. Les Dues Corones van envoltar la ciutat ﬁns
a disposar de trenta mil combatents i cinquanta-dues peces de batre
en el moment culminant del setge.126
Després de diverses jornades de foc incessant, la tarda del 12 d’octubre els borbònics van ordenar l’assalt al sector del Carme i del Portal
de Santa Magdalena. L’envestida ﬁlipista va arribar ﬁns a la bretxa, on
les forces d’Orleans es van fortiﬁcar tot esperant la caiguda de la nit.
El príncep Enric de Hessen-Darmstadt va intentar convèncer Charles
Wills per realitzar un contraatac que sorprengués els borbònics. La
negativa del comandant anglès va fer recular el landgravi de Hessen i
els seus combatents ﬁns al castell del Rei. Tot i que la Coronela es va
mostrar molt reticent a executar-ho, ﬁnalment, també acatà les ordres
d’Enric de Hessen-Darmstadt i s’acabà retirant a la fortalesa. En la
nit del 12 al 13 d’octubre, la població civil també va cercar l’empara
del Castell del Rei. Si la ciutat ja no comptava amb gent armada per
lluitar, la ràtzia borbònica era molt previsible.
L’endemà, 13 d’octubre, les tropes ﬁlipistes van prendre possessió
de la ciutat i va produir-se el temut saqueig. En aquest episodi observem el primer moment de la guerra en què una de les ciutats més
importants de Catalunya va ser represaliada. Durant la jornada, algunes
fonts indiquen que es va produir l’execució d’alguns civils i religiosos al
convent del Roser, per bé que la documentació austriacista no facilita
un relat coincident.127
126. Per resseguir amb més concreció els episodis d’aquest setge vegeu O. UCEDA
MÁRQUEZ, Lleida 1707: la ciutat massacrada. Lleida: La Clamor, 2007, p. 82-99; R. FERNÁNDEZ DÍAZ, Història de Lleida, vol. VI, Lleida: Pagès editors, 2003, p. 50-60. Per conèixer el
detall dels cossos borbònics i aliats, vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 434-435.
127. O. Uceda dedica especial atenció a aquests fets i a les versions existents,
vegeu UCEDA MÁRQUEZ, Lleida 1707..., p. 106-112.
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Un cop l’exèrcit d’Orleans va controlar l’entramat urbà, va iniciar
la segona etapa del setge: reduir el Castell del Rei situat al capdamunt
del Turó de la Seu. Des de l’exterior, les restes de l’exèrcit aliat dirigit
pel comte de Galway i el marquès das Minas, que tenien el camp
establert a les Borges Blanques, van prometre socors als resistents de
la ciutadella, ara bé, unes esperances il·lusòries si ens atenim als fets.
I és que tal com havia succeït a l’inici de la campanya a València, les
desavinences entre la comandància aliada van ser patents. Entre els
generals no era clara l’opció d’ajudar Lleida o deixar perdre la ciutat,
per tal com la manca de diners i d’efectius era molt acusada en el
bàndol aliat.128
A la primeria de novembre, doncs, després que la ciutadella de
Lleida hagués suportat la pressió de més de dos mil projectils borbònics
i l’explosió d’una mina al baluard de Sant Andreu, Charles Wills va
tenir notícia de la impossibilitat de poder rebre socors des de l’exterior.
Aquest fet va ser el detonant perquè el general anglès acceptés capitular.
La guarnició disposava de pocs efectius i al castell s’hi amuntegava
molta població civil. El subministrament d’aigua escassejava, ﬁns al
punt que alguns testimonis van constatar l’existència de mil dues-centes
persones amb disenteria.129
El setge de Lleida va deixar un gruix de baixes nombrós, especialment pel que feia a l’exèrcit de les Dues Corones. Sembla que en
aquest setge les malalties van jugar un paper rellevant, sobretot si
seguim la crònica del narrador austriacista i, en menor mesura, de
Feliu de la Penya.130 En línies generals, podem advertir que les Dues
Corones, segons les revistes, xifraven en set mil vuit-centes les pèrdues computades. Els aliats, entre tropa reglada, milícies i paisans, van
tenir-ne unes dues mil dues-centes.131 La documentació ﬁlipista aporta
dades molt diferents, atès que xifra en vuit-centes les baixes sofertes
per cada bàndol.132
La caiguda a les mans ﬁlipistes de la capital de Ponent va consolidar que tota la Depressió Central Catalana esdevingués terra de ningú.
Des de llavors, les diverses poblacions del pla lleidatà van formar part
d’un bàndol o de l’altre tot depenent de l’exèrcit que hi transitava.

128. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión , p. 277-281.
129. Vegeu aquests fets amb més detall a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II,
p. 393-402. Les capitulacions a AML, Llibre de Consells Generals, reg. 457, f. 80-84;
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 464-467.
130. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, III, p. 599.
131. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 402.
132. UCEDA MÁRQUEZ, Lleida 1707..., p. 100.
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De fet, aquesta tònica va ser el denominador comú del període 17071712, on reconstruir el ﬁl exacte dels esdeveniments esdevé una tasca
molt complexa. Des de Calaf ﬁns a Lleida (est/oest), i des de Ponts
ﬁns al coll de Belltall (nord/sud), aquesta àrea va ser un dels espais
més castigats pel conﬂicte i els seus habitants van patir tota mena
de vexacions i imposicions que molt sovint comportaven el despoblament de les viles.133 Dominar Lleida va permetre als ﬁlipistes campar
a discreció arreu de la meitat nord-occidental de Catalunya. Alhora, es
podia controlar una plana bladera rica en avituallaments i farratges.
La seva localització estratègica permetia connectar el Principat amb la
rereguarda aragonesa, espai on els borbònics van aconseguir preparar
un entramat militar prou estable. Així com Tortosa era una localitat
més fàcil d’aïllar, atès que protegint el coll de Balaguer qualsevol exèrcit que volgués recórrer Catalunya podria patir moltes baixes, des de
Lleida, les possibilitats de penetració eren moltes i variades. De fet, els
ﬁlipistes, conscients de la importància de Lleida, a partir de la seva
captura van iniciar un procés de fortiﬁcació que s’allargà alguns anys
i que possibilità mantenir el control de la plaça per sempre, ﬁns que
la guerra va acabar el setembre de 1714.
Jean Chrétien de Landas, comte de Louvigny, va ser designat com
a nou governador de la ciutat. La seva política va estar marcada per
la repressió, per tal com aplicà mesures molt severes contra els austriacistes.134 Des del novembre de 1707 ﬁns a l’estiu de 1710, Lleida va
sufragar despeses per valor de 3.058 lliures —probablement en van ser
més—, que es derivaven de la gestió militar: manutenció de presoners
que seguidament serien enforcats (miquelets), adquisició de llenya per
als comandants de la plaça, estopa per a l’habilitació de mines, guies,
correus, bagatges, etc.135 Així mateix, un sector de la ciutat va ser
enderrocat per constituir una autèntica plaça forta que possibilités el
control militar de tot el nucli urbà.136 A la ciutadella del Turó de la
Seu, a causa de l’experiència viscuda pels aliats durant el setge, el nou
133. A. BACH I RIU, «Crònica de la Guerra de Successió a les terres de Lleida,
escrita per un pagès del Palau d’Anglesola», Ilerda, 44 (1983), p. 174.
134. El pagès Aleix de Ribalta havia deixat escrit a les seves notes que «era lo
home més cruel que mai al món se ha vist»; BACH I RIU, «Crònica de la...», p. 177. Sobre
el mateix comte de Louvigny, Francesc de Castellví havia declarat que «Excedía los
límites de lo rígido y serían forzosos muchos volúmenes para describir sus severidades»;
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 403.
135. AML, Municipal, Quintes i milícies, caixa 1587.
136. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 18 de maig de
1708. Els enderrocs van afectar algunes cases del carrer major, del sector de Sant Joan,
a la Vileta, el col·legi de l’Assumpció, el de la Concepció i el palau del Bisbe; vegeu
UCEDA MÁRQUEZ, Lleida 1707..., p. 114.
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governador ordenà la perforació d’un pou per proveir d’aigua el fortí.
Un pou que va ser construït pels dissidents, els miquelets, els voluntaris austriacistes i els soldats presoners, que va comportar la mort de
molts d’aquests homes i que fossin necessaris molts mesos de treball
dur ﬁns a trobar-hi aigua.137 En bona mesura, totes aquestes obres van
ser costejades amb la imposició de taxes i a partir de la conﬁscació de
béns. El patrimoni recaptat va gestionar-lo l’antic membre de l’Audiència Reial borbònica de Barcelona, el jutge Josep d’Alòs.138 El procés
de fortiﬁcació va comportar que s’obligués molts pobles de la rodalia
amb imposicions diverses.139 Els religiosos que es van mostrar contraris
al nou ordre van ser desterrats, així com d’altres sospitosos del món
civil (metges, apotecaris, llauradors, notaris, etc.).140
Si Lleida i les Terres de Ponent van ser el primer territori de Catalunya a patir l’ocupació borbònica després d’Almansa, des de 1708
el duc d’Orleans va prioritzar la reducció de Tortosa. El 22 de maig
de 1707, el victoriós exèrcit ﬁlipista provinent del Regne de València
es va plantar davant Tortosa i va iniciar una presència a la zona que
es consolidà mesos més tard. Gràcies al control de la rereguarda aragonesa, les Dues Corones van assegurar els transports del riu Ebre.
Aquesta artèria ﬂuvial va ser essencial per perllongar el bloqueig sobre
Tortosa ﬁns l’estiu de 1708, moment en què la plaça fou assetjada.
D’aquesta manera, vint-i-vuit mil soldats liderats pel duc d’Orleans
van prendre posicions al voltant de la ciutat. A l’interior de Tortosa, les
forces aliades comandades pel comte Lascheraine eren quatre mil cinccents homes (holandesos, imperials i portuguesos) i la Coronela (mil
tres-cents civils).141 Des de Sogorb, partides de miquelets van intentar
entorpir el ﬂux d’avituallament borbònic que provenia de València.142

137. El cronista austriacista diu que van caler tres anys per trobar aigua; vegeu
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 403. El governador, però, va informar que es va
treballar dia i nit ﬁns acabar l’obra en un any i mig. El pou tenia una profunditat de
cinquanta-quatre toeses franceses (97,2 metres). Val a dir que l’aigua que es va trobar era
salada, detall molt important que el governador va passar per alt a l’hora de comunicarho a la cort; AHN, Estat, ll. 365. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 30 de maig de
1709. Vegeu també BACH I RIU, «Crònica de la...», p. 177.
138. AHN, Estat, ll. 798. Còpia del despatx de Josep d’Alòs. Madrid, 18 de gener
de 1708.
139. A. CASES IBÁÑEZ, La guerra de Successió i les Terres de Ponent. Lleida: Institut
d’Estudis Ilerdencs-Diputació de Lleida, 2014, p. 307 i s.
140. AHN, Estat, ll. 812. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 28 de gener de
1708; AHN, Estat, ll. 352. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 19 d’agost de 1708.
141. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 526 i 528.
142. PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana...», p. 402-403.
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El 20 de juny de 1708, les Dues Corones van iniciar les tasques
per obrir una trinxera paral·lela al llenç de la muralla, a la zona de
Remolins. Posteriorment, i com era habitual, una bateria de canons
obria una bretxa, mentre que a l’interior es produïen els treballs necessaris per construir la travessera. Durant els combats, des de la ciutat
es van realitzar quatre sortides, algunes de les quals protagonitzades
per la Coronela i els fusellers de muntanya.143 Sembla que en aquest
setge la participació dels tortosins és un fet contrastat, fet que fou molt
perjudicial atesa la repressió sobrevinguda.144
Des de l’òptica aliada, la situació es va agreujar amb poques jornades. Tant és així que, el 10 de juliol de 1708, es va celebrar un consell
de guerra per debatre si la plaça havia de capitular. L’únic general que
es va mostrar contrari, el governador John Jones, creia que amb els
militars restants (uns dos mil sis-cents efectius) i el gruix de fusellers
i la Coronela (uns dos mil homes) encara es podria fer front a una
nova escomesa.
Finalment, els aliats van fer una crida al duc d’Orleans per arranjar
la capitulació i abandonar la ciutat.145 Les baixes ﬁlipistes ocasionades
per l’acció militar van ser cinc mil (uns dos mil morts i uns tres mil
ferits). Els aliats, si seguim Castellví, van patir 538 pèrdues, tot i que
Feliu de la Penya ho va xifrar en mil tres-centes.146 Una de les raons
que poden explicar la derrota de Tortosa, a banda de tenir en compte
la capacitat militar de les Dues Corones, rau en el fet que el mariscal
Starhemberg estava esperant un contingent imperial provinent d’Itàlia
per poder socórrer la ciutat, ajut que no es produí.147
La importància de Tortosa era coneguda per tothom. Informadors
borbònics asseguraven que la commoció que podria ocasionar la pèrdua
de la plaça en la societat catalana seria molt gran. De fet, a Barcelona,
la derrota va ser amagada ﬁns el 22 de juliol, quan a la ciutat s’estaven
fent els preparatius per a la celebració del matrimoni entre Carles III i
Elisabet Cristina de Brunsvic.148 La tristesa de la derrota contrastà amb
l’entrada de la jove reina a la capital catalana, que es produí l’últim dia
143. Carta de John Jones al comte de la Corzana. Cambrils 17 de juliol de 1708.
Reproduït a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 579.
144. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 275.
145. Vegeu les capitulacions a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 575-578.
146. Cfr. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, III, p. 605 i CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, II, p. 533.
147. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 526.
148. AHN, Estat, ll. 350-1. Cartes de Josep d’Alòs a Francisco Ronquillo. Lleida,
28 de juliol de 1708. A partir del dietari de la Generalitat es desprèn que el dia 19 de
juliol la pèrdua de Tortosa encara no estava conﬁrmada; vegeu DG, X, p. 918.
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del mes. Barcelona es va engalanar per a l’ocasió, i quan la princesa
hi va entrar, el goig popular va ser màxim: els membres de la cort i
els representats de les institucions catalanes van lluir les seves millors
gales, el castell de Montjuïc realitzava salves amb artilleria i totes
les campanes repicaven a l’uníson. Ambdós monarques van contraure
matrimoni l’1 d’agost de 1708 a la basílica de Santa Maria del Mar.
Al començament del 1709 els exèrcits es mantenien en les mateixes posicions després d’haver viscut un dels hiverns més gèlids que es
recordaven. En general, aquest any s’ha d’entendre com un moment
d’espera al front català. A banda, i malgrat que no tenia una repercussió directa sobre les operacions bèl·liques, el papa Climent XI va
reconèixer Carles III com a rei de la monarquia hispànica.149 El revés
a Felip V va agreujar-se encara més quan Lluís XIV va obrir un procés de negociació amb els aliats (la Haia i Gertruydenberg).150 La crisi
ﬁnancera que patia França, a més de la necessitat de protegir el nord
del regne, van forçar Lluís XIV a iniciar converses de pau. Sobre el
terreny, això es va traduir en el fet que part dels efectius gals van deixar
l’exèrcit de la frontera catalanoaragonesa. Durant les negociacions, i
després que els aliats arribessin a perﬁlar els preliminars de la pau, el
Rei Sol va estar a prop d’acatar-la, però algunes condicions humiliants
i el resultat de la batalla de Malplaquet —que tot i ser favorable als
aliats, França va sortir-ne vencedora moral—, provocaren que Lluís XIV
decidís continuar amb el conﬂicte.151
No hi ha dubte que els esdeveniments de 1709 ocorreguts a escala
internacional van alterar l’exèrcit peninsular de les Dues Corones. Si ﬁns
aquell moment el pes de la guerra l’havia portat el monarca francès,
des de llavors, els sectors hispànics de la cort de Felip V van liderar
l’empenta militar. En bona mesura, això succeí gràcies al suport de la
noblesa i de les ciutats de la Corona de Castella.152 D’aquesta manera,
149. P. CASTAÑEDA DELGADO, «Clemente XI y la Guerra de Sucesión», DD.AA., La
Guerra de Sucesión en España y América: actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar,
Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000. Madrid: Deimos, 2001, p. 865-874. Vegeu l’evolució
del Papat entorn el conﬂicte successori a l’obra de D. MARTÍN MARCOS, El Papado y la
Guerra de Sucesión española. Madrid: Marcial Pons, 2011.
150. El procés va fracassar, en bona mesura, per les condicions humiliants que
pretenien imposar els aliats a Lluís XIV; vegeu una esquematització a J. ALBAREDA I SALVADÓ,
El «cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742).
Barcelona: Fundació Noguera, 2005, p. 90-97. Els preliminars de les negociacions a
AHN, Estat, ll. 365.
151. Vegeu amb més concreció l’aturada de 1709 a ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra
de Sucesión..., p. 279-285.
152. Vegeu aquest gir i les decisions preses per les corts de París i Madrid a
C. DE CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726).
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Felip V va decretar l’augment dels seus exèrcits: «Habiendo reconocido
los contratiempos [...] de algún tiempo a esta parte las armas del Sr.
Rey Cristianísimo, mi abuelo, y que por esta causa se hallaría obligado
a disminuir o retirar el número de tropas con que me auxiliaba [...],
resolví algunos meses ha, aumentar mis ejércitos en España».153
La situació que referim s’entreveu perfectament en ple front català,
ja que els francesos no van executar cap maniobra que pogués posar
en perill els seus efectius. El ﬁlipista comte d’Aguilar, molt decebut per
com s’havien anat desenvolupant els esdeveniments, no entenia el sentit
de la campanya de les Dues Corones. A més, l’escassetat que patien les
poblacions del front, accentuada per la manca d’avituallaments proporcionats per la Corona —fet que obligava a racionar el menjar de soldats
i bèsties—, va enutjar molt el comte. Les seves paraules dirigides al
secretari reial José Grimaldo són prou eloqüents: «Yo no sé por dónde
empezar, ni por dónde proseguir, a decir el estado de esto; solo por
obligación añado que se le cae al rey la corona de la cabeza, si por su
persona y sus resoluciones no toma las más prontas medidas».154
Els aliats van aproﬁtar les limitacions de les Dues Corones i, sense
gaires esforços, diversos efectius van avançar cap a Balaguer. L’exèrcit
austriacista, observant que els ﬁlipistes no realitzaven cap moviment,
van posar setge a la ciutat. Poques hores després, la guarnició va demanar la capitulació i Balaguer va tornar a estar sota control aliat.
Durant aquest període en què Catalunya va viure la guerra enrocada, sobretot a les Terres de Ponent, al darrer semestre de 1710 es
va produir un parèntesi. Si ﬁns llavors ambdós bàndols tenien com a
objectiu no arriscar les posicions i adoptar una actitud de prudència,
sobretot per part de l’exèrcit anglès s’inicià una campanya ofensiva que
va acabar portant Carles III a Madrid.
Durant les primeres setmanes de juny de 1710, les armes ﬁlipistes
van actuar amb celeritat. Places avançades com Cervera i Calaf van
caure en mans borbòniques, que van apoderar-se de moltes vitualles.
Aquestes pràctiques també es van realitzar a la zona meridional, en
direcció al coll de Belltall, a la Conca de Barberà i al sud de les Garrigues. De fet, Felip V va executar una política de presa d’avituallaments
per buscar el debilitament de l’enemic.

Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 221-225. El cronista austriacista també en fa referència,
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 24.
153. AHGM, Marqués de las Minas, núm. 160, caixa 1.
154. AHN, Estat, ll. 758. Carta del comte d’Aguilar a Grimaldo. Camp de Torrelameu,
15 d’agost de 1709.
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Mentrestant, l’exèrcit austriacista fortiﬁcava la plaça de Balaguer.
Alhora, els regiments repartits arreu del país mantenien les seves posicions a les casernes, sense haver de patir el desgast de fer campanya
(com li passava a la tropa francoespanyola). Durant aquestes setmanes, els aliats van rebre reforços provinents de Vado Ligure i això va
signiﬁcar que el mariscal Starhemberg155 i James Stanhope entressin
en campanya amb un exèrcit de setze mil infants i sis mil genets. Per
primera vegada des de la desfeta d’Almansa, els austriacistes van ser
capaços de tenir un contingent prou nombrós per fer front a les Dues
Corones.
Els dos exèrcits enfrontats es van reunir a les rodalies d’Almenar
(Segrià). L’exèrcit borbònic el comandava el marquès de Villadarias i
sumava vint mil efectius d’infanteria i vuit mil de cavalleria. El 27 de
juliol hi va haver la batalla entre ambdues forces. El xoc va protagonitzar-lo la cavalleria anglesa, gràcies a l’agressivitat que practicaven les
unitats comandades per James Stanhope. Part dels efectius borbònics
van fugir en estampida, molts dels quals van morir a causa de l’escarpament del terreny. La infanteria francoespanyola també va retirar-se de
manera precipitada cap a Lleida. Tot plegat va provocar que els aliats
sortissin victoriosos de l’encontre, patissin només unes quatre-centes
baixes i capturessin el tren d’artilleria borbònic. Les Dues Corones van
perdre al voltant de mil cinc-cents efectius.156
La victòria als camps d’Almenar va possibilitar que les forces aliades sortissin de la reclusió catalana a la qual es veien sotmeses des
de 1707. Foren tres anys que havien permès reforçar el conglomerat
aliat de manera notable, especialment a les acaballes de 1709 i durant
el primer semestre de 1710. Des de l’Imperi germànic s’havien enviat
milers de combatents que embarcaven a Gènova en direcció a Catalunya. L’activitat de l’armada aliada va ser clau per proveir els diversos
territoris de Carles III del Mediterrani, especialment el Principat. La
xarxa que va teixir la potència naval britànica —a partir d’unes quaranta
embarcacions de guerra— va aconseguir que s’avituallés amb més o
menys regularitat els ports de Barcelona i Tarragona, però també els

155. El mariscal Guido von Starhemberg va arribar a Catalunya l’abril de 1708
provinent de Viena per liderar l’exèrcit austriacista. Fins aquell moment, Peterborough,
Galway i das Minas havien compartit el comandament suprem, però els esdeveniments
bèl·lics al llarg del període 1705-1707, així com les habituals opinions confrontades, va
comportar que aquest destacat general austríac encapçalés la direcció militar.
156. Vegeu un estudi acurat de la batalla a X. RUBIO CAMPILLO, Almenar 1710:
victòria anglesa a Catalunya. Calafell: Llibres de Matrícula, 2008, p. 65-112.
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arxipèlags balear i sard,157 els regnes de Nàpols i Sicília, la República
de Gènova i Liorna van esdevenir enclavaments estratègics per a la
supervivència de l’empresa militar austriacista de l’est peninsular.158
L’exèrcit victoriós d’Almenar del mariscal Starhemberg i James
Stanhope va penetrar cap a l’Aragó. Carles III va acompanyar la comitiva amb la mirada posada sobre Madrid. L’exèrcit de les Dues Corones
va quedar-se amb vint-i-tres mil homes i va endarrerir la posició ﬁns
a Saragossa. Els aliats, malgrat que també van patir algunes baixes
fruit de la duresa d’entrar en campanya, tenien un cos que rondava
els vint-i-quatre mil efectius.159
La superioritat austriacista es va fer palesa altre cop a la batalla
de Saragossa (20 d’agost de 1710). Malgrat que els borbònics van debatre s’hi havien d’entrar en combat, l’avantatge estratègic de l’indret
que ocupaven va esperonar-los a executar-ho. El comandament ﬁlipista
creia que amb unes jornades de descans es podria aconseguir una
victòria i evitar així la possible retirada cap a Castella. Per la seva
banda, els aliats creien que s’havia d’arriscar els esforços realitzats
ﬁns llavors, i optaren decididament per lluitar. L’objectiu passava per
reduir més les forces del Borbó. Si aconseguien la victòria, el camí de
Madrid estava lliure.
Al llarg del matí del dia 20, l’artilleria de cada exèrcit va protagonitzar el combat, però a partir del migdia la cavalleria ﬁlipista
es va llançar contra l’adversari. Tal com havia passat a Almenar, els
esquadrons aliats van sobreposar-se i van provocar que els borbònics
es retiressin en desbandada. La confusió va ser total, ﬁns i tot Felip V,
present a l’encontre, va estar a punt de ser capturat. L’exèrcit borbònic
va retirar-se cap a Madrid, va perdre part de l’artilleria i sofrí nou mil
baixes, gairebé la meitat de les quals van morir.160
157. Des d’agost de 1708, els aliats tenien el control de l’illa de Sardenya, que
jurà obediència a Carles III. Vegeu A. CASES IBÁÑEZ, «Guerra i quotidianitat militar a
la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)». Tesi doctoral, Universitat Autònoma de
Barcelona, 2012, p. 120-122.
158. TNA, SP 42/9 f. 125. Llista dels vaixells anglesos al Mediterrani, 21 de febrer
de 1710; TNA, SP 42/10 f. 199. Ordre de la reina Anna per transportar des de qualsevol
punt de les costes italianes avituallaments (reclutes, roba, diners, provisions i munició)
cap a Catalunya, 11 d’octubre de 1709.
159. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 54.
160. Algunes fonts apunten que les Dues Corones van tenir menys baixes, unes
cinc mil. A la batalla de Saragossa, o Monte Torrero, l’exèrcit aliat va perdre dos mil
combatents; vegeu AHN, Estat, ll. 8701. Per veure el seguit de dades i diversos relats
d’ambdós bàndols sobre la marxa des d’Almenar ﬁns a la batalla de Saragossa, vegeu
BNP, Relaçam dos movimentos, e acçones, que depois da Batalha de Almenara obrou o
Exercito de Sua Magestade Catholica, & da feliz vitoria, que ultimamente alcançou das Armas
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Després que l’exèrcit austriacista s’aprovisionés a Saragossa al
llarg de deu dies, l’expedició va dirigir-se a la capital de la monarquia, on arribà el 21 de setembre de 1710.161 Cal tenir present que la
família reial borbònica, els tribunals, els ministres i bona part de la
noblesa havien fugit cap a Valladolid. L’ambient fred i inhòspit va ser
el denominador comú de la curta estada del rei austríac a la ciutat,
on va ser coronat per segona vegada com a Carles III d’Espanya. Els
principals cronistes, Castellví i Bacallar, coincideixen en el relat que
el poble madrileny escassament va acalorar el monarca i pocs nobles
van rebre’l per retre-li homenatge. A James Stanhope la situació no li
era desapercebuda: «the country is our enemy, and we are not masters
in Castilla of more ground that than we incamp on [...] at our ﬁrst
arrival here, the town appeared a desert».162
Els comandaments aliats no van considerar oportú hivernar a
Castella, i malgrat plantejar altres opcions que permetessin mantenir-se
a prop de Madrid —com establir-se a Toledo o a la Manxa—, s’ordenà
el retorn a Catalunya.163 A mitjan novembre l’exèrcit aliat marxava
cap a l’Aragó dividit en dues columnes. Una la liderava James Stanhope, bàsicament amb el gruix dels cossos anglesos; l’altra el mariscal
Starhemberg, que encapçalava la resta de l’exèrcit. Quan Carles III va
entrar a Barcelona a mitjan desembre de 1710, ho feia amb la mala
notícia que havia conegut poc abans. I és que, a Castella, les autoritats
militars ﬁlipistes havien decidit impulsar una contraofensiva doble.
El gruix de l’exèrcit que encapçalaria el duc de Vendôme atacaria la
retirada aliada que abandonava Madrid, mentre que el duc de Noailles
assetjaria d’una vegada per totes Girona.
Els efectius que perseguien la marxa per Castella van aconseguir
neutralitzar els aliats a Brihuega, on els homes de James Stanhope hi
havien arribat el 6 de desembre de 1710 amb la intenció de reposar de
les fatigoses marxes i de les malalties que sembla que patia part de la
soldadesca.164 Diverses fonts discrepen al voltant del nombre d’homes
do Duque de Anjoù, junto a Saragossa em 20 de Agosto de 1710; CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, III, p. 59-60 i 169-179; PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante la Guerra…, p. 141-142.
161. TNA, SP 94/77. Carta de Stanhope al secretari d’estat comte de Dartmouth.
Madrid, 4 d’octubre de 1710.
162. «El país és el nostre enemic, a Castella tan sols som els amos del terra a on
acampem [...] a la nostra primera arribada, la població semblava un desert»; TNA, SP
94/77. Carta de Stanhope al secretari d’estat comte de Dartmouth. Madrid, 4 d’octubre
de 1710.
163. Vegeu a tall de síntesi aquesta entrada a Madrid i els consegüents problemes
a LEÓN SANZ, Carlos VI. El emperador…, p. 178-182.
164. TNA, SP 94/77. Carta de Lepell al secretari d’estat comte de Dartmouth.
Saragossa, 10 de desembre de 1710.
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del reforçat exèrcit borbònic però, prenent les dades de Castellví, hem
de suposar que el contingent estava compost per entre vint-i-cinc mil
i trenta mil soldats. El 8 de desembre columnes avançades del duc de
Vendôme van bloquejar Brihuega i el gruix de les forces va sorprendre
la població l’endemà mateix. El general James Stanhope, observant la
superioritat borbònica, que amb poques hores havia constituït diverses bateries que havien malmès la muralla de Brihuega, va optar per
capitular. Les baixes en combat van ser escasses, però l’exèrcit anglès
va perdre el comandant Stanhope, que va ser fet presoner juntament
amb els altres membres de l’estat major (tinent general Carpenter, els
generals Wills i Pepper, el brigadier Gorge, a més dels càrrecs administratius) i 3.762 militars més.165 L’endemà, el contingent que encapçalava
el mariscal Starhemberg, mentre s’encaminava a Brihuega amb l’objectiu de socórrer Stanhope —que encara no sabia que havia capitulat—,
va topar amb els vint mil efectius del duc de Vendôme. L’encontre va
ser a Villaviciosa de Tajuña. Tot i que va ser un xoc igualat, cap al
tard, Starhemberg va ordenar la retirada i va perdre força homes.166 El
desenllaç militar no va quedar gaire clar, però les fonts borbòniques
ho van interpretar en clau victoriosa, atès el volum de pertrets aliats
abandonats al camp de batalla.167
Des del punt de vista austriacista, el revés militar encara va agreujar-se més a causa del setge borbònic de Girona. Des de 1707, l’exèrcit
francès del duc de Noailles, que tenia la seva base d’aprovisionaments
al Rosselló,168 havia ideat alguns plans per sotmetre la ciutat.169 Tot i
això, l’operació encara no s’havia produït i, en general, el duc de Noailles havia realitzat incursions estacionals que tenien com a objectiu
extorquir les terres gironines.
L’acció ﬁnal sobre Girona tingué lloc a mitjan desembre de 1710,
després que haguessin arribat a l’Empordà nombrosos efectius francesos
de reforç i que el cos d’artilleria desembarqués al golf de Roses. Així,

165. TNA, SP 41/4, exp. 174. El còmput total d’homes que va perdre l’exèrcit
de la reina Anna a les maniobres de Brihuega i Villaviciosa va ser de 4.018 efectius;
TNA, SP 94/78.
166. Vegeu la disposició dels regiments i les forces en combat, a més d’un seguit
de relats tant austriacistes com ﬁlipistes de les batalles de Brihuega i Villaviciosa a
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 148-149 i 200-209.
167. BCM, VI 23-11-8(11), Relación de relaciones de lo sucedido desde Guadalajara,
y Brihuega, hasta ﬁnalizar la batalla de los Campos de Villaviciosa y de los cabos principales
muertos, y heridos en och , nueve y diez de diciembre de mil setecientos y diez, p. 9.
168. S. FAJAL I MERCADER, «El Rosselló i els rossellonesos davant la Guerra de
Successió (1700-1715)», Afers: Fulls de Recerca i Pensament, vol. 20, 52 (2005), p. 557-579.
169. AHN, Estat, ll. 758. Carta de Noailles, camp de Verges, 29 d’agost de 1709.
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un contingent de vint-i-cinc mil militars va començar a circumval·lar
la plaça. Fins aquell moment, la reina Elisabet Cristina de Brunsvic
—regent atesa la incursió de Carles III a Madrid—, havia organitzat
la defensa; bàsicament, a través de la mobilització de sometents que
s’havien aixecat a les localitats que distaven tres hores de Barcelona i
que s’havien concentrat a les rodalies de Girona. Els segments nobiliaris
que seguien al comte de la Puebla van liderar les milícies catalanes.170
La trinxera borbònica per atacar la plaça s’excavà al sector de
Santa Llúcia, mentre que l’artilleria en batia la muralla. Des de l’interior, partides de miquelets intentaven endarrerir els avenços borbònics
a través de sortides fugisseres. Només la climatologia va demorar la
presa deﬁnitiva de la ciutat, atès que va ploure amb tanta intensitat
que va provocar l’aturada de l’ofensiva entre el 9 i el 14 de gener de
1711. Els rius Ter i Onyar van sobreeixir i van inundar àrees ocupades
per l’exèrcit francès. Les bateries borbòniques van haver de canviar de
lloc per continuar l’atac.171 Castellví testimonia que, al llarg d’aquesta
setmana, els dubtes planaven entre el comandament francès ﬁns al
punt que es va parlar d’abandonar el setge i negociar una possible
treva amb la guarnició gironina.172
La pluja va cessar, en conseqüència, l’activitat bèl·lica es va reprendre. El 22 de gener la bretxa al sector de Santa Llúcia era prou
gran per permetre l’assalt, tal com succeí l’endemà mateix gràcies a la
col·locació d’una mina.173 Des de l’exterior, el socors austriacista es va
albirar impossible. Girona va signar les capitulacions el 24 de gener de
1711 i, una setmana més tard, els representants de la ciutat van donar
l’obediència a Felip V.174 Mentrestant, les forces austriacistes reculaven
ﬁns a Hostalric. En aquest setge, els borbònics van patir quatre mil
baixes, mentre que el conglomerat aliat al voltant de cinc-centes.175

170. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 132.
171. AHN, Estat, ll. 410-1. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Lleida, 25 de gener
de 1711.
172. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 131.
173. AHN, Estat, ll. 410-1. Carta de Tiberio Carafa a Grimaldo. Girona, 26 de
gener de 1711.
174. AHN, Estat, ll. 410-1. Carta dels jurats de Girona a Felip V, 31 de gener de
1711. Vegeu el detall dels articles de la capitulació al mateix lligall; Carta de Noailles
a Grimaldo. Girona, 26 de gener de 1711; una còpia a TNA, SP 79/5. Segons el relat
del cronista austriacista, el comte Tattenbach va demanar la preservació dels privilegis
i les prerrogatives que gaudien els gironins en temps de Carles II. Noailles va delegar
aquesta decisió a l’entorn de Felip V; possiblement, va ser un dels escassos aspectes que
va decidir el monarca espanyol amb relació a aquest front durant el període 1707-1710;
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 134.
175. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 135.
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Des de l’òptica aliada, el que havia començat de manera esperançadora als camps d’Almenar, va acabar tràgicament a Brihuega,
Villaviciosa i Girona. Durant les darreres setmanes de 1710, l’exèrcit
desfet reculava cap a Catalunya. En total, un contingent del voltant
dels quinze mil efectius,176 malgrat que fonts angleses assenyalen que
el mariscal Starhemberg va retornar amb vuit mil combatents.177
El revés dels teatres de guerra va aguditzar-se encara més amb els
esdeveniments ocorreguts a escala internacional durant els convulsos
anys de 1710-1711. Quan Carles III era a Madrid intentant consolidar
les seves posicions, els tories van aconseguir imposar-se al Parlament
anglès. El partit havia fet una campanya molt severa en contra del
conﬂicte, que argumentava l’elevat dispendi de recursos i els pocs rèdits
econòmics extrets.178 Per aquest motiu, entre 1706 i 1711, els tories
havien intentat conciliar la negociació amb França.
Alhora, els esdeveniments van fer un gir imprevist a la primavera
de 1711 a causa de la mort de l’emperador romanogermànic Josep I
(17 d’abril). La seva defunció va posicionar el seu germà, Carles III
de la monarquia hispànica, com a successor al tron de Viena. Des de
l’òptica tory, l’hegemonia Habsburg que es perﬁlava no havia de ser
menys temuda que la borbònica: «a Bourbonite or an Austrian might
be extremely indifferent».179 Des d’aquest punt de vista, l’ombra del nou
Carles III d’Espanya i VI d’Alemanya era una amenaça per a l’equilibri
europeu similar a la que havia representat, dos segles abans, l’emperador
Carles V.180 El secretari d’estat Henry St. John ja va obrir negociacions
secretes aquell mateix abril, al marge de les altres potències de la Haia
i amb uns preliminars signats al 27 de setembre de 1711. En aquesta
línia, pocs mesos després, sortia a la llum el polèmic treball de Jonathan
Swift, The Conduct of the Allies, que qüestionava de manera evident
el curs de la disputa successòria i la gestió del govern whig, així com
176. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 220.
177. TNA, SP 94/77. Carta de Lepell al secretari d’estat comte de Dartmouth.
Barcelona, 23 de desembre de 1710.
178. Unes dades macroeconòmiques semblen conﬁrmar la gran despesa que
comportava el conﬂicte per a les arques britàniques. La nova monarquia establerta des
de la Revolució de 1688 no havia heretat cap deute nacional. Després de la Guerra dels
Nou Anys (1698) s’havia adquirit un deute de 17,3 milions de lliures esterlines. Quan va
acabar la Guerra de Successió (1714), la suma s’havia incrementat ﬁns als 36,2 milions.
Vegeu J. HOPPIT, A land of Liberty? England 1689-1727. Oxford: Clarendon Press, 2000,
p. 124-125.
179. «Un Borbó o un Àustria pot ser summament indiferent»; citat a J. BLACK,
Trade, Empire and British Foreign Policy, 1689-1815: The Politics of a Commercial State,
Londres-Nova York: Routledge, 2007, p. 107.
180. TORRAS I RIBÉ, «La rereguarda catalana...», p. 85.
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la del seu comandant general, el duc de Marlborough. Malgrat que al
llarg de la campanya de 1711 Marlborough encara va liderar els exèrcits
aliats de Flandes, el darrer dia de l’any va ser relegat del càrrec en
favor del duc d’Ormond. Des de llavors, només va caler esperar un mes
perquè les converses de pau deﬁnitives comencessin de manera oﬁcial
a Utrecht.181 Així mateix, a causa de la captura de James Stanhope a
Brihuega, el tory duc d’Argyll va arribar a Catalunya a mitjan maig de
1711 per dirigir el procés de sortida de l’exèrcit anglès.
Mentrestant, el Principat va viure una campanya en què els borbònics van penetrar de manera múltiple arreu de la geograﬁa interior.
A inicis de 1711, des de Girona, el duc de Noailles va recórrer el territori
ﬁns a Ripoll per prendre les acostumades contribucions.182 La ciutat
de Vic, ﬁns i tot, veient la força de la marxa francesa i el control que
tenien dels passos muntanyencs, va decidir donar l’obediència a Felip V
per evitar qualsevol incursió.183 A les Terres de Ponent, els aliats van
abandonar les places de Balaguer i Cervera sense oferir cap mena de
resistència,184 en conseqüència, les Dues Corones van acostar-se ﬁns a
Calaf, Solsona i Igualada. El testimoniatge de Castellví és clariﬁcador:
«La parte en que más se extendían las armas aliadas era a dos jornadas de Barcelona, que podía decirse el centro. Era poco el terreno y
solo ayudaba a los aliados el estar los naturales con las armas en las
manos.»185
A la cort de Barcelona, l’any que començava s’havia de plantejar
forçosament en termes defensius. Val a dir que Carles III va aconseguir aturar el cop derivat de Brihuega i Villaviciosa de manera prou
reeixida, ja que va iniciar un procés de captació militar que conduí a
un exèrcit heterogeni format per 22.600 infants i 5.360 cavalls.186 En

181. Vegeu aquest procés a HOPPIT, A land of Liberty?..., p. 121 i s.
182. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 212. Una reﬂexió que va esgrimir
l’administrador de les conﬁscacions borbòniques a l’extrem nord-oriental català deixa
entreveure el poc control que van tenir les armes de Lluís XIV: «jamás hemos estado,
ni somos dueños, sino del país que ocupan las tropas»; AHN, Estat, ll. 440-1. Carta de
Gregori Matas a Grimaldo. Perpinyà, 31 de març de 1713.
183. AMVI, Llibre d’Acords, núm. 31, sessió del 5 de febrer de 1711.
184. El comandament aliat va decidir tirar a terra els murs que protegien Cervera
amb l’objectiu que esdevingués ciutat oberta; AHN, Estat, ll. 399. Carta del marquès de
Valdecañas a Grimaldo. Cervera, 29 de maig de 1711. Pel que fa a Balaguer, Starhemberg
va recomanar que la població no aguantaria un setge i que els malalts fossin transportats
cap a la Ciutat Comtal; AHN, Estat, ll. 416-1. Carta de Starhemberg al general Braun.
Barcelona, 13 de gener de 1711.
185. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 216-217.
186. Vegeu aquest procés a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 229-231.
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bona mesura, l’enviament de militars provinent de Vado Ligure,187 així
com les remuntes realitzades als arxipèlags balear i sard, van possibilitar aquest augment. En termes generals, els combatents van restar
aquarterats en tres grans àrees del Principat: a la zona d’Hostalric, els
efectius que sufragava Carles III; a Montblanc i rodalies, les tropes
angleses, holandeses i palatines; el contingent més nombrós va installar-se a Igualada sota la direcció de Starhemberg (regiments alemanys,
grisons, llombards i portuguesos).188
Durant els primers mesos de 1711, una altra vegada, les marxes
de les Dues Corones pel territori català foren imponents. Els aliats
es limitaven a resguardar les posicions intentant assegurar els escassos avituallaments. Observant les informacions que facilitaven alguns
cabdills borbònics, sembla que durant aquests mesos la població civil mostrava senyals d’esgotament: «La disposición de los pueblos de
Cataluña, no puede ser mejor que lo está, pues como nuestras tropas
observen disciplina, creo no habrá pueblo alguno que tome las armas
como hemos experimentado hasta ahora, aún en aquellas que más
rebeldes han sido, siendo uno de ellos Solsona, que sin repugnancia
alguna dominan nuestros dragones.»189
La disciplina, però, no era precisament el que sovint acompanyava el dia a dia de la soldadesca. Precisament, els fets de Solsona
de març de 1711 són prou il·lustratius; accions que, segons apunten
les fonts consultades, van ser impulsades pel comandant ﬁlipista. Si
seguim el relat dels jurats de la ciutat, el mariscal borbònic Crafeton
es va presentar davant la població i va composar-la sota amenaça de
saquejar-la i destruir-la, així com d’agafar les persones més rellevants de
la localitat per fer-les presoneres d’estat. Els representants de Solsona
van pagar 625 doblons per esquivar aquest primer greuge.190 Seguidament, el destacament borbònic va ocupar la ciutat, que va facilitar
grans quantitats de vi i carns, que «lo que se ha bastado en el espacio
de veinte días había bastante para mantenerse las tropas más de dos
meses». Els allotjaments van ser molt rigorosos i els soldats agredien

187. A mitjan maig van arribar a Barcelona cinc mil infants i dos mil cavalls que
transportava l’armada de l’almirall Norris des de Vado Ligure; TNA, SP 79/6. Cartes de
William Chetwynd al secretari d’estat comte de Dartmouth. Gènova, 25 d’abril i 17 de
maig de 1711; TNA, SP 42/68, exp. 45. Carta de John Norris al secretari d’estat comte
de Dartmouth. Barcelona, 16 de maig de 1711.
188. AHN, Estat, ll. 416-2. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Cervera, 8 d’agost
de 1711.
189. AHN, Estat, ll. 410-1. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Torà, 7 de març
de 1711.
190. ACS, Expedients, A90, núm. 71.
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els civils i amenaçaven de matar-los si no entregaven la manutenció
pertinent. Els grans que Solsona va subministrar i que servien per fer
el pa de munició (dues-centes vuitanta quarteres de blat i tres-centes
d’ordi) eren revenuts pels soldats o servien per alimentar els cavalls.
Això provocava que els militars s’alimentessin a expenses dels seus
patrons. Van incendiar alguns habitatges de la vila i, mentre, Crafeton
posava a la presó els quatre cònsols solsonins. El mariscal borbònic va
manar que es destruïssin les campanes de les esglésies —servien per
comunicar-se i convocar sometents—, però es va poder evitar gràcies
al pagament de cent cinquanta doblons més que alguns particulars
van poder recol·lectar.191 Durant el 1711 —comptabilitzant els mesos
del setge de Cardona que relatarem a continuació—, Solsona va haver de sufragar 30.000 lliures derivades de la presència de les tropes
borbòniques.192
Les imposicions de caràcter econòmic no foren una excepció de la
incursió borbònica de 1711. Recordem que Cervera va ser abandonada
al començament d’any pels aliats, fet que comportà la instal·lació d’una
guarnició i el control de la plaça per les armes ﬁlipistes. Tal com havia
succeït a Lleida quatre anys abans, es van taxar molts nuclis de les
Terres de Ponent —en aquest cas ﬁns a dos-cents quinze— amb l’objectiu de fortiﬁcar Cervera. El comissari ordenador borbònic computava
que la quantitat total de la imposició arribava ﬁns als 4.503 doblons (o
25.221 lliures catalanes).193 La pressió sobre la població civil comportava el despoblament de les viles. Gràcies als projectes que elaborava
la superintendència borbònica per reglar les casernes d’hivern podem
resseguir-ne l’impacte. A les Terres de Ponent (vegueries de Lleida, Pallars i Tremp, la Seu d’Urgell, Cervera, Tàrrega, Agramunt i Balaguer)
faltaven 10.128 veïns, bàsicament a causa del despoblament. Aquesta
quantitat representava el 39,4% dels veïns comptabilitzats, ja que el
còmput total d’aquestes vegueries s’havia fet sobre 25.673 veïns.194
191. AHN, Estat, ll. 399. Relación de lo que ha pasado en la ciudad de Solsona
desde el día cinco de marzo que llegaron en ella las tropas de su Maj. comandadas
por don Enrique Crafton hasta el día 24 del mismo corriente mes; la cita al mateix
document, p. 3.
192. ACS, Expedients, A90, núm. 84.
193. CASES IBÁÑEZ, La guerra de Successió..., p. 309 i s.
194. Cal esmentar que les fonts borbòniques xifren en 10.128 el nombre de veïns
que no eren a les seves llars, però també els veïns de localitats que formaven part de
la vegueria i que estaven sota control aliat. Tot i això, s’ha de tenir present que en la
campanya de 1711, els exèrcits borbònics van dominar gairebé per complet la Depressió
Central Catalana i van situar el campament general a Calaf, mentre que els aliats van
enretirar-se ﬁns a Igualada i Montblanc. Vegeu AHN, Estat, ll. 411-1. Estado de la
imposición general por vía de cuartel de invierno sobre los partidos, gobernaciones y

90

ADRIÀ CASES

Els fets de Solsona il·lustren la política de «terra cremada» que
exercien les Dues Corones.195 El marquès de Castelar, superintendent
de l’exèrcit ﬁlipista, facilita testimonis on es percep un territori espremut: «se ha obligado el país a subministrar a las tropas generalmente
el pan diario desde 5 de julio por todo 4 de agosto y se ha sacado
un reparto de 20.000 cuarteras de trigo para su Majestad sin dinero,
después de haber forrajeado la caballería desde mayo hasta mediado
julio a discreción […] considero que ni la violencia la más efectiva en
estos distritos pudiera ya sacar algún fruto de este país».196 Poblacions
de la zona com Biosca, Sanaüja, Torà i el santuari de la Invocació
del Miracle van patir l’extorsió borbònica: «los sacrilegios, estupros y
violencias cometidas horrorizan tanto por lo que son, como por verlas
autorizar de los oﬁciales».197
La incursió borbònica cap al centre de Catalunya va anar acompanyada d’una proclama del comandant en cap duc de Vendôme, que
va difondre un perdó general a la població catalana.198 La proclama
no va tenir l’efecte desitjat, malgrat els moments d’incertesa que vivia
Catalunya fruit de la mort de l’emperador Josep I. Des del moment
en què es va conèixer la notícia de la defunció, el Principat va viure amb consternació els rumors de la sortida de Carles III, quelcom
que es va produir el 27 de setembre de 1711. Tal com relata el duc
d’Argyll just arribar a Barcelona, al mes de maig la població temia que
l’abandonessin.199 Per mitigar l’estat d’ànim, Carles III va resoldre que
la reina Elisabet Cristina de Brunsvic i l’aparell de govern restessin a
la capital catalana.
En aquestes setmanes que es produïa l’embarcament del monarca austríac, l’exèrcit borbònic va moure’s per acampar als Prats de
Rei, a poc més d’una jornada de Barcelona. El mariscal Starhemberg,
coneixent els designis de l’enemic, va concentrar-hi el gruix de forces
acantonades entre Igualada i Santa Coloma de Queralt, segons Castellví

vegueríos de los Reinos de Aragón, y Valencia, y Principado de Cataluña para la paga de
las tropas de este ejército comprehendido su estado mayor en la forma que se explica.
Calaf, 13 de novembre de 1711.
195. TORRAS I RIBÉ, «Catalunya després de...», p. 320 i s.
196. AHN, Estat, ll. 416-2. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Lleida,
13 d’agost de 1711.
197. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del comte d’Aguilar i el marquès de Valdecañas
a Grimaldo. Camp de Calaf, 28 d’octubre de 1711.
198. AHN, Estat, ll. 397. Proclama de Vendôme, Cervera, 15 de setembre de 1711.
199. TNA, SP 94/78. Carta del duc d’Argyll al secretari d’estat St. John. Barcelona,
3 de juny de 1711.
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uns disset mil efectius.200 El 25 de setembre, cinc-cents treballadors
del bàndol ﬁlipista van començar a obrir una trinxera a cent passes
de la muralla de la població, mentre ambdós bàndols intercanviaven
foc d’artilleria.201 Els bombardejos van continuar ﬁns a mitjan octubre.
L’operació no perseguia cap lògica estratègica i, senzillament, els exèrcits
es fustigaven mútuament per una disputa de posicions. «La villa de
Prat del Rey, queda enteramente arruinada por el cañón, y como su
posesión no nos es de ningún útil, no he juzgado a propósito hacerla
atacar por no exponer la gente, contentándome solo con rendirla inútil
a los enemigos y dejarla desolada, de que se servirá V.S. pasarlo a la
real noticia de S.M. [Felip V].»202
Els atacs dels Prats de Rei no van fer recular l’exèrcit ﬁlipista,
que malgrat el moment de la campanya, va emprendre el setge sobre
la fortalesa de Cardona. De l’ampli ventall de forces de l’exèrcit de les
Dues Corones, en aquesta acció es van emprar uns deu mil efectius.
Eren destacaments del camp de Vendôme dels Prats de Rei, i els reforços del marquès d’Arpajon provinents de Benasc i Castell-lleó, que
havien descendit des dels Pirineus.203 El tinent general comte de Muret
va liderar el setge.
A l’interior del castell de Cardona hi estava acantonada una força
aliada heterogènia d’uns dos mil homes, conformada per dos cossos
austríacs, un llombard, un grisó, un napolità, el regiment d’Aragó i un
regiment castellà. El baró d’Eck i Manuel Desvalls, governador de la
plaça, dirigien la resistència.204
El 12 de novembre de 1711, després d’unes setmanes habilitant
els camins des de Calaf per transportar tots els materials necessaris, les Dues Corones van començar a batre amb l’artilleria. Els pri-

200. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 249; J. M. GRAU I PUJOL, La Guerra de
Successió a la Conca de Barberà. Montblanc: Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
2007, p. 9.
201. AHN, Estat, ll. 411-2. Carta de Francisco Fernández de Ribadeo a Grimaldo.
Camp de Calaf, 2 d’octubre de 1711.
202. AHN, Estat, ll. 411-2. Carta del duc de Vendôme a Grimaldo. Calaf, 9 d’octubre
de 1711.
203. Aquesta expedició pirinenca del marquès d’Arpajon havia tornat a situar la
Vall d’Aran dins l’òrbita ﬁlipista, que des de l’atac a Castell-lleó de 1706 es mantenia
sota l’obediència Habsburg. A partir d’aquest moment (9 d’octubre de 1711), Felip V
va esdevenir el monarca de la vall ﬁns al ﬁnal de la disputa. Vegeu P. POUJADE, «Els
conﬂictes del segle XVII i del començament del segle XVIII a la Vall d’Aran», Afers: Fulls
de Recerca i Pensament, vol. 9, 19 (1994), p. 611.
204. Per conèixer amb detall els fets de Cardona durant el setge de 1711 i al llarg
de la Guerra de Successió vegeu F. SERRA I SELLARÉS, Cardona, capital de la resistència
interior (1705-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 2014.
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mers atacs van dirigir-se a controlar el nucli urbà, empresa que reeixí
després d’una setmana de foc i escaramusses entre ambdós bàndols.
A Cardona, els habitants ja havien abandonat la població des de l’alerta
de la incursió francoespanyola.
Un cop assegurada la vila, el comte de Muret va conduir les bateries cap al castell, que va fer bombardejar al llarg d’un mes. Així
mateix, el duc de Vendôme, des del quarter de Calaf, anava destacant
reforços per assegurar l’èxit de l’operació i evitar el possible socors
que pogués arribar a la fortalesa de Cardona. Durant les primeres
setmanes de novembre, els borbònics van mostrar-se molt conﬁats en
el desenllaç del setge i advertien que en poc temps serien capaços de
reduir la fortalesa.205
Simultàniament, miquelets i sometents austriacistes comandants
per Rafael Nebot van generar una tasca d’erosió molt important, per
tal com van capturar tot tipus de materials que s’enviaven des del
campament, així com destacaments de soldats ﬁlipistes. Esbrinar l’impacte d’aquesta acció és difícil, però les pròpies fonts borbòniques que
patien el desgast en feien esment: «Los caballos se pierden cada día,
por falta de forrajes y por los que nos toman en ellos los miqueletes,
y voluntarios. Y todos los días tenemos fugas de soldados de la infantería hacia los enemigos.»206
A grans trets, la dinàmica favorable a les forces ﬁlipistes es va
començar a tòrcer a partir de desembre, quan la manca de provisions
de boca i guerra va fer-se més evident. La situació dels resistents de
la fortalesa també era molt complicada, ja que començaven a patir
una escassetat evident d’aigua agreujada per una mina que va destruir
una cisterna.
Pel costat austriacista, els esdeveniments es vivien amb molt neguit.
En un consell de guerra, amb presència de la pròpia reina Elisabet
Cristina de Brunsvic, es decidí fer un darrer esforç per socórrer Cardona: es va resoldre dirigir-hi el contingent militar recent desembarcat,207
destacar alguns homes del mariscal Starhemberg establerts als Prats de

205. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Camp de
Calaf, 17 de novembre de 1711.
206. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del marquès de Valdecañas a Grimaldo. Camp
de Calaf, 10 de desembre 1711.
207. El contingent estava format per 2.444 soldats i 720 cavalls; TNA, SP 79/5.
Carta de William Chetwynd al secretari d’estat comte de Dartmouth. Gènova, 29 de
novembre de 1711.

GUERRA

I QUOTIDIANITAT MILITAR

93

Rei, enviar alguns efectius d’Hostalric i convocar més sometents de les
vegueries circumdants.208
El procés urgent de concentració militar va resultar i a les rodalies
de la fortiﬁcació s’hi va situar un gruix de més de set mil combatents
de reforç (quatre mil tres-cents militars i tres mil homes provinents
de la mobilització auxiliar, com eren els sometents, els fusellers i els
voluntaris). El cos va atacar els dies 21 i 22 desembre de 1711 i va
aconseguir trencar el setge borbònic. Les Dues Corones, calibrant la
nova situació, van optar per aixecar el campament i retornar a Calaf,
amb una certa precipitació, atès l’abandonament de l’artilleria i dels
soldats ferits i malalts.209 Entre els dos bàndols, les baixes del setge
són del voltant de les dues mil (morts, ferits i presoners).
Lluny de Catalunya, i just en aquesta jornada del 22 de desembre
de 1711 que s’aconseguí trencar el setge borbònic de Cardona, el monarca austríac que havia marxat de Barcelona era coronat a Frankfurt
com a nou emperador de l’Imperi romanogermànic (Carles VI).
Des de l’òptica austriacista, la victòria de Cardona va ser balsàmica.
Ara bé, amb relació al territori, va ser un allargament de l’agonia evident
que veia com el conﬂicte s’eternitzava en la seva geograﬁa, ocupada
per dos exèrcits voluminosos que ho devastaven tot. D’altra banda,
l’evolució del context internacional no ajudava a reduir la incertesa
amb què iniciava el 1712. Les notícies rebudes al començament d’any
sobre les negociacions de pau d’Utrecht, a mesura que s’acostava l’estiu, presagiaven que les postures entre França i la Gran Bretanya eren
properes a l’acord.210 Durant aquestes setmanes va ser que s’observaren
les primeres hostilitats vers l’exèrcit britànic: «son ya dentro de Cataluña muy mal vistos los de esta nación [inglesa], en tanto grado que
han muerto algunos dentro de Barcelona y los oﬁciales que estaban en
aquella ciudad han resuelto salirse junto a la plaza de Tarragona».211
Des del Principat, a causa del degoteig informatiu provinent de les
conferències d’Holanda, es decidí enviar el marquès de Montnegre
—agent a Viena—, per informar sobre l’evolució de les resolucions.212

208. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 254.
209. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Calaf, 23
de desembre de 1711.
210. Segons els dirigents ﬁlipistes, aquestes notícies eren molt mal rebudes a la
Catalunya austriacista; AHN, Estat, ll. 425. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Lleida,
12 de juny de 1712.
211. AHN, Estat, ll. 425. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa, 21 de
juny de 1712.
212. TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges..., p. 302-303.
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A ﬁnals de juliol de 1712, una nova envestida aliada va aconseguir
apoderar-se de Cervera, ja que la guarnició ﬁlipista va abandonar el
nucli fruit de la poca capacitat de resistència. El comandant Herzelles,
en la seva retirada, va recollir les guarnicions borbòniques d’Agramunt
i Bellmunt. D’aquesta manera va abandonar la major part de l’àrea
urgellenca ﬁns al riu Segre.213 El conglomerat austriacista que va ocupar la població estava conformat per una barreja de tropes regulars
i mobilització auxiliar (miquelets, sometents i voluntaris). La captura
del lloc per les forces aliades comportà que molts cerverins marxessin
als dominis borbònics, bàsicament a Balaguer i a Lleida. Castellví no
en facilita cap xifra, però assenyala que la localitat va quedar força
despoblada.214 Les fonts borbòniques indiquen un gruix de sis-centes
cinquanta persones, amb els jurats al capdavant (Antoni Ganyet, Josep
Corti, Josep Mora, Lluís Tarrats) i la Coronela.215 El volum de desplaçats va mantenir-se gràcies a les diligències del jutge de conﬁscacions
Josep d’Alòs, que, amb permís reial, extreia els recursos pertinents dels
productes segrestats que ell gestionava (mil doblons).216
En línies generals, els fets que van envoltar la campanya de 1712
a Catalunya van ser bàsicament dos. D’una banda, l’abandó dels exèrcits aliats, sobretot l’anglès, d’una altra, el bloqueig austriacista de la
ciutat de Girona.
La primera operació es va viure a Cervera, on l’exèrcit aliat va
establir el quarter general després de la reducció de la ciutat, com
acabem de referir. A mitjan setembre, els cossos anglesos van abandonar les forces de Starhemberg per marxar cap als nuclis de la costa
situats entre Tarragona i Mataró.217 Al litoral, l’exèrcit britànic va esperar l’embarcament cap a Maó i Gibraltar per deixar deﬁnitivament el
front català. Amb bon criteri, la cort austriacista de Barcelona havia
recomanat que els cavallers catalans de primer nom acompanyessin el
duc d’Argyll en la seva retirada des de Cervera. Així, s’esperava apai-

213. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta del cavaller de Bus a Grimaldo. Lleida, 31 de
juliol de 1712.
214. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 420.
215. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta dels paers de Cervera a Grimaldo. Lleida, 14
d’agost de 1712.
216. Vegeu el detall d’aquest projecte a AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Josep
d’Alòs a Grimaldo. Lleida, 23 d’agost de 1712; altres documents del mateix autor que
fan referència als desplaçats de Cervera a AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Josep d’Alòs
a Grimaldo. Lleida, 14 d’agost de 1712; AHN, Estat, ll. 419. Carta de Josep d’Alòs a
Grimaldo. Lleida, 25 de setembre de 1712.
217. TNA, SP 42/68, exp. 94. Carta de Jennings al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Blenheim, camí de Barcelona, 21 de setembre de 1712.
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vagar els tumults populars i els incidents que hi pogués haver durant
el seu trànsit per Catalunya.218 Els primers contingents anglesos van
començar a deixar el territori a partir d’octubre i novembre de 1712.219
La situació d’abandonament que es començava a evidenciar es
va produir perquè, com a conseqüència de les conferències de pau,
el 21 d’agost de 1712 va publicar-se l’armistici entre França i la Gran
Bretanya.220 Les ordres que havia d’obeir el duc d’Argyll van arribar al
front català algunes setmanes després, fet que explicaria el retard en
la sortida. El comandant en cap de l’exèrcit de les Dues Corones, el
príncep T’serclaes de Tilly, era el primer interessat a donar a conèixer la
treva a les forces angleses de Cervera. De fet, ell mateix va ordenar —a
través d’una maniobra força arriscada— que un cadet del seu exèrcit
«desertés» per passar a l’exèrcit enemic i entregar, així, els documents
de la reina Anna i del secretari d’estat St. John.221
L’armistici entre la Gran Bretanya i França, de quatre mesos de
durada, va anar acompanyat algunes setmanes després per la signatura
d’una treva —també de quatre mesos— entre Portugal i les Dues Corones.
Aquest nou armistici es va produir el 7 de novembre de 1712 i encara
va deixar amb menys efectius el contingent del mariscal Starhemberg,
que, com veurem, no van poder participar en l’acció de Girona.222 Les
gestions perquè la sortida de les forces portugueses es concretessin es
van dur a terme a inicis de desembre, i es decidí executar-ho seguint
el model de l’evacuació anglesa. Els recels de la població civil podien
posar en perill la marxa dels contingents lusitans, que en el seu cas es
portà a terme per via terrestre. El dietari elaborat pel religiós portuguès Domingos da Conceição, present en els esdeveniments, en dóna
bon testimoni: «Depois de dadas as ordens [...] mandando a Reina que
cada regimento acompanhacem hum cavalleiro catalão por evitar as
contendas que poderia haver entre os soldados e paizanos em a marcha,
porque vendo que nos auzentavamos da liga, se pos o pais em termor
de levantar em armas contra as nosas tropas.»223

218. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 422 i 459.
219. AHN, Estat, ll. 465. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa, 29 de
novembre de 1712.
220. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 319.
221. AHN, Estat, ll. 419. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 6 de
setembre de 1712; la conﬁrmació de l’èxit d’aquesta maniobra a AHN, Estat, ll. 917.
Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 16 de setembre de 1712.
222. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 446.
223. «Un cop donades les ordres [...], manant la Reina que cada regiment
l’acompanyés un cavaller català per evitar les escaramusses que hi podria haver entre
els soldats i paisans en la marxa, perquè veient que ens absentàvem de la lliga, el país
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Les forces portugueses van concentrar-se entre Cervera i Tàrrega,
sota la direcció del comte d’Assumar, ambaixador a Catalunya des de
1705, i el seu ﬁll, el general Pedro Miguel de Almeida. Des d’aquesta
àrea van arribar a la frontera de Lleida per dirigir-se cap a Terol,
Conca i la Manxa. La cort de Madrid va ser l’encarregada de preparar
l’itinerari, els allotjaments, les racions d’ordi, de pa i els bagatges.224
El marquès de Bedmar va assegurar que les despeses que generés el
contingent serien anotades pels comissaris de Felip V i la cort de Lisboa
les hauria de reintegrar una vegada arribessin a la frontera.225 Segons
els càlculs del comissari que va acompanyar la marxa, la despesa total
va ser de 446.380 rals de vuit.226 El referit cos, calculem d’entre tres mil
i quatre mil combatents, havia emprès el camí de retorn el 7 de gener
de 1713 i va arribar a terres portugueses (Olivença) el 16 de març.227
Els recels de la població civil catalana vers els exèrcits sortints
eren habituals. Un procés agreujat per una situació socioeconòmica
marcada per la carestia i la devastació d’algunes zones de Catalunya.228
Pels carrers de Barcelona es podien escoltar cançons que il·lustraven
prou bé la situació: «Inglesos han faltat, portuguesos han ﬁrmat, holandesos ﬁrmaran i a la ﬁ nos penjaran.»229 Un militar irlandès destinat
a Barcelona, John Fontaine, expressava en el seu dietari la reacció
dels catalans: «veient que els abandonàvem, ens van cridar traïdors i
tots els noms més vils que se’ls van ocórrer, i el populatxo ens llençà
pedres dient que els havíem traït i que els posàvem en mans del rei
Felip».230 Un llançament de pedres que també va testimoniar l’almirall
Jennings quan era al moll de Tarragona.231 Alguns versos que corrien
per Barcelona eren molt punyents: «Comèdia, l’evacuació; persones
es va posar en disposició d’aixecar les armes contra les nostres tropes»; ACL, S.V., núm.
45, Diario Bellico, f. 154.
224. AHN, Estat, ll. 427. Carta de Rodrigo de Cepeda a Manuel Vadillo. Conca,
18 de gener de 1713.
225. TNA, SP 94/80. Carta del baró Lexington al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Madrid, 2 de gener de 1713.
226. AHN, Estat, ll. 432. Carta del marquès de Bedmar a Francisco de Argenso.
Madrid, 15 de maig de 1713.
227. ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, f. 155-165. Per un estudi més acurat
d’aquest episodi i del paper jugat pels efectius lusitants a Catalunya durant la guerra
vegeu, A. CASES IBÁÑEZ, «La participació portuguesa al front català durant la guerra de
Successió (1707-1713)», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 33 (2014) (en premsa).
228. TORRAS I RIBÉ, «La rereguarda catalana...», p. 88-89.
229. Citat a J. ALBAREDA i A. GARCIA, 11 de setembre de 1714. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, 2005, p. 45.
230. Citat a J. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Successió..., p. 72.
231. TNA, SP 42/68, exp. 93. Carta de Jennings al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Blenheim, camí de Barcelona, 9 de setembre de 1712.
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que parlen en ella: España, el cul del frare; els nostres furs limpiadera;
l’esclavitud, necessària, i tota la Lliga, merda.»232
A més, en el marc de les negociacions de pau, Anglaterra va exigir
que Felip V renunciés als drets hereditaris —i els dels seus successors— de la Corona francesa, acte que es produí el 5 de novembre
de 1712 davant les Corts de Castella. Alhora, els ducs d’Orleans i de
Berry també van renunciar als seus drets sobre el tron hispànic.233 La
monarquia britànica aconseguia, així, bloquejar que algun membre de
la dinastia borbònica pogués ocupar els trons de Madrid i París a la
vegada, qüestió que l’havia portat a declarar la guerra al 1702.
Durant aquests mesos desconcertants, les institucions de Catalunya anaven a remolc dels esdeveniments que succeïen en l’escena
internacional. Mentre part de les forces aliades marxaven, l’emperador
donava esperances de seguir la guerra. Segons fonts de l’espionatge
borbònic, Carles VI va prometre enviar trenta mil soldats per a la
propera campanya i tres milions d’escuts que pagarien entre l’Imperi
i els Estats Generals. Davant totes les novetats que s’anaven produint,
el ﬁlipista català Josep d’Alòs mostrava la seva incredulitat: «sea lo que
fuere, es bien notoria la estupidez de los catalanes, en deferir a unos
proyectos tan notoriamente imposibles; pero es castigo de su pecado
en la ceguera de su pasión».234
El segon element que hem apuntat i que va marcar la campanya
de 1712 va ser el bloqueig de Girona per part de les forces austriacistes.
El conglomerat Habsburg, com ja era habitual, conformat per tropes
regulars i mobilització auxiliar, va aconseguir expulsar l’exèrcit francès
que havia hivernat a l’Empordà. En total, uns sis mil combatents que,
sortint des d’Hostalric, van fer enretirar les tropes borbòniques ﬁns al
Rosselló.235
L’embranzida austriacista va comportar que la presència francesa quedés isolada a Girona, que estava guarnida per dotze batallons
comandants pel marquès de Brancas.236 D’aquesta manera, durant els
mesos de maig i juny, les forces austriacistes van iniciar un bloqueig
que pretenia tallar la comunicació de Girona amb la rereguarda del

232. GARCIA ESPUCHE, Una societat assetjada…, p. 172.
233. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 328-329.
234. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Lleida, 25 de setembre de 1712.
235. AHN, Estat, ll. 420. Carta del comte Fiennes a Grimaldo. Perpinyà, 15 de
maig de 1712. Del mateix lligall, cartes de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Roses, 2 i 6 de maig
de 1712.
236. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 440.
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Rosselló. L’objectiu passava per no iniciar cap setge formal i centrar-se
a evitar l’entrada de queviures i pertrets a la ciutat.
Durant les primeres setmanes del bloqueig, el marquès de Brancas va organitzar escamots per sortir a l’exterior i intentar obtenir
vitualles. Les fonts borbòniques provinents del Rosselló relaten que a
partir de l’agost la situació va començar a empitjorar. Segons sembla,
el comandant francès va prohibir la sortida als seus homes, ja que la
presència de miquelets i de tropes regulars austriacistes era abundant.
Nogensmenys, alguns militars francesos de la guarnició començaven
a desertar. A ﬁnals d’estiu, una tercera part de la població civil havia
abandonat Girona. La guarnició no tenia diners, oli, vi, ni llenya, i
només s’alimentava amb escasses quantitats de pa i bou. Dels soldats
aquarterats a l’interior de la plaça, molts queien malalts i altres morien
a causa de la manca de medecines.237 La situació d’escassetat provocava
que, des de Girona, les autoritats borbòniques reclamessin una penetració urgent al territori per aconseguir abastament. Altres opinions
insinuaven que la incursió provingués de Lleida i obligués a enretirar
part del bàndol austriacista destinat a bloquejar la plaça.238 De fet, el
comte de Fiennes —comandant al Rosselló— considerava que aquesta
via era l’única opció tenint en compte la potència de l’exèrcit del Segre
que liderava T’serclaes de Tilly.239
Sembla que la pressió de Fiennes va tenir èxit, atès que des de
Fontainebleau s’ordenà a l’enviat francès de Madrid que T’serclaes de
Tilly penetrés amb força cap a l’interior de Catalunya. D’aquesta manera
es podria guanyar temps, per tal com Lluís XIV havia destacat onze
batallons des del Piemont que arribarien al Rosselló a mitjan octubre.
El marquès de Bedmar va veure amb bons ulls l’operació i va accelerar
les diligències perquè T’serclaes de Tilly ho realitzés.240
Les referides ordres van arribar a Lleida el 10 de setembre de
1712. Ara bé, T’serclaes de Tilly, tot i reconèixer que s’havia d’auxiliar
Girona, va desobeir clarament les instruccions i va manifestar una
sèrie d’inconvenients per no realitzar la incursió. D’una banda, creia

237. AHN, Estat, ll. 426-2. Cartes de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà,
21 i 28 d’agost de 1712.
238. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Perpinyà, 3 de setembre
de 1712.
239. AHN, Estat, ll. 419. Carta del comte Fiennes a Grimaldo. Perpinyà, 4 de
setembre de 1712.
240. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Mr. de Voysin a Mr. de Bonnac. Fontainebleau,
7 de setembre de 1712. La resposta del marquès de Bedmar al mateix lligall, feta a
Madrid, el 26 de setembre de 1712.
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que el territori, massa muntanyós, no era favorable als seus interessos, a més d’oposar-se a partides enemigues ben posicionades. A part,
Starhemberg encara no havia fet cap destacament des de Cervera cap
a les rodalies de Girona. D’altra banda, T’serclaes de Tilly va recuperar
la recurrent idea dels avituallaments, argumentant que costaria molt
de traslladar-los, que el país estava devastat i no s’aconseguirien farratges; i que si travessava el riu Segre, els soldats patirien escassetat
ràpidament. Tot plegat va portar-lo a aﬁrmar que «por esta parte no se
puede socorrer a Girona, ni hacer diversión tal que obligase al conde
de Starhemberg a dejar su intento». Per a T’serclaes de Tilly, «el medio
único para asegurar a Girona es que la Francia aumente por aquella
parte sus tropas, a ﬁn de hacer nueva entrada en el Ampurdán y poner
en libertad a Girona, como me expresa V. S. que S. M. [Felip V] tiene
escrito al Rey Cristianísimo [Lluís XIV]».241
Les noves ordres que la cort madrilenya va enviar a T’serclaes
de Tilly eren que una part dels seus contingents, tres mil infants i
cinc-cents dragons, s’encaminés al Rosselló. Si Starhemberg feia algun
moviment per respondre, el gruix de l’exèrcit borbònic del Segre havia
d’atacar Cervera per protegir la marxa del destacament. Altre cop, però,
el comandant en cap de l’exèrcit va desobeir el parer de Madrid i va
argumentar un seguit de traves que diﬁcultaven la maniobra (manca
d’avituallaments, durada del trajecte, inseguretat).242
Durant aquestes setmanes, la debilitat que van mostrar les Dues
Corones va esperonar un contingent austriacista d’uns quatre mil efectius a sorprendre Roses. Segons el relat del sergent major de la plaça,
Celdoni Termes, les forces austriacistes van penetrar ﬁns a les obres
exteriors de la muralla amb la intenció de col·locar una mina en un
dels portals. Els plans van fracassar perquè, segons sembla, l’explosió
va sorprendre els homes que la manipulaven, sense afectar l’entramat
defensiu de Roses. El foc disparat per la guarnició des de la muralla
va impedir l’èxit de l’acció. Després de tres hores de combats, els austriacistes van veure’s forçats a retirar-se.243
Mentrestant, la situació a Girona s’agreujava. Les notícies que
s’aconseguien inﬁltrar a la rereguarda rossellonesa dibuixaven un pa-

241. AHN, Estat, ll. 419. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 15 de
setembre de 1712.
242. AHN, Estat, ll. 914. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 28 de
setembre de 1712.
243. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Celdoni Termes a Grimaldo. Roses, 12 de
setembre de 1712.
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norama desolador, on a mitjan setembre els militars malalts eren uns
mil dos-cents i l’únic aliment continuava sent el pa i escasses quantitats de carn.244 Des del Rosselló, observant la passivitat de l’exèrcit
de T’serclaes de Tilly, es va optar per penetrar a l’Empordà en dues
ocasions (setembre i octubre). El general imperial Wetzel, i el gruix de
miquelets que comandava, van aconseguir aturar les dues incursions
franceses. La superioritat Habsburg condemnava la guarnició borbònica de Girona, mentre que en el conjunt de la Catalunya austriacista
s’observaven els esdeveniments amb optimisme.245
Les pressions de la cort de Madrid, ﬁnalment, van obligar T’serclaes de Tilly a travessar el Segre i avançar ﬁns a la població d’Agramunt a mitjan octubre. La incursió, però, va durar poc temps, atesa
l’habitual escassetat d’avituallaments que patia l’exèrcit en la fase ﬁnal
de la campanya. Tenint en compte l’autoria de les diverses fonts borbòniques, en aquesta ocasió s’entreveu que el contingent borbònic de
ponent patia una mancança evident. Ho va argumentar T’serclaes de
Tilly,246 així com Pròsper de Verboom, que justiﬁcava l’aixecament del
camp i el replegament cap al Segre atesa la poca esperança «de que
nos viniera algún socorro de pan y cebada, de que había falta general
en el ejército».247
La reculada ﬁlipista cap a les respectives casernes d’hivern va provocar que el mariscal Starhemberg, des de Cervera, es dirigís amb un
gruix de tropes a Girona. Seria la seva darrera maniobra a Catalunya
en termes bèl·lics. En aquest cas, l’objectiu era iniciar un setge formal
per recuperar altre cop la ciutat.
A ﬁnals de 1712, tal com havia succeït amb la maniobra de Cardona,
el comandament Habsburg va decidir convocar nombrosos sometents i
realitzar el darrer esforç per cloure la campanya de manera reeixida.248
A petició de Starhemberg, l’emperadriu va demanar als Tres Comuns
algun cavaller català de renom que acudís al camp gironí per liderar la
mobilització popular. El noble Felip Ferran va ser l’escollit. Així mateix,
l’artilleria que s’acumulava per a l’ofensiva començava a ser important

244. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Perpinyà, 18 de
setembre de 1712.
245. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 442-444.
246. AHN, Estat, ll. 914. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 31
d’octubre de 1712.
247. AHN, Estat, ll. 465. Carta de Pròsper de Verboom a Grimaldo. Camp de
Lleida, 3 de novembre de 1712.
248. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 500-502.
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i les notícies que es tenien sobre les penúries de la guarnició francesa
esperançaven els austriacistes.249
De fet, a l’interior de Girona, el panorama continuava sent desolador. El marquès de Brancas havia escrit a mitjan novembre que
«pauvent arriver voiant mourir journellement des 12 a 15 hommes à
l’hospital et deserter un fort grand nombre».250 Encara seguint el seu
relat, «les 3 derniers [mois] ont eté des plus durs et des plus penibles
nous avons souffert, dans les derniers temps, au delà de tout ce qu’on
peut exprimer à V. M., ayant été réduits à manger les chats, les chiens
et les rates».251
Un ﬁlipista religiós del convent de Sant Pere de Rodes, que portava exiliat des dels primers anys de la disputa i s’havia resguardat a
Girona un cop els francesos van controlar la ciutat el 1711, escrivia
que durant els vuit mesos de bloqueig va sobreviure «comiendo solo
pan y agua y hierbas».252 El destacat ﬁlipista bisbe de Girona, tiet del
comte de Darnius, deixava constància de com havien arribat a menjar
«los manjares que en otros tiempos hacen horror a los hombres».253
L’optimisme austriacista, però, va acabar poques jornades després,
quan Lluís XIV va decidir fer una incursió molt potent que alleugerís
d’una vegada per totes Girona. Simultàniament als moviments que
havia estat executant el bàndol Habsburg, al Rosselló s’hi havien anat
concentrant un gruix de vint-i-dos mil soldats i trenta peces de batre
sota la direcció del duc de Berwick. El conglomerat austriacista era
incapaç de fer front a un exèrcit d’aquestes característiques que, sense
diﬁcultats, va penetrar a l’Empordà a ﬁnals de desembre. El 3 de gener
de 1713, el contingent va desbloquejar Girona.254

249. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 446.
250. “Poden arribar a morir cada dia de 12 a 15 homes a l’hospital i desertar un
nombre [d’homes] elevat”; AHN, Estat, ll. 465. Carta de Mr. de Brancas a Mr. de Voysin.
Girona, 16 de novembre de 1712.
251. “Els tres darrers [mesos] han estat els més durs i els mes angoixants que
hem sofert, en els darrers temps, més enllà de tot el que es pot expressar a V. M., havent
estat reduïts a menjar gats, gossos i rates”; AHN, Estat, ll. 427. Carta de Mr. de Brancas,
Girona, 14 de gener de 1713.
252. AHN, Estat, ll. 917. Carta de Francesc de Pedrós a Grimaldo. Girona, 20
de desembre de 1712.
253. AHN, Estat, ll. 427. Carta del bisbe de Girona a Grimaldo. Girona, 4 de
gener de 1713.
254. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 447.
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PAU D’UTRECHT I LA FI DEL CONFLICTE INTERNACIONAL

«[…] Se ha de suponer y considerar que todo aquel Principado está sujeto a S. M. [Felipe V] y rendido a su obediencia, sin que
sus armas ni sus ordenes puedan hallar obstáculo ni contradicción
alguna.»255 Aquest eloqüent fragment redactat a la cort de Madrid,
precisament poques setmanes abans que es produís la signatura del
Tractat d’Utrecht, manifestava l’opinió generalitzada del bàndol borbònic
quan s’inaugurà la campanya de 1713. Un esperit que també quedava
palès en la instrucció que el monarca va donar al duc de Pòpuli per
dirigir el procés de retorn de Catalunya cap als dominis borbònics:
«no considero que la ciega obstinación de los catalanes llegue hasta
el extremo de atreverse a resistir, aun después que les falte el apoyo
de las tropas regladas de los enemigos».256
Ambdós fragments traspuen clarament la conﬁança per part de
la cort de Madrid que la guerra per ﬁ acabava. Una conﬁança que de
ben segur ja es va entreveure al segon semestre de 1712, quan van
produir-se tres esdeveniments cabdals que anteriorment ja hem referit
(signatura de l’armistici entre la Gran Bretanya i França, i la consegüent
evacuació de l’exèrcit anglès; quan el regne de Portugal protagonitzà
un procés d’idèntiques característiques, i el moment en què Felip V
va renunciar a contracor als drets hereditaris de la Corona francesa).
Gràcies a aquest compromís, que evitava la temuda unió dinàstica entre
França i la monarquia hispànica, la Gran Bretanya va bloquejar un
dels esculls que l’havien portat a declarar la guerra el 1702.257 Només
Carles VI no va convenir en els termes de la pau que s’estava cuinant
a Utrecht, fet que li va permetre mostrar una certa ambigüitat quan
els estaments catalans li preguntaven sobre el perllongament de la

255. AHN, Estat, ll. 440-2. Madrid, 19 de març de 1713.
256. AHN, Estat, ll. 440-2. Instrucción para el Duque de Pópuli sobre lo que ha
de obrar en Cataluña. Madrid, 3 d’abril de 1713. Vegeu també aquesta percepció de
la cort borbònica madrilenya a J. M. TORRAS I RIBÉ, «El tombant decisiu de la Guerra
de Successió a Catalunya: evacuació de l’exèrcit imperial i repressió borbònica (1713)»
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, núm. 23, vol. II (2003), (Barcelona), p. 261. F. Soldevila, seguint apreciacions de Pròsper de Verboom, ho considerava inimaginable; vegeu
SOLDEVILA, «Anglaterra i Catalunya...», p. 23. El cronista austriacista Francesc de Castellví
també va constatar la creença de la no-oposició per part de Barcelona i d’alguns estaments
catalans; vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 620.
257. Els autèntics actors de les conferències de pau eren la Gran Bretanya i França.
La resta de potències anaven a remolc del procés; vegeu els treballs de L. BÉLY, Espions
et ambassadeurs au temps de Louis XIV. París: Fayard, 1990; Les relations internationales
en Europe. XVIIe-XVIIIe siècles. París: PUF, 1992.
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disputa.258 Tot amb tot, aquest fet no li va impedir pactar l’evacuació
de les tropes imperials del Principat el març de 1713.
Els esdeveniments internacionals ocorreguts des de 1712 van consumar-se amb la ﬁrma del Tractat d’Utrecht (11 d’abril de 1713). En
línies generals, podem advertir que les dues grans potències del moment
van aconseguir sortir-ne beneﬁciades, sobretot la Gran Bretanya, iniciant un procés d’expansió que la conduiria a l’hegemonia internacional
dels decennis posteriors.259 La monarquia anglosaxona va aconseguir
el control d’alguns enclavaments americans (Saint Kitts, Nova Escòcia,
Terranova i la badia de Hudson) i va assegurar la seva presència al
Mediterrani occidental, amb les possessions de l’illa de Menorca i del
penyal de Gibraltar. Sobretot, va apoderar-se, en detriment de França,
de l’anhelat contracte d’esclaus, que en reglamentava el subministrament per un període de trenta anys. Un darrer avantatge comercial va
ser el permís de poder enviar una embarcació de gran tonatge lliure
d’aranzels a la ﬁra de Portobelo (Panamà). França, per la seva banda,
i tenint en compte les condicions humiliants que s’havien produït en
anteriors conferències (1709-1710), va consolidar les seves fronteres
continentals i va aconseguir que Felip V es mantingués en el tron
hispànic. Quant al rei espanyol, a més de mantenir la monarquia, va
continuar controlant les colònies d’ultramar; ara bé, dins l’àmbit europeu, les possessions italianes i els pròspers territoris ﬂamencs foren
entregats a altres potències (Savoia i Àustria). Els Estats Generals van
assegurar les possessions de la Barrera, una línia de fortiﬁcacions que
garantia la integritat del seu territori en cas que França promogués
una nova incursió. El Regne de Portugal va ampliar lleugerament els
dominis americans: va assegurar la colònia de Sacramento (perduda
el 1704) i va obtenir part de la Guaiana francesa. El duc de Savoia va
recuperar localitats que havien estat ocupades per Lluís XIV, va guanyar Sicília en detriment de Felip V i va posseir els drets hereditaris
de la monarquia en cas que s’extingís la línia borbònica que s’encetava
a Madrid.260
A Catalunya, la primera escena rellevant on es va entreveure el
seguit de moviments que acompanyarien el 1713 va ser la sortida de-

258. TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges..., p. 306 i s.
259. A. JIMÉNEZ MORENO, «La búsqueda de la hegemonía marítima y comercial. La
participación de Inglaterra en la Guerra de Sucesión española según la obra de Francisco
de Castellví, Narraciones Históricas (1700-1715)», Revista de Historia Moderna: Anales
de la Universidad de Alicante, 25 (2007), p. 176-178.
260. Vegeu el detall del repartiment territorial derivat de la pau d’Utrecht a ALBAREDA
I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión…, p. 335-344.
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ﬁnitiva de l’emperadriu (19 de març). La ﬂota de l’almirall Jennings va
ser l’encarregada de transportar la comitiva i un primer gruix d’exiliats
que buscaven l’aixopluc de l’Imperi.261 Entre els embarcats, Pau Ignasi
de Dalmases i Felip Ferran van acudir a Anglaterra i Holanda, respectivament, per mirar de debatre l’afer internacional conegut com el «cas
dels catalans».262 En aquest sentit, simultàniament a les conferències
que es duien a terme a Europa, la ciutat de Barcelona i el braç militar
havien interactuat per buscar la complicitat de les potències aliades
amb l’objectiu de conservar les constitucions catalanes. La classe dirigent del Principat coneixia perfectament l’abolició dels furs que havia
sobrevingut amb les ocupacions borbòniques dels regnes d’Aragó i València. Ara bé, sobre aquest aspecte Felip V era intransigent, ﬁns i tot
alguns autors han advertit que es tractava d’una qüestió personal.263 La
detallada correspondència del baró de Lexington, ambaixador anglès
a Madrid, també en deixà constància: «The king [Felip V] declared
that he would rather venture his crown, than grant any privileges to
the Catalans.»264
L’evacuació acordada pels plenipotenciaris de Carles VI el març
de 1713, amb relació a Catalunya i el Regne de Mallorca, va derivar
en el Conveni de l’Hospitalet (22 de juny de 1713).265 En aquesta població, Ceba Grimaldi pel costat ﬁlipista i el general Königsegg pel
costat imperial, acordaren la sortida de les últimes tropes i l’entrega
de les places militars catalanes. Així mateix, amb aquest document
s’aprovava l’abandonament de les illes de Mallorca i Eivissa, encara
sota obediència austriacista. El resultat de la convenció es plasmà a
inicis de juliol quan, des de Barcelona, un primer contingent de l’exèrcit
imperial s’embarcà a les naus angleses de l’almirall Jennings. A mitjan
mes, el gruix transportat d’onze mil homes va arribar a Vado Ligure.266 Durant les setmanes posteriors, la resta de militars van realitzar

261. A. ALCOBERRO I PERICAY, L’exili austriacista (1713-1747), vol I. Barcelona:
Fundació Noguera, 2002, p. 37-40. Hi ha una llista dels personatges més signiﬁcats que
van acompanyar la reina a AHN, Estat, ll. 440-2.
262. ALBAREDA I SALVADÓ, El «cas dels catalans»..., p. 145-169.
263. R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe V y los españoles. Una versión periférica del problema
de España. Barcelona: Plaza & Janés, 2002, p. 106; LEÓN SANZ, Carlos VI. El emperador…,
p. 208.
264. «El rei [Felip V] va declarar que preferiria aventurar el destí de la seva corona
abans que concedir cap privilegi als catalans»; TNA, SP 94/80. Carta del baró Lexington
al secretari d’estat comte de Dartmouth. Madrid, 6 de febrer de 1713.
265. Els articles del conveni de l’Hospitalet a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas,
III, p. 777-778; AGS, Secretaria d’Estat, ll. 8128; AHN, Estat, ll. 432.
266. TNA, SP 79/7. Carta de George Henshaw al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Gènova, 15 de juliol de 1713.
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el mateix trajecte, i alguns civils i eclesiàstics compromesos amb la
dinastia Habsburg també emprengueren l’exili.267
A Catalunya, la situació es va viure a remolc dels esdeveniments
que acabem de referir. Entre els estaments del país, el denominador
comú del primer semestre de 1713 —a part dels temptatius per preservar
el règim de llibertats— va ser l’intent d’esbrinar les possibilitats reals
de continuar la disputa al costat del monarca austríac, quelcom que
no es conegué deﬁnitivament ﬁns a la tardana data del 10 de juny de
1713.268 Fins que no es va saber la notícia, sobre el paper, l’emperador
encara no havia signat cap acord de pau. Tot plegat provocava que
sectors del territori consideressin la lluita viable; una visió que contrastava frontalment amb el que hem referit a l’inici d’aquest capítol
i que alguns militars borbònics presents a Catalunya no deixaven de
recordar a Madrid: «Señor, volviendo a los catalanes, muestran grande
alborozo en la continuación de la guerra, que dan por ﬁjo, pero no sé
cómo se saldrán de esta no teniendo ni dinero, ni víveres, ni forma
de tren de artillería.»269
La confusió i la improvisació eren habituals, un clima de desgovern
afavorit per nombroses partides de fusellers i voluntaris que campaven
amb llibertat pel territori cometent tota mena d’abusos.270 Des del front,
ambdós bàndols constataven aquesta realitat. Els ﬁlipistes avisaven
que el nombre de voluntaris havia augmentat molt a l’Urgell, fet que
representava un impediment seriós per a la circulació de correus.271 El
comandant Ceba Grimaldi testimoniava com un gruix de 1.400 homes
conformat per miquelets i voluntaris van recórrer la Conca de Tremp
i van saquejar Àger.272 Al bàndol català, el coronel del regiment de la
Diputació del General també es mostrava preocupat per la poca seguretat dels camins circumdants a la Seu d’Urgell, on alguns voluntaris
campaven «menospreciando los pliegos y la ﬁrma de mis partes, con el
267. ALCOBERRO I PERICAY, L’exili austriacista..., p. 41-46.
268. J. M. Torras, seguint els arguments de S. Sanpere, apunta al deliberat retard
dels agents imperials —Starhemberg— a l’hora de comunicar la notícia als Tres Comuns.
Vegeu TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges..., p. 314.
269. AHN, Estat, ll. 432. Carta d’Antonio Gandolfo a Grimaldo. Puigcerdà, 2 de
juny de 1713.
270. En aquest sentit, informadors del bàndol ﬁlipista constataven aquest estat
d’ànim. El jutge Josep d’Alòs, sobretot, és el que va informar de la situació, on la
confusió viscuda a Catalunya era evident. Vegeu la seva correspondència a AHN, Estat,
ll. 432 i 440-1.
271. AHN, Estat, ll. 440-2. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa, 18 d’abril
de 1713.
272. AHN, Estat, ll. 440-1. Carta de Ceba Grimaldi a Grimaldo. Balaguer, 7 d’abril
de 1713.
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seguro de vivir con demasiada libertad y ninguna disciplina militar».273
Starhemberg, sobre els miquelets, havia escrit que «han dado justo
motivo para valerse de los términos del mayor rigor, para evitar y
atajar la permisión [y] continuación de excesos tan horrorosos contra
el servicio de Dios, de S.M.C. y del bien publico».274 Durant el primer
semestre de 1713, el general austríac va fer el possible perquè les partides de fusellers abandonessin la mobilització armada, especialment
durant els darrers mesos, quan l’últim virrei de Catalunya va pactar
de manera secreta les condicions de l’armistici que conduirien a la
signatura del Conveni de l’Hospitalet.275 No podem menystenir que, al
Regne de València, tot i el domini borbònic que va sobrevenir després
de la batalla d’Almansa, partides de miquelets van continuar fustigant
el desplegament de l’exèrcit ﬁlipista durant diverses campanyes.276 De
fet, Felip V també ho reconeixia en la instrucció lliurada al duc de
Pòpuli, i si bé no esperava que ni la Coronela de Barcelona ni les autoritats catalanes mostressin resistència, sí que temia que es produïssin
amotinaments de miquelets en fortins muntanyencs.277
A petició dels Tres Comuns, i fruit de la precipitació dels esdeveniments que havien ocorregut des del començament de 1713 —marxa
de la reina, armistici de l’Emperador, Conveni de l’Hospitalet i evacuació de tropes—, es va considerar oportú convocar la Junta General
de Braços de Catalunya.278 L’objectiu passava per consensuar una resposta dels estaments catalans. Les sessions es van inaugurar el 30 de
juny a la Casa de la Diputació del General. La representació del braç
reial va ser més del triple present en les darreres corts, amb cent vint
síndics. L’estament eclesiàstic estava compost per dinou representants
i el nobiliari per uns dos-cents.279 Els debats van ser intensos, ja que

273. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta de Francesc Sans Miquel i de Monrodon a
Antonio Gandolfo. Seu d’Urgell, 22 de juny de 1713.
274. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3C. Ordre
del comandant Starhemberg al coronel Juan de Ahumada. Barcelona, 3 de febrer de 1713.
275. S. SANPERE I MIQUEL, Fin de la nación catalana. Barcelona, 1905, p. 155-157.
276. PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana...», p. 393-412.
277. AHN, Estat, ll. 440-2. Instrucción para el Duque de Pópuli sobre lo que
ha de obrar en Cataluña. Madrid, 3 d’abril de 1713. De fet, que existissin miquelets a
l’interior del territori per obstaculitzar l’ocupació borbònica és el que ja havia succeït al
Regne de València després de la batalla d’Almansa, vegeu PÉREZ APARICIO, «La respuesta
valenciana...», p. 399-412.
278. E. MARTÍ I FRAGA, «La Conferència dels Tres Comuns: una aproximació»,
DD.AA., Una relació difícil: Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX). Barcelona:
Base, 2007, p. 220.
279. N. SALES, Els segles de la decadència, P. VILAR (dir.), Història de Catalunya,
vol. IV. Barcelona: Edicions 62, 1989, p. 419.
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les opinions a favor i en contra de prosseguir amb la guerra van ser
presents. En un primer moment, els braços eclesiàstic i militar van
optar per la rendició, mentre que el braç reial va mostrar-se disposat
a lluitar.280 Finalment, però, l’estament noble va canviar el vot i, amb
aquest fet, el sentit de la resolució de la Junta General de Braços.281
Així, el 6 de juliol de 1713, els estaments catalans van proclamar la
guerra a ultrança contra Felip V i Lluís XIV. La resolució es féu pública al cap de tres dies.
LA

GUERRA DELS CATALANS

(1713-1714)

«Solamente puedo ratiﬁcar mi grande sentimiento en ver una tan
atroz rebeldía y obstinación de este pueblo, que me sonrojo de haber nacido entre tal gente, ya que Dios quiso fuese el destino de mi
ser.»282 Amb aquestes paraules el ﬁlipista català Josep d’Alòs mostrava
compungit el seu malestar pel sentit que havien adquirit els esdeveniments. Però si bé els seus mots poden emmarcar-se en un context de
ﬁdelitat cap a Felip V, les d’alguns segments catalans que ﬁns llavors
havien jurat obediència a Carles III foren igualment punyents: «nos
vehem constituïts en la més estreta obligació de detestar davant de
tot lo món la resolució presa per los habitants de Barcelona com a
enemics de la pàtria [...] amonestam a tots y qualsevols dels naturals
de aquest Principat lo apartar-se de la comunicació de tan escandalosos y podrits membres de esta República; ignorant del beneﬁci del
perdó general de Sa Majestat [Felip V]».283 Aquesta proclama, feta des
de Martorell i Mataró, elaborada per la noblesa, manifesta com una
part de la societat catalana no veia amb bons ulls el procés resistent
sorgit de la resolució adoptada per la Junta General de Braços. No hi

280. F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, vol. III. Barcelona: Alpha, 1963, p. 1127 i s.
281. El cronista austriacista dóna a entendre que, en un primer moment, el
vot general de l’estament noble va consistir en la submissió. Aquesta decisió no va ser
de grat d’alguns cavallers i van adjuntar una queixa formal a la resolució deﬁnitiva.
A continuació, el síndic del braç reial va comunicar al president del braç militar (comte
de Plasencia) la resolució que havia adoptat l’estament que representava les ciutats i les
viles de Catalunya, en aquest cas continuar la guerra. El comte de Plasencia va trametre la
informació als representats de la noblesa que, repensant la deliberació, també optaren per
lluitar. Vegeu aquest procés amb detall a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 565-568.
282. AHN, Estat, ll. 433-1. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 5 d’agost de 1713.
283. AHN, Estat, ll. 433-1. Protestació de la noblesa catalana contra la temerària
resolució i operacions que executan los moradors y habitans que han quedat en la ciutat
de Barcelona, negant la obediència i resistint a las armas de Sa Maj. Mataró, [31] de
juliol de 1713.
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ha dubte que ens trobem davant d’uns dels moments més crítics de la
història de Catalunya i això va provocar un cisma social que s’aniria
aguditzant a mesura que van transcórrer els mesos.
Si bé és cert que segments de la societat reﬂectien aquest estat
d’opinió, també és patent que la posició generalitzada de les institucions
del Principat, especialment la del Consell de Cent, fou la d’iniciar la
guerra en tota la seva dimensió. Aquell mateix estiu, els Tres Comuns
van sol·licitar ajuda a l’emperador i promoure una campanya de propaganda bèl·lica. La proliferació d’opuscles i pamﬂets polítics va ser
freqüent, unes crides que tenien com a denominador comú justiﬁcar la
guerra i esperonar la lluita. Un dels textos més cèlebres va ser el Despertador de Cathalunya, publicat el novembre de 1713.284 Paral·lelament,
aquests esdeveniments van produir-se en un context d’efervescència
religiosa que va durar ﬁns a la jornada de l’Onze de Setembre. L’ambient exacerbat reﬂectia una societat típica de l’Antic Règim. La por
als possibles esdeveniments que es preﬁguraven es traduïen amb tot
un seguit d’actes d’autèntica fe religiosa. Les processons, els sermons,
els pelegrinatges, l’exposició de relíquies i sagraris, les banderes dels
regiments mostrant marededéus i sants, foren molt habituals.285
Els esforços de les institucions catalanes es van centrar a reunir
els pocs recursos disponibles per intentar perllongar la resistència.
Aquests processos viscuts a cavall del juliol de 1713 i del setembre de
1714 alguns autors ho han interpretat com un «moment republicà»,286
atesa l’autoorganització viscuda en termes polítics i militars. Els braços catalans van organitzar quatre juntes, amb representació dels tres
estats, formades per dotze persones cadascuna (Junta de Guerra, de
Mitjans, d’Economia i de Conﬁscacions i Política).287
Aquest ordenament d’emergència va traduir-se en la formació d’un
nou exèrcit, del qual Antoni de Villarroel fou nomenat comandant general.288 Es resolgué la formació de tres regiments de cavalleria: el de
Francesc Solà (Sant Jordi), el que va reclutar i pagar Sebastià Dalmau
(la Fe) i el de Rafael Nebot.289 Així mateix, els voluntaris de cavalleria

284. J. ALBAREDA I SALVADÓ (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. Vic: Eumo Editorial,
1996, p. 121-192.
285. SALES, Els segles de la decadència..., p. 421-422.
286. ALBAREDA I SALVADÓ, El «cas dels catalans»..., p. 66-71.
287. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 583.
288. Hem seguit la detallada descripció d’aquest procés formatiu a CASTELLVÍ,
Narraciones Históricas, III, p. 581-595 i 695-705.
289. Informadors borbònics assenyalaven que els resistents catalans compraven els
cavalls a les tropes holandeses i imperials a raó de cinquanta rals d’ardit cada animal;
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aragonesos van formar un cos de dragons que liderava, a petició i
patrocini de Sebastià Dalmau, Pere Vinyals (Sant Miquel).290
Els regiments d’infanteria en van ser cinc i sobre el paper estaven
organitzats segons la nació d’origen:291 el coronel dels valencians era
Josep Vicent Torres i Eiximeno (Verge dels Desemparats); els castellans
estaven enrolats sota el lideratge de Gregorio de Saavedra i Portugal
(Verge de la Concepció); els navarresos, així com altres soldats provinents
de Castella, amb el coronel José Íñiguez de Abarca (Santa Eulàlia); al
regiment de Joan de Madrenas van restar-hi enquadrats els alemanys
que s’havien quedat a combatre (Sant Narcís), i el coronel Josep Bellver va aglutinar els catalans (Verge del Rosari). Els efectius d’artilleria
van organitzar-se en sis companyies de cinquanta homes cadascuna.
Els cossos ja existents de la Ciutat de Barcelona i de la Diputació
del General, amb els respectius coronels, Jaume de Cordelles i Francesc
Sans Miquel i de Monrodon, van continuar en servei. El 8 de juliol, el
consell barceloní va deliberar que s’equipessin tots els soldats dels seus
regiments i destinà 5.000 lliures per pagar els sous.292 Alhora, també
va enviar cartes al territori oferint dos sous de socors diaris i el pa de
munició per aquell que volgués enrolar-se.293
La mobilització auxiliar també fou organitzada. Es van prolongar
els serveis de quatre coronels de fusellers: Joan Vila i Ferrer, Ermengol
Amill, Segimon Torres i Moliner i Rau. A l’interior de Barcelona es
van formar dues esquadres noves, la de Barnadàs i la de Josep Ortiz
(Sant Vicent Ferrer). La Junta de Guerra va donar patents de coronel
a Marturià Massegur, Antoni Llirós, Jaume Molins i Antoni Vidal per
mirar d’aixecar regiments de miquelets a l’interior de Catalunya. Alhora,
els voluntaris de a peu van restar enrolats en quatre companyies soltes;
també es va quedar una companyia d’hússars.
AHN, Estat, ll. 432. Carta del cavaller de Bus a Grimaldo. Lleida, 11 de juny de 1713.
Francesc Bellsolell també contrasta aquest fet, especialment amb relació al cos que
aixecà Sebastià Dalmau; vegeu A. SIMON I TARRÉS (ed.), Pagesos, capellans i industrials
de la Marina de la Selva. Barcelona: Curial, 1993, p. 270.
290. ACA, Generalitat, Junta de Guerra i de Provisions (1713-1714), G123, f. 92.
291. Vegeu un estudi sobre la composició nacional d’aquestes formacions catalanes
aixecades a partir de 1713 a A. CASES IBÁÑEZ, «Guerra i quotidianitat militar en temps de
setge: Barcelona i Catalunya al 1713-1714», Actes del Congrés Internacional «Catalunya (i
els Països Catalans) abans i després de l’Onze de Setembre de 1714». Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans, 2014 (en premsa).
292. F. X. HERNÁNDEZ i F. RIART, Els exèrcits de Catalunya (1713-1714): uniformes,
equipaments, organització. Barcelona: Rafael Dalmau, 2007, p. 67
293. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta dels consellers de Barcelona al veguer de Vilafranca.
Barcelona, 19 de juliol de 1713.
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Francesc de Castellví informa que el procés de formació del nou
exèrcit va ser molt ràpid i va arribar a aﬁrmar que, des del moment
en què s’aixecà bandera, «en pocas horas se alistó un considerable
número de soldados». Al cap de deu dies, els homes allistats ja n’eren
quatre mil.294
La Coronela de Barcelona es va recompondre en sis batallons que
conformaven cinc mil combatents (Trinitat, Concepció, Santa Eulàlia,
Santa Madrona, Sant Sever i la Verge de la Mercè).295 Els homes hàbils
que no van acabar enrolats en cap formació van organitzar-se en els
anomenats batallons de Barris.296
Les autoritats catalanes també van actuar amb celeritat per poder armar una petita ﬂota de guerra. El projecte inicial van ser deu
embarcacions, set vaixells de guerra costejats per la Ciutat de Barcelona —amb patrocinis particulars—, una barca amb disset canons, un
pinc de sis i una fragata. Aquestes tres darreres naus havien de ser
costejades per la família Dalmau però, com veurem, part de l’empresa
va ser aniquilada a causa dels combats amb la ﬂota borbònica. L’objectiu d’aquesta «armada» passava per mantenir la comunicació i els
aprovisionaments amb les illes de Mallorca i Eivissa, que continuaven
sota obediència Habsburg.
El gir polític que havia adquirit l’afer català va provocar que la
cort madrilenya es mostrés implacable sobre un assumpte que, com
hem vist, no considerava que pogués arribar a produir-se. La resposta
va ser contundent: «he resuelto que al mismo tiempo que se hagan
públicos en todo el Reino los precisos justos motivos de esta resolución
que vienen referidos, se exhorte en mi Real nombre a todos mis ﬁeles
vasallos de todo el Reino, ministros de los tribunales y dependientes
de ellos de cualquiera calidad y condición que sean, tanto eclesiástico
como seglares a que subministren un donativo general y proporcionado
a los indispensables necesarios gastos, para sitiar por mar y tierra a
Barcelona y conseguir por este medio y el esfuerzo que debe hacerse
en esta ocasión, ponerme en estado de dar un memorable ejemplo del
castigo que merece el enorme delito de una semejante rebelión».297 Des

294. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 593. La cita a la p. 589 del mateix
volum.
295. Vegeu-ne el detall a F. X. HERNÁNDEZ, F. RIART i X. RUBIO, La Coronela de
Barcelona (1705-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 2010, p. 153-155.
296. Per seguir amb detall el procés de conﬁguració del nou exèrcit, vegeu HERNÁNDEZ
i RIART, Els exèrcits de Catalunya..., p. 67-102.
297. AHN, Estat, ll. 433-1. Decret de Felip V promulgat a Madrid el 28 d’agost
de 1713.
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del punt de vista ﬁlipista, el posicionament català va esdevenir l’argument idoni perquè l’ocupació ﬁnal es desenvolupés sota una estela de
«terror militar».298 Si durant els anys de guerra les incursions borbòniques van ser molt severes, especialment a les Terres de Ponent, en el
darrer any de conﬂicte (1713-1714) s’observa una repressió sistemàtica
i generalitzada que va fer aﬂorar una espiral de violència fruit d’accions acarnissades —si no ho eren prou— que protagonitzaren ambdós
bàndols (sobre aquest aspecte hi tornarem més endavant).
A les acaballes de juliol de 1713, les tropes de Felip V van començar a preparar l’ofensiva ﬁnal sobre Barcelona. El duc de Pòpuli, que
havia rellevat del càrrec al príncep T’serclaes de Tilly i era l’encarregat
de dirigir l’ocupació de Catalunya, es va presentar davant la Ciutat
Comtal amb un exèrcit que rondava els trenta-dos mil efectius.299 El 25
de juliol començava l’encerclament i el bloqueig terrestre de la ciutat,
tal com s’havia executat durant el setge de 1706. Els contingents ﬁlipistes tancaven l’entrada meridional del pla barceloní i van establir-se
des de les rodalies de l’Hospitalet, Collblanc i Sants ﬁns al convent de
Gràcia. Els efectius francesos de Lluís XIV foren aquarterats a continuació d’aquest convent, a l’esquerra, en direcció al mas Guinardó,
Sant Martí i ﬁns al mar.300 Els aprovisionaments eren transportats per
via marítima i desembarcaven a les platges del Llobregat i de Sant
Martí. En aquest sentit, la ciutat de Mataró va ser fonamental, ja que
va esdevenir el principal centre de provisions de l’exèrcit borbònic a
la rereguarda, tal com reconeixia el duc de Pòpuli.301
El cordó terrestre anava acompanyat d’un bloqueig marítim, però
s’ha d’advertir que durant el 1713 va ser un fracàs si considerem el
volum d’embarcacions que van aconseguir entrar a Barcelona. El comandament borbònic pretenia tallar la comunicació naval amb les
Illes Balears i els territoris italians, fet pel qual, des de Castelldefels
ﬁns a Mataró, les galeres comandades per Baltasar de Guevara vigilaven les aigües circumdants. Des del punt de vista ﬁlipista, una de
les poques accions reeixides va ser la presa de tres embarcacions que
Sebastià Dalmau pretenia armar per incrementar la «ﬂota catalana».302

298. J. M. TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau,
2005, p. 21-76.
299. ESPINO LÓPEZ, «La mobilització militar catalana...», p. 147.
300. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 1 d’agost de 1713; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 621.
301. Citat a TORRAS I RIBÉ, «El tombant decisiu...», p. 261
302. AHN, Estat, ll. 434. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 3 de setembre de 1713.
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Aquestes naus, capitanejades per Jacint Clariana, provenien de Nàpols
i transportaven provisions de blat que els Dalmau s’havien encarregat
de comprar al regne itàlic.303 Un cop d’ull a les detallades informacions
que facilita Castellví, però, ens permet observar com les captures que
executaven les naus catalanes i que duien a port, així com els pertrets
enviats des de Mallorca, aconseguien introduir-se al port de Barcelona
sense gaires impediments. Per als resistents catalans, tenint en compte el desplegament territorial de francesos i espanyols, les provisions
marítimes esdevenien fonamentals per allargar l’empresa, un fet que
les fonts borbòniques també reconeixien.304 Així, doncs, en els mesos
compresos entre setembre i desembre de 1713, a Barcelona van entrar-hi
més de dues-centes trenta embarcacions que van nodrir la plaça d’arròs,
bacallà, milers de quarteres de blat i d’ordi, a més de roba i forniment
de guerra.305 El comandament ﬁlipista, conscient dels esdeveniments,
es mostrava resignat: «Las embarcaciones que aprestaron en Barcelona
les traen todo lo necesario de Mallorca, y también del país les entra
hasta la nieve, con que por bloqueo será tarde su rendición.»306
Un cop l’exèrcit ﬁlipista es va desplegar pel camp de Barcelona,
Pròsper de Verboom va dissenyar l’operatiu per apoderar-se dels enclavaments que permetien assegurar la presència a la zona. Per aquest motiu
va ordenar la fortiﬁcació dels camins del centre del pla que conduïen
cap a Collserola. Els indrets on eren desembarcats els proveïments
(Llobregat i Sant Martí) també van ser reforçats amb la construcció de
forts. Una passa més en el procés de control territorial va ser l’atac al
convent de Santa Madrona, on els resistents s’hi havien resguardat com
a avançada del castell de Montjuïc. Per a l’acció, Verboom va dissenyar un pla que comptava amb la participació de mil set-cents infants
i quatre-cents cavalls que, una vegada l’artilleria hi havia obert bretxa,
penetraren en el convent deixant en evidència la potència borbònica
enfront dels barcelonins.307

303. AHN, Estat, ll. 434. Còpia de la carta de Jacint Clariana a Josep Clariana.
Nàpols, 6 d’agost de 1713. El cronista austriacista confon el nom del capità d’aquesta
expedició; vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 675.
304. AHN, Estat, ll. 444. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 19 de desembre de 1713. Relación de los navíos y demás embarcaciones que
parecieron delante la playa del Llobregat el día 26 de octubre en que entró el convoy
de Mallorca.
305. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 592 i 676-677.
306. AHN, Estat, ll. 447. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa, 24
d’octubre de 1713.
307. AHN, Estat, ll. 434. Carta de Pròsper de Verboom a Grimaldo. Camp davant
de Barcelona, 11 de setembre de 1713.
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Els combats que es van produir al camp de Barcelona —com
el cas de Santa Madrona— il·lustren el tipus de combats que van
marcar la guerra durant els mesos de bloqueig. Fer un relat de les
accions realitzades esdevé una tasca quimèrica però, a grans trets,
podem apreciar com les partides de fusellers, juntament amb l’exèrcit
resistent, intentaven desgastar els contingents ﬁlipistes aquarterats a
les rodalies de la capital.308
Totes les iniciatives dutes a terme eren vàlides. Castellví relata que
les autoritats de Barcelona van fomentar la deserció entre els soldats
borbònics i els oferien bones recompenses econòmiques. Els fusellers
s’encarregaren de repartir aquesta propaganda i s’aproparen a les línies
francoespanyoles per difondre-la. Segons el cronista, ﬁns a ﬁnals de
1713, uns mil cinc-cents desertors van acudir a la ciutat.309 El bàndol
borbònic va promoure la mateixa acció,310 tot i que desconeixem l’impacte que ocasionà entre els efectius de Barcelona.
Els mesos avançaven i el setge ﬁnal no es materialitzava, motiu
pel qual el comandament borbònic es plantejà la sempre complicada
planiﬁcació de les casernes d’hivern. En el si de la comandància hi
hagué dubtes, atès que es plantejà l’opció d’aixecar el cordó terrestre
i enretirar els efectius al Vallès. D’aquesta manera, es considerava que
el repartiment dels soldats en diversos paratges podria comportar unes
condicions més òptimes per a la manutenció de la tropa. Finalment,
però, una vegada el comandament ﬁlipista va presentar la seva opinió al duc de Pòpuli,311 aquest va considerar que la millor opció era
continuar al camp barceloní. Entre els motius, destacava el temor que
podria comportar separar els contingents i escampar-los en un territori tan ampli. Alhora, creia que l’acantonament al vessant nord de la
serra de Collserola (actual Vallès) podria afavorir un rearmament dels
miquelets i voluntaris que podrien fustigar molt les casernes d’hivern.
A més, un dels punts claus del setge, com era l’aïllament de la capital
308. Una de les millors fonts per seguir les nombroses accions durant l’any de
setge a Barcelona són els més de quaranta números del setmanari Gazeta de Barcelona,
M. CAMPABADAL I BERTRAN (ed.), Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714). València:
Tres i Quatre, 2008.
309. Vegeu el seguit d’accions, moviments i escaramusses a CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, III, p. 633-645.
310. AHN, Estat, ll. 444. Carta d’Antonio Díaz al marquès de Mejorada. Martorell,
15 de desembre de 1713.
311. El tinent general marquès de Caylus, el tinent i enginyer general Pròsper
Verboom, l’intendent José Patiño, el mariscal de camp Gabriel Cano, el mariscal de camp
Francisco Ribadeo, el tinent general d’artilleria Marcos de Araciel, el mariscal de camp comte de Montemar, el tinent general José de Armendáriz, el tinent general de la Croix i el
tinent general marquès de Ceba Grimaldi; AHN, Estat, ll. 434.
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catalana, no es podria acomplir i donaria oxigen als barcelonins. Així,
doncs, l’exèrcit ﬁlipista va passar l’hivern al pla tot aproﬁtant les masies
deshabitades —i els pous d’aquestes— per habilitar-hi les casernes.312
La situació de l’acampament ﬁlipista no era ni de bon tros l’adequat.
A les acaballes de 1713, el duc de Pòpuli es mostrava molt molest per
les ordres que li arribaven des de la cort de Madrid, on s’havia plantejat
l’opció d’atacar Mallorca per acabar amb el subministrament. Aquesta
maniobra signiﬁcava que s’haguéssin d’apartar efectius de Barcelona
del cordó terrestre, projecte que el comandant general no compartia.
D’altra banda, la precarietat de les casernes i el suport escàs de recursos
que rebien a les platges del Llobregat causava que l’exèrcit disminuís
numèricament com a conseqüència de les desercions, les malalties i
les baixes per mort que experimentava la tropa. El mateix Pòpuli va
informar que només tenia vuit mil homes hàbils per poder avançar les
operacions de setge. Els diners per pagar les tropes no arribaven i els
contingents francesos es mostraven molt molestos, «y temo que un día,
o se irán, o harán tales desórdenes en el país que será peor que irse.
La deserción en sus tropas es sumamente grande y lo peor es que la
mayor parte de los desertores se va a Barcelona».313
En aquest context d’insuﬁciència de l’administració militar fou
quan el superintendent José Patiño va posar en pràctica el pla de les
quinzenades. Tal com ha reconstruït J. M. Torras, al desembre de 1713
i durant els mesos d’hivern de 1714, el bàndol borbònic va imposar una
taxa a Catalunya quantiﬁcada en 750.000 pesos que va ser recaptada
sota una estela de terror generalitzada.314 D’aquesta manera, les pràctiques abusives de les partides ﬁlipistes que reclamaven la imposició van
provocar l’aixecament popular violent de moltes contrades del territori.
Els avalots es van iniciar a l’àrea del Penedès i, en poques jornades,
van escampar-se pel centre del Principat, on van arrelar-hi amb més
força. J. M. Torras ha pogut identiﬁcar com precisament un dels objectius que motivaren l’origen de les incursions ﬁlipistes, recaptar les
quinzenades, no es va complir amb èxit fruit del despoblament dels
nuclis interiors.315 Una sentència que va escriure José Patiño així ho
corrobora: «debo repetir a VS. que de ﬁar la subsistencia del ejército
a la incertidumbre de estas cobranzas [quinzenades], es exponerle a

312.
Barcelona,
313.
Barcelona,
314.
315.

AHN, Estat, ll. 434. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
19 de setembre de 1713.
AHN, Estat, ll. 444. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
2 de novembre de 1713.
TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya..., p. 77-87.
TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya..., p. 97-110.
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padecer la ultima necesidad». De fet, el superintendent ﬁlipista es mostrava resignat, ja que només va aconseguir extreure la taxa d’aquells
paratges on l’exèrcit estava acantonat.316 El duc de Pòpuli també va
expressar-se en termes similars: «según he representado repetidas veces,
no se puede hacer por ahora algún caudal de la imposición que se ha
puesto a este Principado».317
En el context de les quinzenades, a Barcelona va tenir lloc un
canvi de situació política, bàsicament en termes nominals, atès que la
decisió de resistir continuava ferma. De fet, com que el Principat estava
controlat gairebé per complet per l’exèrcit de Felip V, la Diputació del
General no tenia capacitat per extreure’n rendes. Així, a ﬁnals febrer
de 1714, va «cedir» el control i l’administració del setge al Consell
de Cent, que va refer el govern i va establir la creació de tres juntes
(Guerra, Mitjans i Provisions) compostes per un total de vint-i-quatre
delegats en lloc dels trenta-sis escollits al juliol de 1713.318 Cal dir
que tot i aquest canvi en el lideratge politicomilitar, quan s’havia de
debatre situacions rellevants, el Consell de Cent convocava una junta
per consensuar la decisió que s’havia de prendre amb la resta d’actors
rellevants (Diputació del General, braç militar i exèrcit, bàsicament
Antoni de Villarroel).
En aquestes setmanes del setge, la historiograﬁa coincideix a assenyalar com a punt d’inﬂexió la signatura del Tractat de Rastatt (6
de març de 1714). Durant les negociacions del procés, «el cas dels
catalans», a més de la creació d’un principat per a la princesa dels
Ursins als Països Baixos, foren temes centrals de les converses entre el
mariscal Villars, plenipotenciari francès, i el príncep Eugeni de Savoia,
representant de Carles VI. L’emperador va proposar una amnistia general per als catalans i els balears, a més a més del manteniment del
corpus jurídic, tal com disposaven en temps de Carles II. Si aquest fet
no es produïa, Carles VI reclamava poder assistir de manera econòmica i militar els territoris resistents, sense que això comprometés la
pau amb França (proposta article 18).319 Lluís XIV no va acceptar les
proposicions, de la mateixa manera que Felip V pressionà la cort del
seu avi per comunicar la transcendència de l’assumpte.
316. AHN, Estat, ll. 449. Carta de José Patiño a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 9 de març de 1714.
317. AHN, Estat, ll. 449. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 26 de març de 1714.
318. A. ALCOBERRO I X. CAMPRUBÍ, «Estudi introductori. Dos impresos testimonis
(i actors) del setge de Barcelona de 1713-1714», CAMPABADAL I BERTRAN (ed.), Diario del
sitio..., p. 19; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 32-33.
319. ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 345-353.
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La signatura ﬁnal del tractat entre França i Àustria va cloure
amb la consolidació de la política territorial austríaca amb relació a
la península Itàlica (possessió del regnes de Nàpols, de Sardenya, del
Ducat de Milà), l’adquisició dels Països Baixos espanyols i d’algunes
concessions territorials al centre d’Europa.320 El tema Principat de Limburg, que Felip V pretenia crear per a la seva cambrera major, a canvi
de les constitucions catalanes estava bloquejat. Va ser llavors quan
el Rei Sol va pressionar el seu nét per fer la pau amb Holanda, que
es concretà el juny de 1714. Al mateix temps, Lluís XIV va permetre
que Carles VI mantingués el títol honoríﬁc de rei d’Espanya, malgrat
que no tenia cap validesa jurídica. Això va permetre que l’emperador
es continués mostrant ambigu amb els resistents de Catalunya, amb
unes missives als Tres Comuns —des del nostre punt de vista força
cíniques— on encara albirava un possible auxili.321
Així, doncs, l’afer dels catalans va quedar suspès. Alhora, des de
l’òptica francesa, un aspecte es va fer evident: la resistència de Barcelona havia de cloure deﬁnitivament. Lluís XIV va acceptar enviar un
exèrcit de refresc comandat per un dels millors generals d’Europa, el
duc de Berwick. Paral·lelament, l’encerclament marítim va endurir-se
amb l’enviament de més naus franceses provinents dels ports del Mediterrani. Fins aquelles setmanes del setge, l’objectiu borbònic d’evitar la
introducció d’avituallaments de boca i guerra havia fracassat, tal com
hem pogut veure i com reconeixia el comandament ﬁlipista. D’aquesta
manera, a partir de la primavera de 1714, es van mobilitzar nombrosos
batallons i esquadrons francesos per dirigir-los cap al pla de Barcelona.
Aquest procés, que es consolidà a inicis de juliol, va implicar la presència d’una força que rondava els noranta mil efectius si contemplem
tota la geograﬁa catalana. En termes generals, quaranta mil homes van
encerclar i executar les maniobres de l’atac sobre la capital catalana,
els cinquanta mil restants van prendre posicions arreu del Principat.322
Abans, però, que es produís l’envestida ﬁnal, el duc de Pòpuli va
dur a terme una política de destrucció de bona part de l’entramat urbà
barceloní. Castellví testimonia com el general italoespanyol pretenia
iniciar el setge formal de la ciutat a partir de l’obertura de trinxeres,
operació que va ser posposada per l’imminent arribada del duc de Berwick. Aquest fet no va eximir que Pòpuli gastés bona part dels diners i
320. El Tractat de Rastatt va tenir un annex al cap de mig any, acordat a Baden
entre França i l’Imperi; ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Sucesión..., p. 355.
321. Vegeu aquesta correspondència a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV,
p. 371-374.
322. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 97-99.
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dels forniments enviats al Llobregat per bombardejar la ciutat.323 Entre
els dies 17 i 22 de maig de 1714 va produir-se un punt d’inﬂexió en
els bombardejos sobre Barcelona, ja que el duc de Pòpuli va obtenir el
control del convent dels Caputxins, situat al turó de Montcalvari. Des
d’aquest indret, els barcelonins havien pogut contenir el desplegament
ﬁlipista que mirava d’apropar-se a la muralla. A causa de la proximitat
entre la ciutat i el cenobi dels caputxins, perdre el convent signiﬁcava
que els bombardejos tinguessin un impacte molt sever sobre la població.
Durant la darrera setmana de maig i tot el mes de juny de 1714, el duc
de Pòpuli va apuntar cap a l’entramat urbà amb la sola intenció de
castigar els civils. Castellví informa que va llençar, com a mínim, 14.000
bombes (depèn de l’autor que cita), una acció que no va ser ben vista
per bona part de la plana major de l’exèrcit borbònic, sobretot per cap
comandant francès.324 El dietari barceloní assenyala que durant moltes
jornades dels mesos d’abril i sobretot maig la capital va veure’s molt
afectada per la pluja de projectils.325 El dietari familiar dels Bellsolell
constata com el duc de Pòpuli, un cop rebuda aquesta gran quantitat
de material de guerra, va llençar més de setze mil projectils, «que fou
una gran crueltat la manera com posaren aquella ciutat, que apenas
quedà casa sencera».326
Si bé és lògic donar especial èmfasi a Barcelona durant l’etapa del
setge ﬁnal, atès que és la capital de Catalunya, la seu de les principals
institucions i l’indret on es dugueren a terme les operacions militars
de més envergadura, també cal subratllar que, entre 1713 i 1714, la
resta del territori català vivia la guerra.
Des del moment que es va fer pública la decisió de lluitar a ultrança, una de les preocupacions que va fer evident la Junta de Guerra
va ser la de mantenir el màxim nombre de places militars possibles.
L’objectiu passava per entorpir el canvi de poders que reglamentava el
Conveni de l’Hospitalet. Així, es va produir l’operació fracassada del
general Rafael Nebot, que va desplaçar-se a Tarragona per evitar que
la ciutat fos lliurada al marquès de Lede. L’exèrcit borbònic, que ja

323. A inicis de març, el duc de Pòpuli va rebre 58 peces d’artilleria (de calibre
24, 20, 16, 12 i 10); 38 morters de diversos calibres; 22.238 bales d’artilleria; 2.790
bombes i granades reals; unes 20.000 granades de mà; uns 7.500 quintars de pólvora; 183
capses de bales de fusells; 2.710 eines per a gastadors; 254.000 pedres de fusell; 19.217
espoletes; 44.000 sacs de terra, entre altres materials necessaris per traginar terra, com
cubells, pales, etc.; AHN, Estat, ll. 449. Carta de José Patiño a Grimaldo. Camp davant
de Barcelona, 10 de març de 1714.
324. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 55.
325. DACB, XXVIII, p. 131-137.
326. SIMON I TARRÉS, Pagesos, capellans..., p. 278.
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tenia la plaça sota control, quelcom que Rafael Nebot desconeixia, va
enviar un contingent per aturar-lo. A l’alçada de Torredembarra, els
dos bàndols es van enfrontar el 16 de juliol de 1713, i el resultat del
xoc va ser del tot favorable a l’exèrcit ﬁlipista. Els presoners de Rafael
Nebot, uns quatre-cents, van ser durament represaliats: era l’inici d’una
política borbònica molt severa contra la població civil catalana que
marcaria la resta de mesos a l’interior de Catalunya.327
En aquesta mateixa línia, un altre episodi va ser l’intent de frustrar
l’entrega de la fortalesa d’Hostalric, però, tal com succeí a Tarragona, la
maniobra va fracassar. En el context de l’expedició militar del diputat
Antoni de Berenguer i del general Rafael Nebot, que s’havien embarcat
a Barcelona amb l’objectiu d’arribar a Arenys i reclutar tropes a l’interior del territori, els catalans van acudir a la fortiﬁcació de la Selva.
Tot i això, el 17 d’agost de 1713, el governador de la plaça, Francesco
Marulli, va entregar la fortalesa als borbònics sense que Berenguer i
Nebot ho poguessin evitar.328
A ﬁnals d’estiu de 1713, només quedaven lliures de l’ocupació ﬁlipista les fortaleses de Castellciutat i Cardona. Ara bé, una situació que
tampoc no es va perllongar, ja que el 28 de setembre de 1713 la fortalesa
de la Seu d’Urgell va capitular. 329 Això va comportar que el castell de
Cardona esdevingués l’única plaça militar formal, a més de Barcelona,
sota obediència catalana. Al voltant d’aquest enclavament estratègic de
la Catalunya central es va organitzar l’exèrcit volant de la resistència,
on els germans Desvalls serien els comandants. D’una banda, el coronel d’infanteria Manuel Desvalls i de Vergós n’era el governador, ja
que des del 1711 havia rellevat del càrrec Manuel de Solà; d’una altra
banda, Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal, president de la
Junta de Guerra, fou nomenat per Antoni de Villarroel comandant en
cap de l’exèrcit exterior.
L’exèrcit del marquès del Poal, ras i curt, estava integrat per voluntaris i fusellers de muntanya que puntualment podien rebre el suport
de sometents. El pagès de Súria Joan Fàbrega de Cererols el descrivia
amb els següents termes: «s’alçaren per moltes parts de Catalunya
molta gent a qui deien voluntaris. I hi feien capitans i comandants,
i n’hi havia de cavall i de peu, i anaven corrent per tot Catalunya, i
es feien donar tot el que havien de menester, o, si no, s’ho prenien.

327. Vegeu els fets de Torredembarra amb més detall a TORRAS i RIBÉ, Felip V
contra Catalunya..., p. 39-43.
328. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 653.
329. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 665.
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Amb què, entre uns i altres, no deixaven res per cases i llocs».330 La
resta del comandament de l’exèrcit d’Antoni Desvalls estava integrat
pels coronels Joan Vila i Ferrer, Pere Bricfeus, Francesc Busquets i
Ermengol Amill, aquest darrer un dels més actius durant el darrer
any de guerra. A partir del gener de 1714, el general Josep Moragues
i Mas també va incorporar-se a l’exèrcit interior.331
El marquès del Poal va intentar repartir els seus escassos efectius
en diverses zones de Catalunya. Francesc de Castellví informa que Josep Moragues va ser destinat a la Conca de Tremp i l’Alt Urgell; Joan
Vila i Ferrer, a les actuals comarques del Bages i el Berguedà; Antoni
Puig i Sorribes, a les Guilleries; el coronel de miquelets Miquel Santjoan, entre Martorell i Igualada; Pere Bricfeus i Francesc Busquets, a
l’àrea de Castellterçol i Centelles (passos del Vallès cap a la Catalunya
interior); el coronel Antoni Vidal, a les serres de Prades i Montsant
(per controlar el coll de Balaguer); el capità Arnitges, a la Conca de
Barberà, i el coronel de miquelets Jaume Molins, al Penedès.332
Cal posar en relleu que les formacions d’aquests cabdills, com hem
dit integrades majoritàriament per fusellers de muntanya i voluntaris,
tenien un grau de militarització força notable si tenim en compte la
naturalesa de la mobilització. Investigacions recents han fet notar
la poca predisposició d’aquest tipus de combatents a l’hora de practicar
la guerra regular, quelcom que ja s’observa entre 1706 i 1713.333 Tot i
això, els esforços del marquès del Poal per construir un exèrcit amb
oﬁcialitat són evidents, així com de dotar-los d’un cert esperit militar.334
330. J. FÀBREGA DE CEREROLS, Llibre de coses que han succeït a Catalunya, dignes
de ser notades, i en altres parts del món. Crònica d’un pagès català dels segles XVII i XVIII.
Manresa: Centre d’Estudis del Bages, Ajuntament de Súria, 1999, p. 56.
331. Cal fer notar que un dels coronels catalans de primera hora i que havia
participat en el Pacte dels Vigatans de 1705, Francesc Macià i Ambert, més conegut com
a Bac de Roda, va ser capturat al mas Colom (Santa Maria de Corcó) fruit d’una traïció.
El 2 de novembre de 1713 va ser executat a Vic; vegeu F. BARNIOL i J. VILAMALA, Francesc
Macià i Ambert, Bac de Roda (1658-1713). Família i trajectòria d’un dirigent de la Guerra
de Successió. Les Masies de Roda: Ajuntament de les Masies de Roda, 2007, p. 41-51.
332. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 333.
333.
A. ESPINO LÓPEZ, «L’evolució de les forces auxiliars durant la Guerra de
Successió a Catalunya, 1705-1714», Afers: Fulls de Recerca i Pensament (Catarroja), vol. 20,
52 (2005), p. 541-556; A. CASES IBÁÑEZ, «Una resistència efectiva: l’acció dels miquelets
al front catalanoaragonès (1705-1714)», Actas del XIX Congreso de Historia de la Corona
de Aragón. Saragossa: Ibercaja, 2013, p. 257-268.
334. Així es desprèn dels estudis que passem a citar a continuació, on es constata
l’existència d’alguns regiments que disposaven de plana major i els respectius oﬁcials;
vegeu SERRA I SELLARÉS, Cardona, capital de la resistència..., p. 208-211. Podem veure
l’equipament i part de la trajectòria de les formacions que lluitaren amb el marquès del
Poal a HERNÁNDEZ i RIART, Els exèrcits de Catalunya..., p. 184-275.
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L’estratègia impulsada des de Cardona fou la d’atacar el cordó de
setge borbònic que tancava la capital catalana, un objectiu que havia
fracassat estrepitosament amb l’expedició del diputat Antoni de Berenguer i el general Rafael Nebot (agost-octubre de 1713).335 Si aquest,
però, va ser el principal objectiu, l’exèrcit del marquès del Poal també
es dedicà a incentivar l’aixecament armat de la ruralia catalana per
mirar de desviar efectius del bloqueig de Barcelona. El moment en
què es pot observar millor aquesta estratègia de desgast vers les tropes
de Felip V és durant el primer trimestre de 1714, quan es produí la
revolta de les referides quinzenades. Una cita escrita per un doctor
borbònic de la Universitat de Cervera és prou eloqüent sobre el paper
de Cardona: «Llegado el duque de Pópuli a las cercanías de Barcelona
(agosto 1713), Felipe V era ya dueño de toda Cataluña, menos de la
capital y de la villa de Cardona, siendo esta última la setina que puso
después en confusión todo el Principado, por ser su gobernador el
asilo de todos los sediciosos, y su castillo, la cueva de Polifemo, en
que se recogían los cíclopes, de donde salían después para repetidos
insultos, que tantas desdichas y cuidados causaron a la provincia y a
las mismas tropas.»336
Tornem a les quinzenades. Durant les setmanes de gener i març de
1714 és quan va tenir lloc l’aixecament antiﬁscal català contra el nou
impost decretat per Felip V. Una taxa que, sobre el paper, servia per
costejar el manteniment de l’exèrcit borbònic desplegat al territori. Les
primeres localitats a fer-ho van ser Sant Martí Sarroca i Sant Quintí
de Mediona, on els sometents van enfrontar-se a les companyies que
anaven a recaptar la imposició. No foren casos aïllats i la revolta de
seguida es propagà en altres indrets de Catalunya, sobretot al centre
del territori. A Caldes de Montbui, la vila va retenir els militars de
Felip V i, posteriorment, els envià presoners al castell de Cardona;337
a Balsareny, el sotsveguer del Lluçanès es va presentar amb dos mil
sometents per reduir el regiment borbònic de León que havia acudit
a la població amb la mateixa fam recaptatòria, o a Arbúcies, on es
produí un episodi d’idèntiques característiques en què els sometents de
les Guilleries van capturar més de cinc-cents militars ﬁlipistes.338 «Los
335. TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya..., p. 66-76.
336. A. BACH I RIU, Història de Cardona: La vila a l’època ducal i moderna. Barcelona: Curial, 1992, p. 84-85.
337. A ﬁnals de febrer de 1714, a Cardona hi havia vora tres-cents militars borbònics
empresonats; SERRA I SELLARÉS, Cardona, capital de la resistència..., p. 200.
338. Per entendre el procés de la revolta de les quinzenades i la signiﬁcació de la
mesura borbònica vegeu TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya..., p. 77-109. Per repassar
les nombroses accions entre ambdós bàndols i amb participació dels sometents, encara
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corazones de los catalanes en estos días eran minas cargadas de la
más dispuesta materia, que pequeña centella que se aplicase hacía un
horroroso estrago», advertia Castellví.339 Des del punt de vista resistent,
el fet que la ruralia catalana estigués revoltada era una ocasió immillorable per debilitar un enemic tan potent com el borbònic. D’aquesta
manera, el marquès del Poal va irrompre en l’aixecament amb l’objectiu
d’esperonar-lo. El marquès ho comunicava amb claredat al comandant
Antoni de Villarroel: «a todos [els sometents] desde Cardona se les
ha asistido con pertrechos y enviado oﬁciales para dirigirles, y con la
conducta militar obviar los desordenes que en paisanos irritados es
difícil poderlo prevenir».340
Quan Antoni de Villarroel va tenir coneixement dels fets, va ordenar que alguns combatents de Barcelona, sobretot oﬁcials, anessin
a engrossir l’exèrcit del marquès del Poal. El 8 de febrer de 1714, en
una operació arriscada, dos-cents soldats de cavalleria amb diversos
oﬁcials, els capitans de voluntaris Josep Badia, Adjutori Segarra, Josep
Marco, entre altres, i els coronels Antoni Puig i Joan Vila i Ferrer van
sortir de Barcelona des del baluard de Llevant i van aconseguir trencar
el cordó de setge.341 Una mostra més que els resistents, en aquest cas
de Barcelona, van intentar esperonar la revolta de la ruralia, tot i la
diﬁcultat que això comportava en termes humans i logístics.
Tal com ha indicat J. M. Torras, l’episodi de les quinzenades va
ser de nefastes conseqüències per a la població civil catalana. Ja hem
advertit que la resposta del comandament ﬁlipista va ser terroríﬁca,
només cal donar un cop d’ull a certs fragments dels informes enviats a
Madrid.342 Els esdeveniments, prou coneguts, van deixar una Catalunya
interior amb moltes localitats saquejades i incendiades, i a més a més
hi va haver centenars d’execucions. El clima d’inseguretat i temor va
marcar els primers mesos de 1714 i va obrir una escletxa cada cop
més gran entre ambdós bàndols. Fent un cop d’ull a algunes de les
accions ocorregudes, s’observa un acarnissament que no podem encabir dins de la normalitat d’una època que, si bé coneixia perfectament
és del tot vigent la reconstrucció dels fets elaborada per S. Sanpere; vegeu SANPERE I
MIQUEL, Fin de la nación catalana…, p. 305-313.
339. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 66.
340. La carta està transcrita a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 388-390.
341. Gazeta de Barcelona, núm. 22 (26 de febrer de 1714). El duc de Pòpuli
també documenta els mateixos esdeveniments i assenyala com a culpable de l’operació
un capità de nom Martín Colón Larreategui, del regiment de Jaén; AHN, Estat, ll. 450-2.
Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de Barcelona, 13 de febrer de 1714.
342. Ens referim, majoritàriament, a la correspondència del duc de Pòpuli que
es troba al AHN, Estat, ll. 449, 450-1 i 450-2.
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la signiﬁcació de la guerra i les misèries que comportava, restà molt
colpida pels fets que vivia.343
La primera notícia sobre la cruesa de la política emprada pel comandament borbònic es produí el 10 de gener de 1714, a Sant Quintí
de Mediona. El duc de Pòpuli ho referia en els següents termes: «Recibí
está mañana carta del brigadier Diego González […] atacó la villa por
tres partes consiguiendo el apoderarse de ella, y pasando a cuchillo todos los que le disputaron su entrada, de suerte que solo se libraron los
que lograron la fuga por entre las quiebras y barrancos, y aun fueron
seguidos hasta lo mas áspero de la montaña. Luego me avisa que ha
mandado poner fuego a la villa, que era de 140 casas sin las masías
circunvecinas, cuya resolución es inexcusable el aprobársela, pues la
reincidente perﬁdia de estos naturales se ha hecho ya indigna de toda
piedad y conmiseración, y precisa a usar del hierro y del fuego para
cauterizar a miembros tan dañados, experimentándose que es inútil
en ellos cualquier lenitivo.»344 El 14 de gener, el comte de Montemar
va penetrar a Caldes de Montbui i va executar una política de característiques calcades, ja que després d’obrir una bretxa a la muralla i de
forçar els portals de la vila, la tropa borbònica va entrar-hi «pasando
a cuchillo a cuantos se hallaron tenaces en su defensa, logrando otros
muchos la fuga por un gran barranco que hay al otro lado de la villa,
la que luego se entregó al saqueo y al fuego hasta no dejar una sola
casa que reservase de tan justo castigo».345 Dues setmanes després, el
mateix protagonista, el comte de Montemar, es presentà a la Gleva i
executà un centenar de sometents que s’havien refugiat al santuari de
la Mare de Déu, i, tot seguit, va incendiar els nuclis de Sant Hipòlit
i Torelló.346
La mobilització popular catalana va reaccionar a la duresa dels
fets i durant aquestes setmanes també va protagonitzar episodis sanguinaris. El més colpidor es va produir al bosc de Pregones (Santa
Maria de Merlès), on alguns sometents del Lluçanès, davant el temor
de ser capturats pels enemics que els estaven perseguint, van degollar

343. De les anotacions familiars dels hisendats Bellsolell es desprèn com les
notícies de les actuacions borbòniques violentes, així com les accions dels miquelets i
voluntaris, s’escampaven pel territori català propagant el terror entre la població civil;
SIMON I TARRÉS, Pagesos, capellans..., p. 273-275.
344. AHN, Estat, ll. 450-1. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 11 de gener de 1714.
345. AHN, Estat, ll. 450-1. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 17 de gener de 1714.
346. SANPERE I MIQUEL, Fin de la nación catalana…, p. 310.
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sis-cents soldats presoners que havien capturat a Balsareny.347 La situació
que es vivia va generar una espiral de violència entre ambdós bàndols,
ara ja irreconciliables. Un testimoni aliè reconeixia commocionat la
crueltat esdevinguda des de 1714: «at present [the war] is carried on
with the utmost barbarity on both sides».348
Però si la revolta de les quinzenades va ser sufocada a sang i
foc, l’activitat del marquès del Poal no va aturar-se, i durant la primavera i l’estiu de 1714 va fer tot el possible per organitzar l’ambiciós
operatiu d’atacar el cordó del setge de Barcelona. En una carta seva
adreçada a les autoritats de la capital catalana va comunicar el seu
designi d’arribar ﬁns al convent de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.349
Ara bé, els nombrosos destacaments de Felip V que controlaven les
principals rutes, i sobretot els accessos cap al litoral, van impedir l’èxit
de la maniobra.350 I és que si els combats al pla de Barcelona entre
atacants i defensors van ser incomptables, a l’interior de Catalunya
podríem concloure en el mateix sentit. Les escaramusses, marxes i
contramarxes, emboscades i fugides, van deﬁnir el tipus de guerra
al rerepaís, absolutament marcada per la mobilitat. Apuntem alguns
episodis per il·lustra-ho: l’11 de març els homes del Poal van capturar
la petita guarnició del castell de Gironella, d’una setantena d’homes;
el 20 del mateix mes s’enfrontaren a mil cinc-cents soldats borbònics
a Montesquiu, que foren obilgats a retirar-se; els dies 9 i 15 d’abril,
Ermengol Amill va ser atacat amb molta força per la cavalleria de José
Vallejo i Diego González, on bona part del seus homes van fugir en
desbandada i desertaren; tot plegat mentre el marquès de Thouy, des
de Calaf, preparava el camí carreter per transportar l’artilleria cap a
Cardona per sotmetre la plaça a un altre setge com el de 1711 (aquest
al ﬁnal no va tenir lloc). Simultàniament, el marquès del Poal ocupava
el castell d’Eramprunyà (Gavà) i unes jornades més tard s’enfrontava als
borbònics a Mura, on va capturar cent cinquanta presoners, i els feia
enretirar ﬁns a Terrassa. Al cap de dos dies es reproduïren els combats

347. J. A. PLANES I BALL, La Guerra de Successió al Lluçanès. Desenvolupament
i conseqüències d’un conﬂicte. Ajuntament de Prats de Lluçanès, Centre d’Estudis del
Lluçanès, 2002, p. 38-40.
348. “Ara mateix [la guerra] s’està duent a terme amb la més extrema barbàrie
entre ambdues parts”; TNA, SP 94/82. Carta de l’ambaixador angles Joseph Bruch al
secretari d’estat St. John. Madrid, 11 de juny de 1714.
349. M. BRUGUERA, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona, y heroica
defensa de los fueros y privilegios de Cataluña de 1713-1714, vol. II. Barcelona: L. Fiol
y Gros, 1872, p. 546.
350. SERRA I SELLARÉS, Cardona, capital de la resistència..., p. 216.
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a Esparreguera, on l’exèrcit català va atacar amb molta força dues
companyies de cavalleria i una de granaders que, endinsant-se per la
riba del Llobregat en direcció a Monistrol, van ser capturades. A ﬁnals
de maig, alguns combatents van capturar la guarnició borbònica del
Vendrell. Tot seguit, Antoni Desvalls i Ermengol Amill van dirigir-se a
la zona i van aconseguir apoderar-se momentàniament de Sitges i del
seu castell (25 de maig). Durant el mes de juny, el marquès del Poal
va retornar a Cardona per preparar un operatiu amb dos mil homes
per apoderar-se de Berga, però va haver de desistir perquè, mentre
iniciava l’atac a la vila, arribaren reforços borbònics. Les escaramusses
esdevenen incomptables...351
L’exèrcit del marquès del Poal va patir problemes logístics importants, sobretot d’avituallaments. Les dades de què disposem, aïllades,
es desprenen de la correspondència del germans Desvalls, que dibuixen
una situació molt precària. Al maig de 1714, el governador de Cardona
s’expressava així: «lo deplorable estat en què se troban constituhïts los
oﬁcials del regiment de V. E. exposats a una llastimosa misèria [...] se
servesca dispensarlos aquells socorros competents per sa manutenció,
puig sos mèrits i bon procehir mereixen de V. E. una plena atenció;
no olvidant al mateix temps expressar que los soldats estan enterament despullats sens camisas i altres adminículs necessaris, per fer
lo servei, i principalment sens un cabo superior que puga doctrinar
lo regiment».352 La correspondència del marquès del Poal realitzada
en aquest mateix mes de maig també denota un estat de mancança
evident i, tal com feia el seu germà, es veia obligat a demanar ajuda
als conselleres de Barcelona.353
En general, podem discernir que hi havia dos grans mecanismes
perquè l’exèrcit volant pogués aconseguir recursos. Primerament, a partir de la valuosa acció que va dur a terme Salvador Lleonart des del
Maresme. Aquest alellenc, que posseïa embarcacions fruit de la seva
activitat professional, en nombroses ocasions va trencar el bloqueig
marítim de Barcelona. Així, va aconseguir transportar tropes i diners
cap a l’exterior, a més de mantenir la comunicació entre Villarroel i
Desvalls. Ell va ser l’artífex de l’expedició militar d’Antoni de Berenguer
i de Rafael Nebot (agost-octubre de 1713). A primers de desembre de
351. Vegeu SERRA I SELLARÉS, Cardona, capital de la resistència..., p. 213-222.
352. Citat a SERRA I SELLARÉS, Cardona, capital de la resistència..., p. 218.
353. En una carta, datada del 19 de maig, advertia que si s’havia d’acostar a
les muntanyes de Collserola amb sis mil homes —aquesta era l’ordre rebuda des de la
capital catalana— era imprescindible que li enviessin quinze mil patacons per pagar els
sous corresponents; BRUGUERA, Historia del memorable sitio…, p. 668.
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1713 va entregar tres mil pesos i la correspondència pertinent al governador de Cardona, Manuel Desvalls.354 Dos mesos després, executà
la mateixa operació, en aquest cas a Castellterçol, quan va lliurar tres
mil pesos més al marquès del Poal. Durant els mesos ﬁnals del setge,
Salvador Lleonart va continuar executant operacions de la mateixa
envergadura.355 Alhora, la seva activitat va permetre-li realitzar tasques
d’espionatge gràcies als contactes que va establir amb personatges de
la seva població natal.356
Segonament, l’altre mecanisme de l’exèrcit del marquès del Poal
per aconseguir recursos consistia, simplement, a obtenir-los del territori, i el mateix Antoni Desvalls assenyalà que el país no hi contribuïa
gaire de grat: «fent lo bastant en asistirnos ab lo pa y civada, ab la
condició de serlos satisfet per V. E. donant-los recibo com se’ls dóna als
interessats per Josep Sangles, pagès de Roda, de qui puc asegurar a V.
E. que serveix ab gran desinterès, zel y amor, lo empleo de comissari
de grans y provehedor de somatents del país».357 No podem descartar,
alhora, que es produïssin pràctiques coercitives per mirar d’aconseguir
diners. Almenys, això es desprèn del captiveri d’alguns consellers de
Santpedor, que foren empresonats al castell de Cardona entre març i
abril de 1714 i que foren alliberats després que la vila hagués abonat
350 dobles.358 Si retornem a la citació de Joan Fàbrega de Cererols que
hem transcrit més amunt, una frase també és il·lustrativa en aquest
sentit: «anaven corrent per tot Catalunya, i es feien donar tot el que
havien de menester, o, si no, s’ho prenien. Amb què, entre uns i altres,
no deixaven res per cases i llocs».359
Avançaven les setmanes i l’exèrcit volant, com en altres ocasions,
intentava penetrar cap al Vallès per establir-se a Collserola. Un altre
cop, l’objectiu passava per atacar el cordó del setge, una autèntica
ﬁxació per a tots els resistents, tant els de l’interior de Barcelona com
els de l’exterior. De la mateixa manera que succeïa des de l’inici de

354. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 62
355. Vegeu BRUGUERA, Historia del memorable sitio…, p. 711.
356. Ens referim a l’espia Marianna de Copons. Vegeu la trajectòria de Salvador
Lleonart a F. SERRA I SELLARÉS, Els herois del 1714: els defensors de Catalunya. Barcelona:
Base, 2013, p. 202-204.
357. Hem de suposar que la població civil catalana estava exhausta després de deu
anys de guerra, sobretot des de 1707, quan el territori va haver de suportar la presència
dels dos exèrcits enfrontats de manera ininterrompuda. La citació a BRUGUERA, Historia
del memorable sitio…, p. 669.
358. M. VILA I CORTINA, «Santpedor durant la guerra de Successió», Dovella, 107
(2011), p. 47.
359. FÀBREGA DE CEREROLS, Llibre de coses que..., p. 56.
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la campanya, però, la presència borbònica evitava qualsevol designi
d’acostament. Va ser aleshores quan va tenir lloc l’encontre militar més
important al rerepaís català, precisament en un indret del tot estratègic
per arribar al Vallès. El 13 d’agost de 1714, a la riera de Talamanca i
davant del castell de la població, el marquès del Poal es va enfrontar
amb dos mil cinc-cents combatents a les forces borbòniques del comte
de Montemar, d’uns tres mil cinc-cents efectius. Després d’una jornada
de lluita, el destacament borbònic va enretirar-se derrotat cap a Sant
Llorenç Savall. El resultat ﬁnal va ser de sis-centes vuitanta baixes
entre morts i ferits d’ambdós bàndols.360
En aquelles alçades del setge, la situació a Barcelona era ja desesperada. Victoriosos de Talamanca, els homes d’Antoni Desvalls van
dirigir-se a Olesa de Montserrat per fer el darrer esforç amb l’objectiu
de socórrer la capital catalana. Els dies 20 i 21 d’agost de 1714, en un
consell de guerra on eren presents tots els cabdills de l’exèrcit volant, es
va resoldre aixecar sometent general sota el crit de Via fora, socorro a
Barcelona! Així, l’exèrcit volant pretenia enviar una columna d’uns mil
homes comandants per Ermengol Amill perquè penetressin a la ciutat,
mentre que la resta, uns dos mil, restarien a l’exterior per obligar a
dividir els borbònics. El resultat de l’operació va ser l’habitual, ja que
el duc de Berwick va conèixer els fets amb anticipació i va tancar tots
els passos als catalans, els quals després d’enfrontar-se amb els borbònics als encontorns de la riera de Rubí, van haver d’enretirar-se ﬁns
a Mura. Aquest va ser el darrer intent per aconseguir atacar el cordó
del setge i poder introduir algun tipus de socors a Barcelona. Dues
setmanes després hi va haver la jornada de l’11 de setembre.
Resituem-nos, però, a la capital catalana. Com hem apuntat abans,
l’envestida ﬁnal es va produir amb el mariscal Berwick, que va arribar
al camp barceloní el 7 de juliol. A partir d’aquestes setmanes, s’inicià
el procés formal del setge, amb l’obertura de trinxeres —en aquesta
ocasió al sector nord de la ciutat— i l’habilitació de bateries d’artilleria
i morters per fustigar les posicions fortes i batre la muralla. El primer
assalt seriós es va produir el 30 de juliol, però la Coronela, protagonista
de la defensa en la fase ﬁnal del setge, va ser capaç de rebutjar l’ofensiva. Novament, a mitjan agost, hi va haver un nou bombardeig i es
van preparar nous atacs a les bretxes, al baluard de Santa Clara i del
Portal Nou, on altre cop la Coronela va rebutjar l’atac (12-14 d’agost).

360. Vegeu aquest episodi i els seus condicionants en un estudi concret de
F. SERRA i G. ERILL, La darrera victòria de l’exèrcit català: la batalla de Talamanca (1714).
Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2009, p. 35-54.
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Els combats van ser molt durs, el bàndol barceloní va patir unes noucentes baixes i el bàndol borbònic entre tres mil i quatre mil.361
La situació de Barcelona havia arribat a uns extrems asﬁxiants.
Llegir les cròniques de l’època, i els autors que al llarg dels darrers
decennis han centrat el seu estudi en la fase ﬁnal del setge, dibuixen
un panorama desolador, en què els resistents van viure situacions d’extrema misèria en una ciutat arruïnada i amb una escassetat alimentària ara ja palmària.362 Francesc de Castellví, testimoni de primera
mà d’aquestes vivències, ho deixa escrit en unes breus línies: «en los
meses de agosto y septiembre aumentó la carestía, y no se hallaban
los precisos alimentos a ningún precio [...], los extremos del hambre
que sufrieron los barceloneses no hay pluma que los pueda referir con
individualidad [...], de esta penuria se siguieron muchas enfermedades
y muertes entre los sitiados [...], la escasez de los víveres había llegado al extremo que todos experimentaban: que al soldado le faltaba
el preciso alimento; que el pan sobre ser poco era de pésima calidad;
que tanta indigencia minoraba las fuerzas de todos».363 Entre la classe
dirigent de Barcelona, les desavinences per continuar lluitant o pactar
una rendició honorable, tal com oferia Berwick, eren freqüents. La
situació d’urgència incità el comandant Villarroel i el conseller en cap
Rafael Casanova a renunciar al combat, alhora que l’evolució del context internacional no albirava expectatives de millora. L’altra cara de
la moneda la representava el conseller segon de Barcelona, Salvador
Feliu de la Penya, partidari de la resistència a ultrança. Les postures
enfrontades van aparèixer sovint, especialment el 3 de setembre i en
la jornada ﬁnal del dia 11. Antoni de Villarroel, ﬁns i tot, va presentar la renúncia el dia 5, ja que argumentà la impossibilitat de defensar-se.
A la matinada de l’11 de setembre es va produir l’envestida ﬁnal,
que plantejà un assalt simultani a les vuit bretxes obertes a la muralla
i de manera molt potent a la bretxa reial, situada entre els baluards
del Portal Nou i de Santa Clara.364 En tota la jornada de combats, de
dotze hores, algunes posicions de l’entramat defensiu van passar a
361. HERNÁNDEZ, RIART I RUBIO, La Coronela..., p. 134-139.
362. M. CAMPABADAL I BERTRAN, «Entre el blat i la pólvora. La memòria del setge
barceloní de 1713-1714», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 28, vol. II (2008), p. 102-105.
363. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 188-190.
364. Per a un millor acostament a la jornada de l’11 de setembre de 1714, vegeu
M. BRUGUERA, Historia del memorable..., p. 241-325; SANPERE I MIQUEL, Fin de la nación
catalana…, p. 536-572; S. ALBERTÍ, L’Onze de Setembre. Barcelona: Santiago Albertí editor,
1964, p. 311-374. La gran majoria dels autors han seguit de manera imprescindible el
relat de CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, IV, p. 230-268. Visions més actualitzades, alhora
que resumides, a TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya..., p. 148-155; HERNÁNDEZ, RIART
i RUBIO, La Coronela..., p. 139-150.
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estar controlades per ambdós bàndols en diverses ocasions (baluard
de Sant Pere). Seguidament, la lluita va traslladar-se a l’interior de la
ciutat, als quarters de Sant Pere i de Mar, que estaven molt afectats
pels bombardejos dels mesos precedents.365 Els efectius borbònics van
arribar a penetrar ﬁns al convent de Sant Agustí. Les runes dels carrers permetien disposar d’una certa cobertura als defensors, que van
poder sostenir la línia de foc i van provocar que el combat s’enroqués.
A primera hora de la tarda, per ordres de Villarroel,366 es va tocar a
capitulació, quelcom que Berwick va acceptar, malgrat la possibilitat
de poder sotmetre Barcelona a sang i foc. Només la duresa dels combats i l’elevat nombre de baixes, tenint en compte el tipus d’operació
militar,367 expliquen bonament que el generalíssim borbònic acceptés
parlamentar. D’altra banda, el duc de Berwick no mostrà una hostilitat
tan marcada vers els resistents, tal com havien manifestat el duc de
Pòpuli o Felip V. L’endemà, dia 12 de setembre, es concretà el desarmament general, l’entrega del port, les drassanes i el castell de Montjuïc,
a canvi del manteniment de les vides i hisendes dels barcelonins. El
13 de setembre les tropes francoespanyoles van entrar a la ciutat per
tornar a situar-la en possessió de Felip V.
Amb la capitulació de Barcelona també es va reglamentar l’entrega
del castell de Cardona. Aquesta es va fer efectiva una setmana després,
el 18 de setembre de 1714, i van signar-la el comte de Montemar i
Manuel Desvalls. En el transcurs d’una data a l’altra, l’exèrcit del marquès del Poal i els seus cabdills van rebre la notícia de la caiguda de
la capital, i tot seguit van llicenciar les tropes per dirigir-se a Cardona.
Els articles de la capitulació del castell eren prou generosos tenint en
compte la cruesa dels fets ocorreguts durant els mesos anteriors. El
document establia que tots els soldats i oﬁcials reclosos al castell, i
llurs famílies, tindrien garantides les vides i hisendes, a banda del perdó
general.368 Tothom a Cardona va acollir-se a la capitulació, malgrat que
poc després molts d’aquests homes emprengueren el camí de l’exili.
365. Vegeu l’afectació dels bombardejos de 1713-1714, i el seu detall per barris,
a GARCIA ESPUCHE, La Ciutat del Born..., p. 103-104.
366. El general Villarroel havia deixat el seu càrrec feia una setmana i estava a
l’espera de marxar cap a Mallorca. Quan es va produir l’assalt ﬁnal del dia 11 encara
no s’havia embarcat, motiu pel qual va tornar a dirigir la defensa.
367. Aproximadament, al llarg del bloqueig i el setge ﬁnal, les baixes pel costat
resistent arribaren ﬁns a les 6.850, mentre que el bàndol borbònic en patí 14.200. Vegeu
F. X. HERNÁNDEZ CARDONA, Història Militar de Catalunya, vol III. Barcelona: Rafael Dalmau,
2003, p. 254.
368. A més de Cardona, també es va reglamentar l’entrega dels castells de Sarroca i
Castellbell i la baronia de Bagà; vegeu el detall de les capitulacions a CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, IV, p. 449. Per a un estudi de les capitulacions vegeu SERRA I SELLARÉS, Cardona,
capital de la resistència..., p. 233-242.
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Cal dir que no tots els cap de la resistència van fugir del Principat.
Després que Felip V tingués coneixements dels fets i de l’indult permès
pel duc de Berwick, es va ordenar que se’ls detingués. Fou llavors quan
alguns d’aquests cabdills tornaren a protagonitzar un nou exili. Altres
que van ser capturats van ser penjats a la forca. El cas més conegut
és el del general Josep Moragues, que després de ser arrossegat per
un cavall pels carrers de Barcelona, fou executat, esquarterat i el seu
cap penjat en una gàbia ﬁns el 1727.
Dels ja antics territoris de la Corona d’Aragó, només restaven
sota obediència austriacista les illes de Mallorca i Eivissa. En aquest
context, l’emperador va demanar auxili a la ﬂota anglesa de Maó, atès
el presumible atac borbònic sobre les illes. Així que, a París, les monarquies francesa i britànica van parlamentar per consensuar una sortida paccionada. Novament, la conservació dels antics privilegis es va
posar sobre la taula, però les negociacions tornaren a fracassar. Amb
la bonança del nou estiu, des de Barcelona va salpar un estol borbònic
comandat pel general d’Asfeld, amb trenta mil homes i dos mil cavalls.
El 15 de juny de 1715, la ﬂota començava a desembarcar a l’àrea de
Felanitx. Al cap de dues setmanes, Palma va capitular. Eivissa ho va
fer dues jornades després, el 4 de juliol de 1715.369

369. COLOM, «La Guerra de Successió...», p. 389-390.

ELS COMBATENTS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

LES

ORDENANCES MILITARS BORBÒNIQUES

(1701-1702

I

1704)

A través d’un estudi sobre l’exèrcit durant el regnat de Carles II
podem comprovar com les armes hispàniques estaven molt lluny de
la glòria que havien obtingut durant la centúria renaixentista. A la
darreria del segle XVII, l’exèrcit mostrava clars senyals d’una decadència
progressiva, per tal com les mesures que assenyalaven els tractadistes
fracassaven estrepitosament. Un dels signes evidents que marcava la
vitalitat dels cossos armats era el nombre d’efectius, i la monarquia
hispànica era l’única potència continental que en perdia.1 Fent un cop
d’ull als exèrcits de Flandes, Milà i Catalunya, la tendència a la baixa
queda contrastada. Dos factors més que il·lustraven l’estat de l’exèrcit
eren el ﬁnançament i el pagament a les tropes. D’una banda, la Corona
no era capaç de sufragar les despeses, motiu pel qual havia de recórrer a ﬁnancers privats que garantissin tots els elements necessaris per
engegar la maquinària bèl·lica.2 D’una altra banda, el sou, nervi de la
mobilització, arribava amb comptagotes o es perdia per les corrupteles
existents. Un bon exemple el trobem en els recomptes castrenses, on
gairebé sempre els efectius transcrits en els quadres-resum eren sensiblement superiors als dels camp de batalla.3
Davant la situació militar apuntada, el jove monarca borbònic
arribat a Madrid a inicis del segle XVIII necessitava engegar un procés

1. J. BLACK, A Military Revolution? Military Change and European Society, 15501800. Londres: Macmillan, 1991, p. 6.
2. C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II. Universidad de Valladolid, 1988.
3. A. ESPINO LÓPEZ, «El declinar militar hispánico durante el reinado de Carlos II»,
Studia Historica. Historia Moderna, 20 (1999), p. 173-198.
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de reformulació de les forces armades. El model francès del seu avi
Lluís XIV seria el referent a imitar, bàsicament sota l’aixopluc del
reformisme centralitzador que traçà Jean Orry («via reservada»). En
aquest sentit, es va impulsar la creació del Despacho de Guerra (futur
Despacho de Guerra y Hacienda) i, associat a ell, la Tesorería Mayor de
Guerra. L’objectiu passava per controlar i aconseguir un ﬁnançament
constant per a tot allò relatiu a la milícia.4
En termes d’estricta composició orgànica, el primer precedent
abans del fonamental decret de 1704 el trobem a Flandes (desembre
de 1701-abril de 1702). En aquesta ocasió, el pare del projecte va ser
el marquès de Bedmar, que des de 1675 havia adquirit càrrecs de
rellevància en la direcció de l’exèrcit ﬂamenc ﬁns que el 1697 va ser
designat governador general de les Armes. Amb la nova dinastia borbònica, i pocs mesos després que Felip V hagués pres possessió com
a monarca, el marquès de Bedmar fou nomenat comandant general i
governador de Flandes. Aquest càrrec li conferia potestat administrativa,
atès que havia de gestionar la defensa del territori. Per aquest motiu va
organitzar disset terços, dels quals va millorar el funcionament intern
(Ordenanzas de Flandes).5 Aquest canvi orgànic implicava que les formacions passarien a ser regiments i tindrien, des de llavors, un o dos
batallons. Cada batalló tenia entre nou i tretze companyies liderades
cadascuna per un capità. Els antics «trozos» de cavalleria van continuar organitzats en esquadrons, que també podien formar regiments.6
La reestructuració aplicada a Flandes va adoptar-se a tota la monarquia a partir de l’ordenança reial del 28 de setembre de 1704. Les
noves formacions regimentals eren menys nombroses i tenien una escala
de lideratge clara i jerarquitzada. La nomenclatura de les formacions
va canviar, ﬁns i tot, la dels oﬁcials. Els mestres de camp van ser
coronels, seguits pel tinent coronel i el sergent major. Cada regiment
estava format per dotze companyies, una de les quals era de granaders.

4. A banda del control de la despesa militar que impulsà Jean Orry, estudiat a A.
DUBET, «La nueva política crediticia de la Corona a principios del siglo XVIII: la creación
del Tesorero Mayor de Guerra en España (1703-1706)», Studia Historica. Historia Moderna,
30 (2008), p. 191-216, vegeu la seva acció al capdavant de la monarquia ﬁlipista a l’estudi
de la mateixa autora, Un estadista francés en la España de los Borbones: Juan Orry y las
primeras reformas de Felipe V (1701-1706). Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.
5. J. M. TROYANO CHICHARRO, «El papel del marqués de Bedmar en el cambio
dinástico», J. FERNÁNDEZ, M. A. BEL i J. M. DELGADO (eds.), El cambio dinástico y sus
repercusiones en la España del siglo XVIII. Universidad de Jaén, 2001, p. 169-170.
6. M. J. PAREJO DELGADO, «Las ordenanzas militares durante la Guerra de Sucesión»,
DD.AA., La Guerra de Sucesión en España y América: actas X Jornadas Nacionales de
Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000. Madrid: Deimos, 2001, p. 462.
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Aquesta unitat estava composta per cinquanta homes, trenta-nou dels
quals eren tropa i la resta eren el capità, els tinents, els alferes / sergents
i el tambor. A la plana major, s’hi van incorporar un cirurgià, un capellà, un ajudant i el tambor major, a més d’altres càrrecs de caràcter
administratiu. Els oﬁcials deixaven de pertànyer a un terç particular
i passaven a ser formacions sotmeses a l’Estat. És el moment en què
els regiments adquireixen una nomenclatura de caràcter general (per
exemple Regiment de Toledo, de Milà, d’Astúries, etc.).7
Una altra novetat implementada va ser la creació de cossos d’infanteria d’elit que conformarien la guàrdia personal del monarca al
Palau Reial. Aquestes eren les guàrdies d’infanteria espanyoles i valones, d’uns quatre mil homes cada formació. A prop de la persona del
monarca es van destacar quatre companyies d’uns dos-cents homes
cadascuna (dues d’espanyoles, una de ﬂamenca i una d’italiana), la
Guàrdia de Corps.8 En termes generals, les guàrdies reials tenien una
certa autonomia respecte de l’exèrcit regular, ja que depenien directament del monarca. Així mateix, disposaven d’un fur propi i l’oﬁcialitat
era seleccionada d’entre la noblesa de la monarquia. Era lògic que les
principals cases nobiliàries italianes, ﬂamenques i hispàniques intentessin situar els plançons dins l’òrbita d’aquests cossos, especialment
de la Guàrdia de Corps.
Seguint la classiﬁcació executada per F. Andújar, totes aquestes
mesures quedaven enquadrades sota l’aixopluc de les reformes organitzatives que va engegar la Corona. Per comparació a l’exèrcit austriacista
hispànic, les armes ﬁlipistes van iniciar la disputa successòria amb
un organigrama més actualitzat, àgil i eﬁcaç. El cronista austriacista
Castellví també reconeixia el mèrit de Felip V i subratllava el salt qualitatiu del seu exèrcit tenint en compte l’estat en què se l’havia trobat.9

7. No dedicarem especial atenció a aquest procés fruit dels estudis i les descripcions
ja publicades. En aquest apartat hem seguit les aportacions de PAREJO DELGADO, «Las
ordenanzas militares…», p. 461-480; F. DE SALAS LÓPEZ, «Ordenanzas de Felipe V para
su nueva ejército», DD.AA., La Guerra de Sucesión en España…, p. 481-494; M. CLARO
DELGADO, «La Guerra de Sucesión española y la creación de un nuevo ejército», DD.AA.,
La Guerra de Sucesión en España…, p. 495-539. Sobretot, són de gran utilitat els treballs
de F. ANDÚJAR CASTILLO, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», J. PEREIRA IGLESIAS
(coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746). Universidad de Córdoba, 2002, p. 615-640.
8. Vegeu un estudi concret a F. ANDÚJAR CASTILLO, «Élites de poder militar: las
guardias reales en el siglo XVIII», J. P. DEDIEU, J. L. CASTELLANO i M. V. LÓPEZ-CORDÓN (eds.),
La pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna.
Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 65-94.
9. F. DE CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, vol. II, J. M. MUNDET i J. M. ALSINA (eds.),
Madrid: Fundación Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1998, p. 336.
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Simultàniament a la reformulació orgànica dels cossos, es va impulsar una renovació burocràtica fruit de la creació de càrrecs que vetllaven per l’aparell logístic (directors generals, inspectors i comissaris).
Aquests «funcionaris» de la milícia coordinaven les mesures empreses
per la superintendència amb el generalat i la tropa. En campanya,
s’atenien els presoners, els militars ferits i malalts, s’organitzaven els
avituallaments de tota mena, entre altres tasques; a la rereguarda, es
dirigien les remeses de vestuari, la instrucció, la qualitat de l’armament, les vitualles, la disciplina, l’execució de les revistes i la gestió
dels recursos econòmics (salaris i compres vàries). La institució de la
Intendència francesa era el mirall a imitar, on quedava palesa la voluntat de dirigir tots els processos apuntats. Aquests «buròcrates» van
actuar com a autèntics «instruments del poder reial» i s’han d’entendre
en la segona dimensió que ha captat F. Andújar amb relació al procés
reformador, en què la monarquia va engegar canvis molt rellevants per
sotmetre l’àmbit politicoadministratiu de l’exèrcit.10 En aquesta línia,
el nomenament de places esdevenia una nova mesura per controlar les
forces armades, atès que el rei, sobre el paper, n’era l’únic responsable.
Aquest darrer aspecte era molt rellevant perquè durant l’època dels
Àustria el Consell de Guerra tenia les competències per nomenar el
generalat i els capitans ho executaven amb la sotsoﬁcialitat dels terços.
El tercer i darrer àmbit impulsat pel nou ordenament borbònic
va vetllar per incorporar la noblesa a les places i als càrrecs directius
de les forces armades. Abans hem apuntat com les principals famílies
provaven d’enrolar els descendents dins les guàrdies reials, però tot
l’exèrcit regular va intentar ocupar l’oﬁcialitat i la sotsoﬁcialitat amb
segments nobiliaris (creació de la ﬁgura del cadet). En el fons, s’intentava reproduir l’ordre estamental imperant en l’Antic Règim, on
l’aristocràcia tenia un component de lideratge social que el monarca
buscava patrocinar. La mesura en qüestió va dur-se a terme a la manera
francesa, i pretenia corregir la desafecció nobiliària cap a l’exèrcit que
s’havia produït durant la segona meitat del sis-cents.
Totes aquestes normatives militars van tenir un punt de partida
en l’ordenança de 1704, i a mesura que van transcórrer els anys de
guerra, es van promulgar altres reglaments que en perfeccionaven l’operativitat. Una dada que hem extret del valuós recull d’ordenances que
va realitzar J. A. Portugués a mitjan segle XVIII és molt clariﬁcadora:
entre 1701 i 1715, Felip V va promulgar seixanta-una normatives de
diversa naturalesa que reglamentaven tots els aspectes dels principals

10. ANDÚJAR CASTILLO, «La reforma militar…», p. 620 i 633-634.
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cossos de l’exèrcit (infanteria, cavalleria, dragons, Consell de Guerra,
governador de plaça, directors, entre altres estaments).11 De mitjana,
això implicava difondre una nova regulació cada trimestre.
Els especialistes indiquen que amb la ﬁ del conﬂicte successori
el nou exèrcit també va arribar a la ﬁ de la regeneració orgànica. Cal
advertir, però, que al llarg del regnat de Felip V (1701-1746) es van
implementar altres ordenaments. Per exemple, a partir de 1714 s’imposà
tota la reglamentació relativa a les competències dels capitans generals,
o quan es perfeccionà l’organització de les milícies provincials.
Per la seva banda, però, no podem deixar d’assenyalar que les
transformacions ocorregudes s’han de concebre en la seva justa mesura.
Tota la reformulació no pot ser sobrevalorada ja que els projectes sempre
es plantejaven teòricament. A la pràctica, fos al front de guerra, a la
rereguarda o a les respectives casernes, aspectes que s’havien de millorar
continuaven presentant insuﬁciències importants. La documentació amb
què hem treballat no ens ha permès identiﬁcar corrupteles o pràctiques clientelars entre els diversos estaments de l’exèrcit borbònic, tal
com havia succeït amb els pagaments a la tropa al llarg del segle XVII.
Tot i això, no podem negar que continués passant. El que hem pogut
documentar de manera constant són les places buides que hi havia
als cossos de cavalleria o d’infanteria. En les revistes localitzades cap
regiment no era capaç d’acomplir les ordenances, on s’establia que les
formacions havien de tenir entre cinc-cents i sis-cents homes (segons si
eren deu o dotze companyies). Un altre exemple ﬂagrant —que apuntem però que desenvolupem més endavant— era la potestat règia de
nomenar places, quelcom que la Corona va vulnerar sistemàticament
ja que, per raons econòmiques, l’experiència no sempre va ser l’únic
requisit per poder obtenir càrrecs dins la jerarquia militar.12

11. J. A. PORTUGUÉS, Colección General de las Ordenanzas Militares. Sus innovaciones
y aditamentos, vols. I-II. Madrid: Imprenta de Antonio Marín, 1764.
12. Ens referim al procés que ha reconstruït F. Andújar tot discutint alguns preceptes
que havia deﬁnit C. Borreguero. Cfr. F. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero. Monarquía,
ejército y venalidad en el siglo XVIII. Madrid: Marcial Pons, 2004; C. BORREGUERO BELTRÁN,
El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII: orígenes del sistema militar
obligatorio. Universidad de Valladolid, 1989. Al llarg del set-cents, malgrat les regulacions
implementades pel Borbó, van continuar persistint problemes de funcionament militar
(sous, alimentació, allotjaments, entre d’altres); vegeu C. BORREGUERO BELTRÁN, «La vida
de los soldados en el Siglo de las Luces», M. R. GARCÍA HURTADO (ed.), Soldados de la
Ilustración: el ejército español en el siglo XVIII. La Corunya: Universidade da Coruña,
2012, p. 20-32.
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L’ORDENANÇA

DE

CARLES III (1706)

Pere Voltes va indicar que, des del primer moment en què Carles
d’Àustria va arribar als dominis peninsulars de la monarquia hispànica,
una de les seves primeres ocupacions va ser la de formar un exèrcit
hispànic conformat per voluntaris.13 Amb aquests combatents esperava contribuir a l’esforç de guerra que duien a terme els seus aliats,
ja que l’Imperi, ﬁns ben entrat l’any 1711, no va atendre Catalunya
amb un cert nombre regular d’efectius. De fet, durant gran part de la
disputa, les armes de Leopold I i Josep I van actuar majoritàriament
a la península Itàlica i a Hongria.14 Així, Carles III va haver de vetllar
per si mateix a l’hora d’aixecar, equipar i pagar els nous regiments. La
primera formació va crear-se l’any 1704 a Portugal gràcies al patrocini
de l’almirall de Castella. El coronel del cos va ser Juan Francisco de
Ahumada. Tot i això, va ser sobretot a partir de la presa de Barcelona
de 1705 quan les forces hispàniques austriacistes es van incrementar
substancialment.
En aquest context, i un cop el procés de creació del nou exèrcit
estava en marxa, Carles III va voler imitar el seu contrincant al tron tot
promulgant una ordenança militar que en reglamentava l’organització i
l’administració. Cal dir que a cavall dels segles XVII i XVIII altres regnes
europeus van implementar millores normatives en els respectius cossos
armats, fruit de la nova manera de practicar i concebre el combat. Per
tant, aquesta «febre» reguladora que van engegar Felip V i Carles III no
era exclusiva dels monarques hispànics. El regne portuguès de Joan V
va posar-ho en pràctica a partir de l’any 1715, precisament fruit de
l’experiència viscuda al llarg de la disputa successòria.15
L’ordenament Habsburg es va decretar el 20 de març de 1706
a Barcelona.16 Lògicament, en el rerefons hi havia l’anhel de control
absolut per part del monarca, per tant, podem identiﬁcar dos dels
principals objectius que també havia promogut la normativa de Felip
V: d’una banda, la deﬁnició orgànica dels regiments i, de l’altra, la
supervisió politicoadministrativa dels mateixos. En el cas austriacista,
som de l’opinió que la voluntat d’atraure segments nobiliaris per part
13. P. VOLTES I BOU, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria
(1705-1714), vol. I. Barcelona: Institut Municipal d’Història de Barcelona, 1963, p. 139.
14. F. EDELMAYER, «La política de los Austrias durante la Guerra de Sucesión
Española», DD.AA., Actes del Congrés l’Aposta Catalana a la Guerra de Successió (17051707). Barcelona, 2007, p. 88-89.
15. F. D. COSTA, Insubmissão: aversão ao serviço militar no Portugal do século XVIII.
Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2010, p. 63 i s.
16. AHN, Estat, llibre 984.
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de la Corona no esdevé tan evident, per bé que l’exèrcit hispànic de
Carles III només va tenir una durada de vuit anys (ﬁns al 1713) i un
domini territorial força limitat, quelcom que diﬁculta l’anàlisi d’uns
processos que tenen uns ritmes de més amplitud cronològica.
L’ordenança en qüestió incloïa cinc blocs normatius: el que deﬁnia
les competències militars del generalat i els càrrecs de govern (virreis,
capitans generals i governadors); la jerarquia dels comandaments («tomar
la palabra»); l’ordre dels oﬁcials en les marxes, moviments de tropa,
disposició a les batalles, etc. («tratado» dels regiments); la reglamentació dels oﬁcials (veedors, organització i normativa regimental —a part
dels sous pertinents—), i, a l’últim, l’àmbit judicial.17
A la pràctica, sobretot, era el quart bloc de l’ordenament (reglamentació dels oﬁcials) el que condicionava el dia a dia de la soldadesca. Els
regiments de cavalleria i dragons estaven formats per deu companyies
de cinquanta homes cadascuna (comptant la del coronel, tinent coronel
i sergent major), conformant, tot plegat, un gruix de cinc-centes places
efectives. Les formacions d’infanteria, en canvi, estaven constituïdes per
uns mil combatents repartits en onze companyies, una de les quals era
de granaders (capítols 16 i 18). Les guàrdies reials de Carles III tenien
petites modiﬁcacions, bàsicament perquè els seus oﬁcials posseïen una
graduació major per comparació a la de l’exèrcit regular. La tropa i
els tambors estaven lleugerament més ben pagats (capítols 17 i 19).
Encara enseguint aquest quart bloc, bona part de la normativa
buscava la perfecta reglamentació del veedor, que esdevenia una ﬁgura
fonamental en el funcionament de l’exèrcit austriacista; per exemple, el
control que havia de tenir de la quantitat d’efectius, ja que si detectava
que les companyies de cavalleria tenien menys de trenta homes muntats, o les d’infanteria un nombre inferior a setanta combatents, els
cossos no podien entrar en campanya i havien de cobrir les vacants.
Així mateix, havia de vetllar pel bon repartiment numèric dels oﬁcials;
supervisar i enregistrar els pagaments, el subministrament del pa, els
lliuraments del vestuari, l’armament i els cavalls; evitar la duplicitat de
sous, i coordinar amb els consells locals l’atenció als militars ferits o
malalts. El volum de tasques que havia de dur a terme el despatx de
Pío de Ravizza (veedor general) era realment ampli. Desconeixem la
quantitat d’oﬁcials que el van acompanyar, però si tenim en compte les

17. AHN, Estat, llibre 984, f. 2-6, 6-10, 10-16, 16-42 i 43-58. No resseguirem en
aquestes pàgines el seguit de racions de pa i el sou que pertocava a cada membre de
l’exèrcit austriacista. Remetem el lector a consultar els f. 38-42 de la font referida i
disponible a la xarxa.

138

ADRIÀ CASES

ordenances que referim en aquestes pàgines, sobre el paper, el despatx
estava organitzat sobre la base de cinc col·laboradors més.
La curta durada de les forces austriacistes hispàniques, i sobretot
la realitat de la guerra —que comportava alts graus d’improvisació—,
fan molt difícil delimitar l’impacte real d’aquest cos normatiu. Les
informacions que hem anat recopilant al llarg de la recerca apunten
cap a una implementació nul·la de l’ordenança. J. L. Cervera, ﬁns i
tot, considera que aquesta ordenança mai no es va arribar a posar
en pràctica.18 Les fonts directes, força més escasses, no deixen entreveure rastres substancials en aquest sentit (AHN i ACA). En canvi, la
documentació indirecta (bàsicament Castellví, informes borbònics o
dels aliats, així com dietaris personals), a més d’estudis com els de
V. León,19 perﬁlen un modus operandi poc ordenat, amb clares insuﬁciències organitzatives i un funcionament molt marcat pel dia a
dia. Recordem l’inici de la decisiva campanya de 1707, quan el rei
Carles III encara era a València. Durant els mesos de gener i febrer,
els consells de guerra aliats per consensuar l’entrada en campanya es
van perllongar massa com a conseqüència de les divergències entre el
comandament. A part, tots aquests debats van estar molt condicionats
pels presumibles reforços que havien d’arribar a Alacant, perquè quan
per ﬁ desembarcaren homes i pertrets, l’exèrcit enemic de les Dues
Corones ja s’havia desplegat i havia pres posicions més avantatjoses a
les fronteres occidentals i meridionals del regne valencià. L’encontre
d’Almansa que va sobrevenir va ser deﬁnitiu.
Al cap i a la ﬁ, és lògic entreveure que aquests elements afectessin
l’exèrcit de Carles III, i no ens referim a la constant manca d’efectius
que sempre presentaven les seves formacions. Com veurem al llarg
d’aquest bloc de l’obra, els pagaments arribaven amb comptagotes; la
gestió sanitària depenia dels organismes locals i la veedoria no era
capaç de liquidar les despeses que generava; l’adquisició de vitualles i
equipaments, i el consegüent repartiment, no s’acomplia amb regularitat
—cosa que provocava que els consells locals haguessin de subministrar part dels queviures—; el tracte amb la població civil del territori
«amic» de vegades era traumàtic i també es documentaren abusos de
la soldadesca. La Generalitat en facilita alguns testimonis, ja que havia
d’intentar que la Corona Habsburg controlés els seus efectius.
18. J. L. CERVERA TORREJÓN, La batalla de Almansa. 25 d’Abril de 1707. València:
Corts valencianes, 2000, p. 35.
19. V. LEÓN SANZ, «La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos de
Estado y Guerra del Archiduque Carlos de Austria». Tesi doctoral. Universidad Complutense
de Madrid, 1989.
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SOCIOLÒGIQUES DE LA MOBILITZACIÓ REGULAR

«La guerra es noble porque la hacen
los reyes y les sigue la nobleza.»20

Delimitar el perﬁl sociològic dels homes que decidien o es veien
obligats a formar part dels exèrcits moderns, en el nostre cas els exèrcits
hispànics borbònic i austríac, és un dels grans reptes historiogràﬁcs
que queden per atendre. Així mateix ho han expressat Martínez i Pi,
que aﬁrmen que és el «gran tema» al qual molts autors s’han atansat a
partir d’intuïcions.21 A. Espino esgrimeix que un únic document d’àmbit local, a vegades, ha servit per explicar aquestes temàtiques; però
el cas és que encara manquen estudis generals que superin l’anàlisi
puntual.22 És així que són ben escassos els investigadors que s’han
aventurat a encarar aquest tipus de continguts. Des del nostre punt
de vista, aquesta situació no l’atribuïm a una desatenció deliberada,
més aviat es tractaria d’una documentació limitada que no sempre
enregistra dades relatives a aquest camp; i, de fet, si en constatem, són
rastres que sovint es conserven fragmentats i no tenen una continuïtat
en el temps. Per aquest motiu volem subratllar que les següents línies
no tenen cap voluntat de codiﬁcació, sinó que exposen les dades que
hem recollit i que s’insereixen en la cronologia treballada (1705-1714).
Malgrat el volum arxivístic que hem pogut consultar, només hem
localitzat unes breus referències pel que fa a l’edat dels homes que formaren part d’un regiment d’infanteria de l’exèrcit borbònic. En aquest
sentit, la documentació que hem contemplat per abordar els cossos
austriacistes no ens ha permès recollir cap dada sobre aquesta qüestió.
Tenint en compte l’escàs nombre de combatents implicats, som conscients
de la testimonialitat del document, per bé que creiem adient treure’l a
la llum amb l’objectiu de contrastar-lo amb altres estudis ja publicats.
La mostra que presentem consta de trenta-cinc registres que corresponen a soldats —voluntaris o de quinta— que van fugir del seu

20. AHN, Estat, ll. 450-1. Carta de Jaume Circuns a Mr. de Rives. Barcelona, 3 de
gener de 1714.
21. E. MARTÍNEZ i M. P. PI, «La investigación en la historia militar moderna:
realidades y perspectivas», Revista de Historia Militar, núm. extra (2002), p. 168.
22. A. ESPINO LÓPEZ, «La historiografía hispana sobre la guerra en la época de los
Austrias. Un balance 1991-2000», Manuscrits: Revista d’Història Moderna, 21 (2003), p. 165.
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cos (regiment de la Basilicata).23 L’edat mitjana d’aquests homes era
de vint-i-dos anys (quadre 1).
Quadre 1
EDAT

DELS SOLDATS FUGATS DEL REGIMENT DE

1713)

BASILICATA (8 D’OCTUBRE

< 18 anys

18-25 anys

26-35 anys

> 35 anys

-

28 (80%)

7 (20%)

-

DE

Font: elaboració pròpia; AHN, Estat, ll. 447.

Primer de tot és necessari asseverar que malgrat disposar de les
edats dels trenta-cinc registres, onze d’aquests combatents fugats no
sabien amb exactitud l’edat, més aviat en tenien una idea aproximada. Aquestes limitacions diﬁculten la possible anàlisi que se’n deriva,
ﬁns i tot poden portar a plantejar-nos la veracitat dels resultats. Tot
i això, si la documentació presenta aquestes realitats, al cap i a la ﬁ
no fa més que reﬂectir certs sectors de la societat de l’època. Altres
fonts documentals ben diferents mostren precisament aquest mateix fet,
com alguns expedients matrimonials de Barcelona dels anys 1714-1715,
en què els contraents de vegades tampoc no coneixien amb exactitud
l’edat que tenien.24
Fent una comparació amb els breus estudis que faciliten aquest
tipus de dades, una bona mostra —per proximitat cronològica i per
qualitat de la informació—, la proporciona A. Espino, fruit del seu estudi
sobre el terç de Joan Copons (1695). Amb una anàlisi que contempla
868 registres, l’autor també extreu com a franja majoritària la compresa
entre els divuit i els vint-i-cinc anys (60,2%), mentre que els reclutes
d’entre vint-i-sis i trenta-cinc anys representen el 22,8%.25 Segurament,

23. Volem fer notar que malgrat que l’origen del regiment fos del regne de Nàpols,
el coronel del qual era Fernando Caracciolo, gairebé tots els registres corresponen a
homes de la Corona castellana: vint-i-quatre de Castella la Vella (vint-i-un del partit de
Lleó, un d’Àvila, un de Segòvia, un de Palència); cinc d’Extremadura (tres de Llerena,
un d’Alburquerque i un de Plasència); tres de Castella la Nova (dos de Talavera de la
Reina i un de Toledo); tres dels territoris italians (dos de Milà i un de Nàpols); un
irlandès (no especiﬁca l’edat).
24. R. TEY I FREIXA, Danys humans a la Guerra de Successió. Els testimonis dels
expedients matrimonials de Barcelona, 1714-1715. Ajuntament de Barcelona, 2005, p. 20,
22 i 42.
25. A. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante el reinado de Carlos II. Política y guerra
en la frontera catalana, 1679-1697. Bellaterra: Monograﬁes Manuscrits, 1999, p. 262.
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I. A. A. Thompson ha aconseguit realitzar la millor recopilació en termes numèrics, tot i que si tenim en compte el període que treballem,
les seves xifres resten força allunyades en el temps.26 Malgrat això,
els resultats obtinguts en els mateixos intervals són força semblants,
on la mitjana d’edat també se situava als vint-i-dos anys i els soldats,
majoritàriament, en la franja de vint a vint-i-cinc anys (1575: 70,2%;
1587: 65,4%; 1628: 43,9%). L. White, que contempla un cas calcat al
que hem localitzat (trenta-cinc registres), també identiﬁca com a gruix
preponderant l’interval d’entre divuit i vint-i-cinc anys (45%), però cal
subratllar que, a diferència del nostre exemple, els joves menors de
divuit anys tenien una representació elevada (34%).27
Encara enseguint amb aquests mateixos aspectes, gràcies a la documentació hospitalària de València, X. Rubio ha pogut esquematitzar les
edats d’una mostra de quaranta-set soldats de l’exèrcit britànic (anglesos
i irlandesos) que lluitaren en la batalla successòria. En primer terme,
crida l’atenció la diferència d’edat mitjana, ja que augmenta en sis anys
per comparació a l’exemple dels fugitius del regiment de la Basilicata.
Tot i això, les franges dominants són també les compreses entre els
divuit i els vint-i-cinc anys (44,6%) i la dels vint-i-sis als trenta-cinc
(36,1%). Ara bé, el percentatge del que podríem considerar com a soldats veterans no és precisament reduït per comparació a tots els altres
treballs exposats (un 17% dels soldats tenen més de trenta-cinc anys).28
Les motivacions que portaven aquests joves al món de la milícia,
quan no eren quints, són difícils de trobar. Davant d’aquesta situació,
hem de concebre el que els teòrics han dit sobre el tema: sovint les
raons que portaven un home a la guerra s’englobaven més en l’infortuni
que en la vocació militar, ja que l’exèrcit representava un aixopluc tant
de qüestions laborals, econòmiques, legals i, ﬁns i tot, afectives. Estan
ben documentats casos d’homes que fugien de l’autoritat paterna, de
la rutina del treball, de la justícia o dels deutes. També es donava el
cas d’organismes municipals que enviaven al servei lladres, alcohòlics
o rodamóns. Entre els joves, s’ha constatat que, en alguns casos, la
motivació principal era l’esperit aventurer, les ganes de veure món

26. La mostra d’aquest estudi contempla un total de 3.540 registres repartits en
tres anualitats; 418 l’any 1575, 2.146 l’any 1587 i 976 l’any 1628; vegeu I. A. A. THOMPSON,
«El soldado del Imperio: una aproximación al perﬁl del recluta español en el Siglo de
Oro», Manuscrits: Revista d’Història Moderna, 21 (2003), p. 35-36.
27. Aquest cas correspon a l’any 1640; vegeu L. WHITE, «Los tercios en España:
el combate», Studia Historica. Historia Moderna, 19 (1998), p. 145-146.
28. X. RUBIO CAMPILLO (ed.), God Save Catalonia! England’s intervention in Catalonia
during the War of the Spanish Succession. Calafell: Llibres de Matrícula, 2011, p. 56-57.
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i d’imitar grans militars i personatges de l’època. Altres s’enrolaven
per qüestions purament econòmiques, atès que potser estaven passant
una situació complicada i l’exèrcit representava una manera ràpida
d’assegurar-se uns diners i una manutenció. La pobresa era un factor
determinant a l’hora d’allistar-se.29 En aquest context hem de situar un
dels pocs casos que hem trobat, com era el del pagès d’Alzira Francesc
Carbonell, que, després del desenllaç de la batalla d’Almansa, va fugir
del regne valencià i es va assentar al regiment de les Guàrdies Reials
Catalanes.30 Segurament, tal com succeïa amb part dels refugiats valencians, era una persona signiﬁcada amb la Casa d’Àustria i temia
la repressió borbònica que podia patir. Els avatars de la guerra van
obligar Francesc Carbonell a practicar-la.
L’únic segment que presentava una vocació militar clara era l’estament nobiliari. A inicis del segle XVIII, l’aristocràcia monopolitzava
la jerarquia castrense i l’exercici de les armes era contemplat com una
sortida professional digna.31 El patrocini de la monarquia i la imatge de
lideratge que se’n derivava provocaven que existís un anhel per situar
els plançons entre l’oﬁcialitat. D’aquesta manera es buscava aconseguir el desitjat ascens social que caracteritzava les societats modernes
europees. Un dels millors testimonis que hem resseguit al llarg de la
nostra recerca ha estat la documentació generada per Josep d’Alòs. En
aquests materials, en ocasions es capta la preocupació perquè un dels
seus descendents, de nom Antoni, futur marquès d’Alòs i tinent general
dels exèrcits de Felip V, aconseguís una plaça rellevant en la jerarquia
castrense. Josep d’Alòs, després d’assabentar-se que el seu ﬁll havia
esdevingut capità amb vint-i-un anys d’edat i poc més de sis servint a
l’exèrcit, es mostrava obertament satisfet «en ver ya acomodado este
hijo en la honrosa carrera de la guerra».32
El teòrics parlen de tres grans àrees que nodrien els exèrcits moderns
de tot Europa. En primer terme destaquen indrets aïllats i muntanyosos.
En el cas continental, la vessant subalpina nord era l’àrea predominant
(Suïssa, Àustria i el sud d’Alemanya). Fent una adaptació a la realitat
29. M. S. ANDERSON, Guerra y Sociedad en la Europa del Antiguo Régimen, 16181789. Madrid: Ministerio de Defensa, 1990, p. 49; G. PARKER, La Revolución militar: las
innovaciones militares y el apogeo de Occidente, 1500-1800. Barcelona: Crítica, 1990,
p. 74-75.
30. HHst, Spanien Varia, f. 361.
31. F. ANDÚJAR CASTILLO, Ejércitos y militares en la Europa Moderna. Madrid: Síntesis,
1999, p. 116-123.
32. AHN, Estat, ll. 449. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 4 d’abril de 1714. Antoni d’Alòs formava part del regiment de dragons del
brigadier José Vallejo; AHN, Estat, ll. 3488.
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catalana, tal com veurem a través dels regiments de la Diputació del
General i de la Ciutat de Barcelona, la presència de soldats originaris
del Pirineu català no és menyspreable. De totes maneres, l’espai que
més quantitat d’homes aportava era la ciutat, atès que hi residia una
franja de població ﬂuctuant que, en moments de diﬁcultats econòmiques,
podia trobar en el servei a la milícia una sortida ràpida que li garantia
la manutenció. El tercer gran escenari d’on s’extreien combatents era
el front de guerra. La presència dels combats i la destrucció que se’n
derivava contribuïa a l’enrolament, a banda que els oﬁcials encarregats
d’aconseguir homes ho realitzaven en àrees properes a l’exèrcit.33 En el
cas de Catalunya, aquest darrer escenari és molt complicat de precisar
ja que, a partir de 1707-1708, gairebé tota la geograﬁa va esdevenir
—o era susceptible— de ser front bèl·lic.
La procedència territorial dels combatents que van formar part
dels regiments austriacistes l’hem pogut resseguir amb un cert detall.
Gràcies als llibres d’entrada de soldats malalts i ferits de l’Hospital de
la Santa Creu coneixem la localitat natal dels militars que hi ingressaren, quelcom que no vol dir el lloc on es van assentar ni l’indret on
habitaven. Tot i això, el volum informatiu facilita una visió general del
component nacional de les diverses formacions austriacistes. I aquest
fet, malgrat existir la gran problemàtica documental que plantegen bona
part dels estudis d’anàlisi geogràﬁca: els topònims presenten inexactituds
lingüístiques que només permeten localitzar el detall territorial de les
poblacions d’àmbit eminentment peninsular. D’aquesta manera, els de
procedència estrangera apareixen als registres documentals a partir de
la seva estructura estatal més generalista (per exemple França, Imperi
germànic, Estats de l’Església, ducat de Savoia, entre altres). Al mateix
temps, i lligat amb aquesta limitació, la poca concreció que de vegades
presenta el topònim comporta que no sigui possible —malgrat les sospites justiﬁcades— precisar-ne el detall (per exemple indrets homònims
com Villanueva —o Vilanova—, Vilafranca, Villamayor, Elche, Castellar,
Daroca, Orihuela, entre molts altres).
Centrant l’interès en les formacions militars que tenen un origen
hispànic, a continuació detallem la composició territorial dels cossos
d’infanteria de Juan Francisco de Ahumada, Reina Anna, Ciutat de
Barcelona, Diputació del General, Guàrdies Reials Catalanes, Juan Francisco Ferrer, Jorge Pertús, Ciutat de Cartagena i regiment de Granada.
Els resultats obtinguts són prou satisfactoris, ja que detallem la pro-

33. G. PARKER, «Il soldato», R. VILLARI (ed.), L’uomo barocco. Roma-Bari: Laterza,
1991, p. 32-33.
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cedència del 75,5% dels registres corresponents a aquestes formacions
(3.268 de 4.326) (quadres 2-10).
Abans d’entrar pròpiament a exposar les dades, però, és necessari
advertir de la naturalesa de les fonts treballades. Tenint en compte que
hem emprat llibres hospitalaris d’ingressos, s’ha de tenir present que no
podem associar un registre a un únic combatent, per tal com hi ha
casos en què els militars rebien cures més d’una vegada.34 Per tot plegat
—ambigüitat topogràﬁca i naturalesa dels materials—, considerem que
les següents dades s’han d’entendre, en bona mesura, a tall indicatiu.
Quadre 2
COMPOSICIÓ

JUAN FRANCISCO
(1705-1713)

Nre. registres Percentatge

Corona de Castella

236

45,12

Corona d’Aragó

207

39,57

53

10,13

23
4
523

4,39
0,76
99,9

Territoris italians
de la monarquia
Portugal
Altres
TOTAL

SANTA CREU
AHUMADA

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

DE

Detall territorial

Castella la Vella 42 (18,7%);
Galícia 16 (7,1%); Castella la
Nova 47 (20,9%); Astúries 10
(4,4%); Andalusia 61 (27,2%);
Múrcia 14 (6,2%); Extremadura
12 (5,3%); Navarra 17 (7,5%);
Territoris bascos 5 (2,2%)
Regne de València 103 (50,7%);
Aragó 44 (21,6%); Catalunya 19
(9,3%); Sardenya 7 (3,4%) Regne
de Mallorca 30 (14,7%)
Regne de Nàpols 48 (90,5%)
Ducat de Milà 3 (5,6%); Marquesat del Final 2 (3,7%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 137 i 142.

34. El regiment que presenta un percentatge més alt de repeticions —ens referim a
soldats que entren més d’una vegada— és el de les Guàrdies Reials Catalanes d’infanteria.
Del conjunt d’ingressos que ho permeten constatar, 1.087 registres (els que especiﬁquen nom i cognom, localitat natal, plaça i companyia del convalescent), li corresponen
735 homes. Això equival al fet que un 32,3% dels registres hospitalaris d’aquesta formació
corresponguin a militars que van ingressar diverses vegades.
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Quadre 3
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
GUÀRDIES REIALS CATALANES
(1706-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE LES

Nre. registres Percentatge

Corona d’Aragó

857

88,53

Corona de Castella

52

5,37

França

17

1,75

Territoris italians
de la monarquia

15

1,54

12
15
968

1,23
1,54
99,90

Portugal
Altres
TOTAL

Detall territorial

Catalunya 582 (69,1%); Aragó 171 (20,3%); Regne de
València 81 (9,6%); Regne
de Mallorca 8 (0,9%)
Castella la Nova 18 (36%);
Andalusia 11 (22%); Castella la Vella 8 (16%); Galícia
2 (13,3%); Múrcia 5 (10%);
Navarra 3 (6%); Territoris
bascos 3 (6%)
Conﬂent 8 (47%); Rosselló
7 (41%); Vallespir 2 (11,7%)
Regne de Nàpols 13 (86,6%);
Regne de Sicília 1 (6,6%);
Ducat de Milà 1 (6,6%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 137 i 142.

Quadre 4
COMPOSICIÓ

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE LA

CIUTAT

Nre. registres Percentatge

Corona d’Aragó

321

81,67

Corona de Castella

26

6,61

Territoris italians
de la monarquia

23

5,85

23
393

5,85
99,9

Altres
TOTAL

SANTA CREU
BARCELONA (1705-1714)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA
DE

Detall territorial

Catalunya 251 (78,1%); Aragó
33 (10,2%); Regne de València
27 (8,4%); Regne de Mallorca 9
(2,8%); Sardenya 1 (0,3%)
Castella la Nova 8 (32%); Andalusia 5 (20%); Múrcia 4 (16%);
Navarra 3 (12%); Territoris bascos 3 (12%); Castella la Vella 1
(4%); Galícia 1 (4%)
Regne de Nàpols 15 (65,2%);
Ducat de Milà 4 (17,3%); Marquesat del Final 4 (17,3%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144 i 145.
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Quadre 5
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
GENERAL (1705-1714)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE LA

DIPUTACIÓ

Nre. registres Percentatge

Corona d’Aragó

188

21

8,36

França

17

6,77

Corona de Castella

15

5,97

10
251

3,98
99,9

Altres
TOTAL

Detall territorial

Catalunya 169 (90,3%); Regne
de València 11 (5,8%); Aragó
6 (3,2%); Regne de Mallorca 1
(0,5%)
Regne de Nàpols 17 (80,9%);
Ducat de Milà 3 (14,2%); Regne
de Sicília 1 (4,7%)
Rosselló 12 (70,5%); Vallespir 3
(17,6%); Conﬂent 2 (11,7%)
Castella la Vella 6 (40%); Andalusia 3 (20%); Castella la Nova 2 (13,3%); Navarra 2 (13,3%);
Múrcia 1 (6,6%); Illes Canàries
1 (6,6%)

74,9

Territoris italians
de la monarquia

DEL

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144 i 145.

Quadre 6
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
REINA ANNA (1705-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE LA

Nre. registres Percentatge

Corona d’Aragó

117

58,79

Corona de Castella

48

24,12

Portugal
Territoris italians
de la monarquia
Altres
TOTAL

15

7,53

12

6,03

7
199

3,51
99,9

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 137, 138 i 142.

Detall territorial

Regne de València 40 (35,3%)
Aragó 37 (32,7%); Catalunya
33 (29,2%); Regne de Mallorca 3 (2,6%)
Castella la Nova 15 (31,9%);
Andalusia 12 (25,5%); Castella la Vella 7 (14,8%);
Astúries 5 (10,6%); Galícia
2 (4,2%); Múrcia 2 (4,2%);
Extremadura 2 (4,2%) Navarra 1 (2,1%); Territoris
bascos 1 (2,1%)
Regne de Nàpols 8 (66,6%)
Ducat de Milà 4 (33,3%)
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Quadre 7
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
JUAN FRANCISCO FERRER (1707-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

Nre. registres

Percentatge

Corona de Castella

477

66,62

Corona d’Aragó

218

30,44

Altres
TOTAL

21
716

2,93
99,9

Detall territorial

Castella la Vella 149 (32,3%);
Castella la Nova 85 (18,4%);
Andalusia 76 (16,5%); Galícia
53 (11,5%); Extremadura 30
(6,5%); Navarra 24 (5,2%);
Múrcia 14 (3%); Territoris
bascos 13 (2,8%); Astúries 12
(2,6%); Illes Canàries 3 (0,6%);
Índies (Cartagena) 1 (0,2%)
Aragó 105 (48,8%); Regne de
València 79 (36,7%); Catalunya
16 (7,4%); Sardenya 8 (3,7%);
Regne de Mallorca 7 (3,2%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Quadre 8
COMPOSICIÓ

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

Nre. registres

Corona d’Aragó

Corona de Castella

Altres
TOTAL

SANTA CREU
CARTAGENA (1708-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CIUTAT

Percentatge

258

77,94

69

20,84

4
331

1,2
99,9

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

DE

Detall territorial

Regne de Mallorca 120 (46,6%);
Regne de València 84 (32,6%);
Aragó 47 (18,2%); Catalunya 5
(1,9%); Sardenya 1 (0,3%)
Andalusia 21 (33,8%); Castella
la Vella 14 (22,5%); Múrcia 10
(16,1%); Astúries 7 (11,2%);
Castella la Nova 6 (9,6%); Galícia 3 (4,8%); Territoris bascos 1 (1,6%)
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Quadre 9
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
CIUTAT DE SARAGOSSA (JORGE PERTÚS)
(1707-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE LA

Nre. registres

Percentatge

Corona d’Aragó

98

77,16

Corona de Castella

23

18,11

6
127

4,72
99,9

Altres
TOTAL

Detall territorial

Aragó 82 (84,5%); Regne de
València 9 (9,2%); Catalunya
6 (6,1%)
Castella la Nova 5 (22,7%); Territoris bascos 5 (22,7%); Castella la Vella 4 (18,1%); Andalusia 3 (13,6%); Navarra 3
(13,6%); Galícia 1 (4,5%); Extremadura 1 (4,5%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Quadre 10
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
GRANADA (1710-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

Nre. registres Percentatge

Corona de Castella

Corona d’Aragó
Altres
TOTAL

109

83,84

12

9,23

9
130

Detall territorial

Andalusia 61 (57,5%); Castella
la Nova 15 (14,1%); Castella
la Vella 9 (9,4%); Múrcia 5
(4,7%); Astúries 5 (4,7%); Galícia
4 (3,7%); Territoris bascos 2
(1,8%); Navarra 2 (1,8%); Ceuta
2 (1,8%); Extremadura 1 (0,9%)
Regne de Mallorca 4 (36,3%);
Regne de València 5 (45,4%);
Aragó 2 (18,1%)

6,9
99,9

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Fent un cop d’ull als percentatges d’aquestes formacions hispàniques, destaca de manera evident la composició territorial múltiple de
tots els regiments, amb una variació ibèrica rellevant —inclosos soldats
portuguesos, malgrat que són percentatges reduïts. D’aquesta manera,
no és adequat concebre la noció de la formació d’una nació, per bé que
l’àrea originària de la institució que aixeca el cos —o el coronel que
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el patrocina— té una certa preeminència. Els cossos amb el nombre
de registres geogràﬁcament situats als territoris de la Corona d’Aragó
són majoritaris, dels quals cal destacar els provinents dels regnes de
València, d’Aragó i Catalunya. Respecte al Principat, és lògic entreveure com els registres d’origen català són elevats en les formacions
Ciutat de Barcelona, Diputació del General i, especialment, Guàrdies
Reials Catalanes. De la mateixa manera, el Regiment de la Ciutat de
Saragossa (Jorge Pertús) compta amb representació preponderantment
aragonesa. En les formacions on la representativitat castellana és majoritària, a grans trets, les dues Castelles i Andalusia són les àrees que
tenen percentatges més elevats, i amb relació al territori andalús, de
manera acusada pel que fa al Regiment de Granada. Cal esmentar que
el coronel d’aquest darrer cos (Juan Jacinto Vázquez Vargas), en origen
havia aixecat la formació per servir Felip V.35
L’excepció seria el cas de la formació de Cartagena, que tenia com
a coronel l’austriacista murcià marquès d’Alcantarilla (Diego Rejón).
Si observem la composició territorial, destaca sobretot la presència
mallorquina, quelcom que contrasta de manera evident si fem cas de
les observacions fetes per J. D. Muñoz. Aquest autor ha assenyalat
que durant els primers anys (des de 1706) el cos va estar format per
població rural murciana i del Baix Segura.36 Aquesta presència insular
s’explica perquè l’any 1708 al regiment de Rejón se li va agregar un
batalló de milícies mallorquines,37 i, segons sembla pel registre hospitalari barceloní, d’un pes força rellevant en el si del regiment.
Una menció a part es mereix la representació «italiana» de gairebé
totes les formacions austriacistes, concretament d’aquelles àrees que
formaven part de l’estructura monàrquica hispànica (Ducat de Milà i
regnes de Nàpols i de Sicília). Bona part de la guarnició borbònica
prèvia al desembarcament aliat de 1705 era d’origen napolità. Per tant,
a més de la formació aixecada per Niccolò Castiglioni («Napolitans
Vells»), les dades sembla que apunten al fet que militars d’aquesta
guarnició barcelonina també van enrolar-se en altres cossos. De manera
prou contrastada es perﬁla la presència napolitana als regiments de
Juan Francisco de Ahumada i de la Diputació del General.

35. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 443.
36. J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, «Felipe V y cien mil murcianos. Movilización social
y cambio político en la corona de Castilla durante la Guerra de Sucesión (1680-1725)».
Tesi doctoral. Universidad de Murcia, 2010, p. 127 i 133.
37. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 554.
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Així com podem constatar una certa variabilitat territorial entre els
regiments d’infanteria que acabem de referir, tot i que cal subratllar la
preeminència d’alguna àrea sobre les altres, hi havia situacions similars
a les formacions estrangeres. Només el regiment imperial d’infanteria
del coronel Reventlau sembla que tenia una representativitat suﬁcientment elevada com perquè fos concebut com un cos nacional, malgrat
que cal mencionar que la documentació hospitalària no precisa l’origen
dels registres. Ara bé, la resta de formacions d’infanteria estrangeres
analitzades no presenten aquest tipus de situacions i la diversitat també
esdevé la tònica general (quadres 11-15).
Quadre 11
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
(REVENTLAU)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT IMPERIAL D’INFANTERIA

(1708, 1711-1712)
Nre. registres

Percentatge

215
3
218

98,62
1,37
99,9

Imperi germànic
Altres
TOTAL
Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Quadre 12
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
KAULBARS / SHOVER

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT ALEMANY D’INFANTERIA

(1706-1711)
Nre. registres

Percentatge

90
7
22
119

75,63
5,88
18,48
99,9

Imperi germànic
Ducat de Savoia
Altres
TOTAL
Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.
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Quadre 13
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
«NAPOLITANS VELLS» (CASTIGLIONI / LUCINI)
(1705-1712)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

Nre. registres Percentatge

Territoris italians
de la monarquia

802

86,6

Estats italians

70

7,55

Altres

54

5,83

TOTAL

926

Detall territorial

Reg. de Nàpols 644 (80,2%);
Ducat de Milà 113 (14%); Regne
de Sicília 38 (4,7%); Marquesat
del Final 7(0 ,8%)
Estats Església 40 (57,1%);
Gran Ducat de la Toscana 14
(20%); República de Venècia 8
(11,4%); República de Lucca 3
(4,2%); Ducat de Parma 2 (2,8%);
Marquesat de Màntua 2 (2,8%);
Ducat de Mòdena 1 (1,4%)

99,9

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 135, 137 i 142.

Quadre 14
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
(COMTE TAFF)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT LLOMBARD D’INFANTERIA

(1708-1713)
Nre. registres Percentatge

Territoris italians
de la monarquia
Ducat de Savoia
República de Gènova

Estats italians

Altres
TOTAL

257

74,49

23
17

6,6
4,92

27

7,82

21
345

6,08
99,9

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Detall territorial

Ducat de Milà 229 (89,1%);
Regne de Nàpols 24 (9,3%);
Marquesat del Final 3 (1,1%);
Regne de Sicília 1 (0,3%)

Ducat de Parma 7 (25,9%);
Estats Església 6 (22,2%);
Gran Ducat de la Toscana
4 (14,81%); República de
Lucca 4 (14,81%); Ducat
de Mòdena 3 (11,1%); República de Venècia 2 (7,4%);
Marquesat de Màntua 1
(3,7%)
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Quadre 15
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
FABRE (1709-1712)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT D’EMERICH VON

Nre. registres Percentatge

Territoris italians
de la monarquia

Estats italians

Altres
TOTAL

111

74

27

18

12
150

8
100

Detall territorial

Regne de Nàpols 90 (81%);
Ducat de Milà 13 (11,7%);
Regne de Sicília 8 (7,2%)
Estats Església 15 (55,5%); República de Lucca 3 (11,1%); Gran
Ducat de la Toscana 3 (11,1%);
República de Gènova 2 (7,4%);
Ducat de Parma 1 (3,7%); República de Venècia 1 (3,7%); Marquesat de Màntua 1 (3,7%);
Ducat de Mòdena 1 (3,7%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Fent una comparació amb el que acabem d’exposar, els regiments
de cavalleria presenten una variabilitat territorial més marcada. Tot i
que alguna regió també presenta una certa preeminència, en general
els percentatges són més reduïts, cosa que contribueix a concebre unes
formacions més heterogènies. El paradigma d’aquesta situació queda
representat amb els Dragons del Rei, aixecats a Barcelona a les acaballes de 1705. Les formacions de Pedro Morrás i les Guàrdies Reials
Catalanes, que a continuació també detallem, presenten trajectòries
semblants. Els tres cossos analitzats inclouen un total de 728 registres,
dels quals de 496 n’hem identiﬁcat l’origen (68,1%) (quadres 16-18).
Quadre 16
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
REI (1705-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

DRAGONS

Nre. registres Percentatge

Territoris italians
de la monarquia

Estats italians

102

21

56

11,53

DEL

Detall territorial

Ducat de Milà 61 (59,8%); Regne
de Nàpols 38 (37,2%); Regne de
Sicília 3 (2,9%)
Estats Església 10 (47,6%); República de Venècia 5 (23,8%);
Marquesat de Màntua 2 (9,5%);
República de Gènova 2 (9,5%);
Ducat de Parma 1 (4,7%); Ducat
de Mòdena 1 (4,7%)
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Nre. registres Percentatge

Imperi germànic
Territoris europeus
de la monarquia
(Flandes)
Ducat de Savoia
Corona d’Aragó
Altres
TOTAL

17

9,34

12

6,5

10

5,49

9

4,94

11
182

6,04
99,8

153

Detall territorial

Catalunya 5 (55,5%); Aragó 2
(22,2%); Regne de València 2
(22,2%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 137 i 142.

Quadre 17
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
GUÀRDIES REIALS CATALANES
(1706-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE LES
DE CAVALLERIA

Núm. registres Percentatge

Corona d’Aragó

135

60,53

Corona de Castella

27

12,1

Territoris italians
de la monarquia

20

8,96

15
26
223

6,72
11,65
99,9

Portugal
Altres
TOTAL

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 137 i 142.

Detall territorial

Catalunya 75 (57,6%); Regne
de València 39 (30%); Aragó
15 (11,5%); Regne de Mallorca
1 (0,7%)
Galícia 7 (25,9%); Múrcia 4
(14,8%); Andalusia 4 (14,8%);
Castella la Vella 4 (14,8%);
Castella la Nova 4 (14,8%);
Navarra 2 (7,4%); Territoris
bascos 1 (3,7%); Extremadura
1 (3,7%)
Regne de Nàpols 11 (55%);
Regne de Sicília 5 (25%); Ducat
de Milà 4 (20%)
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Quadre 18
COMPOSICIÓ

SANTA CREU
PEDRO MORRÁS (1705-1713)

TERRITORIAL DELS REGISTRES HOSPITALARIS DE LA

CORRESPONENTS AL REGIMENT DE

Nre. registres

Percentatge

Corona d’Aragó

85

44,5

Corona de Castella

56

29,31

Territoris italians
de la monarquia

28

14,65

9

4,71

Portugal
Altres
TOTAL

13

6,8

191

99,9

Detall territorial

Regne de València 32 (38%);
Aragó 30 (35,7%); Catalunya
21 (25%); Sardenya 1 (1,1%)
Andalusia 20 (35,7%); Castella la Nova 14 (35%);
Castella la Vella 9 (16%);
Galícia 8 (14,2%); Navarra
3 (5,35%); Múrcia 1 (1,7%);
Extremadura 1 (1,7%)
Regne de Nàpols 13 (46,4%);
Ducat de Milà 13 (46,4%);
Regne de Sicília 1 (3,5%);
Marquesat del Final 1 (3,5%)

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134, 137 i 142.

ENROLAR-SE

A L’EXÈRCIT

Més enllà dels homes que s’enrolaven a la milícia de manera voluntària, accedint a les llistes a través del mètode convencional de l’aixecament de bandera, els civils que acabaven enrolats podien ingressar
a l’exèrcit a través d’altres mecanismes. De fet, l’allistament voluntari
mai no va ser suﬁcient per completar els exèrcits durant les centúries modernes.38 D’aquesta manera, una primera forma de reclutament
impulsada per la dinastia borbònica de Felip V va ser mitjançant el
sistema coercitiu de quintes. Els primers precedents d’aquest mecanisme forçós es constaten a la darreria del segle XVI i durant el segle XVII,
quan la Corona també va optar per emprar sistemes circumscrits a un
territori i a un nombre poblacional concret. Això implicava que, per
exemple, un de cada cent veïns podia ser sortejat. En aquest sistema,
els poders locals tenien un paper central, atès que en darrer terme
executaven el reclutament. Diversos autors han assenyalat no només la

38. PARKER, «Il soldato»..., p. 32-33.
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impopularitat de l’operatiu, sinó els fraus comesos (homes comprats,
substituïts, lleves de vagabunds, etc.).39
C. Borreguero, que ha centrat el seu interès en els mètodes de reclutament al llarg del segle XVIII, esgrimeix que durant els primers anys
del regnat de Felip V esdevé molt confús identiﬁcar l’origen d’aquest
tipus de reclutaments associats a la circumscripció territorial i al volum
poblacional. Una cèdula reial de 1703 deﬁnia que un jove solter de
cada cent veïns, i d’entre divuit i trenta anys, havia de formar part de
l’exèrcit. Llavors, la hisenda règia havia de pagar-li tres rals de billó al
dia, a part de garantir-li el socors i l’equipament (vestuari, armament
i municions). El problema rau en el fet que la base numèrica a partir
de la qual s’escollien els reclutes —per exemple cent—, podia variar.
En aquest sentit, l’autora considera que al llarg d’aquests anys, les
quintes esdevenien un qualiﬁcatiu que deﬁnia, sobretot, la naturalesa
del reclutament (sorteig). A banda, durant aquest període el procediment no es realitzava de manera sistemàtica, perquè només es posava
en pràctica quan el context bèl·lic ho requeria.40 D’aquesta manera, el
component d’obligatorietat que implicava l’operatiu derivava en unes
taxes de deserció elevades, ja que la societat civil mostrava un clar
rebuig a enrolar-se.41 Amb les ordenances implementades al llarg del
segle XVIII, sobretot, va ser quan el sistema de quintes va esdevenir un
mètode més efectiu.
Per tot plegat, en aquests anys situats a l’inici del set-cents, hem
de concebre que els exèrcits hispànics enfrontats van emprar tant els
mètodes «clàssics» de reclutament voluntari (comissió i contracte), com
les impopulars mesures coercitives basades en les lleves obligatòries
i els sortejos.
A manca d’estudis concrets sobre el reclutament Habsburg dels anys
1705-1713, hem de considerar que, bàsicament, el mecanisme principal
que va nodrir l’exèrcit de Carles III va ser per via de la comissió. El
sistema consistia en el fet que la Cort —o el poder central— relegava
a algú altre el dret de reclutar (on ho havia de fer, el nombre d’homes
que es necessitaven, el destí i la durada del reclutament).42 Exemples

BORREGUERO BELTRÁN, El reclutamiento militar…, p. 39-40.
BORREGUERO BELTRÁN, El reclutamiento militar…, p. 81-83 i 86-91.
ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 41.
Vegeu una explicació més detallada sobre aquesta forma de reclutament a
A. ESPINO LÓPEZ, «El frente catalán en la Guerra de los Nueve Años, 1689-1697». Tesi
doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 1994, p. 54-55; BORREGUERO BELTRÁN, El
reclutamiento militar…, p. 33-35.
39.
40.
41.
42.
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evidents són els casos de la Ciutat de Barcelona i de la Diputació del
General, quan a les acaballes de 1705 van aixecar els seus respectius
regiments fruit de les peticions del nou rei. Altres formes d’obtenció
d’homes que seguia aquest mètode les proporcionaven els organismes
locals, a partir de petites aportacions puntuals que podien comportar
el reemplaçament d’una companyia. En aquests casos, les pròpies institucions —locals o generals— duien a terme la tria de la plana major,
l’oﬁcialitat, la sotsoﬁcialitat i la tropa. Un conﬂicte entre un diputat
militar i la vila de Terrassa permet captar el que referim. Segons la
versió del prohom —que en desconeixem el nom—, Terrassa no va
aportar el nombre d’homes «acordat» que havia d’unir-se al regiment
de la Diputació. Sembla que el consell egarenc, a més d’incomplir la
xifra, va nomenar el tinent sense consentiment previ. Davant aquesta
situació, el diputat militar va aconsellar que, ﬁnalment, Terrassa reclutés nou homes i un alferes.43 Aquest sistema de delegació no només
el protagonitzaven institucions, també podien ser militars particulars
—normalment capitans— que rebien una comissió del Consell de Guerra
o del propi monarca.
L’altra pràctica voluntària habitual emprada per ambdós exèrcits
hispànics, de manera acusada pel bàndol ﬁlipista, era mitjançant reclutadors privats («asentistas») —de fet no deixava de ser una forma de
reclutament per comissió, però amb una evident dimensió mercantil.
En aquest sentit, és ineludible seguir les investigacions dutes a terme
per F. Andújar, que ha sabut extreure una lectura soterrada de les fonts
borbòniques.44 Si al llarg del segle XVII, aquest sistema havia servit principalment per nodrir l’exèrcit hispànic de soldats estrangers-mercenaris,45
F. Andújar descriu com, a partir de la Guerra de Successió, la monarquia ﬁlipista va emprar els reclutadors privats a l’interior mateix del
territori.46 Hem de tenir ben present que en el procés de creixement

43. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3A. Carta
de [?] als consellers de la vila i terme de Terrassa. Martorell, 20 de maig de 1707.
44. Vegeu una primera aproximació a F. ANDÚJAR CASTILLO, «La privatización del
reclutamiento en el siglo XVIII: el sistema de asientos», Studia Historica. Historia Moderna,
25 (2003), p. 123-147. Pel que fa als anys del conﬂicte successori, vegeu del mateix autor
El sonido del dinero…, p. 39-74 i 441-445.
45. J. CONTRERAS GAY, «El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas
de reclutamiento», Studia Historica. Historia Moderna, 14 (1996), p. 149.
46. Cal esmentar l’existència d’alguns contractistes privats que reclutaven
companyies o terços a costa seva en els regnes de València, Aragó i Catalunya durant
el regnat de Carles II; vegeu A. ESPINO LÓPEZ, Guerra, Fisco y Fueros. La defensa de la
Corona de Aragón en tiempos de Carlos II, 1665-1700. València: PUV, 2007; Guerra y
defensa en la Mallorca de Carlos II (1665-1700). Madrid: Ministerio de Defensa, CSIC, 2011.
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de les forces borbòniques d’inicis del set-cents era essencial aconseguir
homes de manera immediata. Ni els voluntaris ni el sistema esporàdic
de quintes van ser suﬁcients per nodrir el volum necessari, i, més encara, en un context d’escalada militar. Per aquest motiu, la monarquia
va emprar contractistes privats que li garantissin el subministrament
de soldats. La moneda de canvi no era una quantitat econòmica, sinó
el nomenament dels oﬁcials del cos que promocionava el contractista.
De fet, a la pràctica, el monarca comerciava amb la seva potestat règia,
ja que venia patents d’oﬁcial en blanc amb la signatura reial. Com a
leitmotiv del sistema destaca l’evident falta crònica de ﬁnançament
reial, fruit de la poca disponibilitat de recursos enfront del volum de
despeses requerides. Des del primer moment, l’any 1701, ja es van aixecar diverses formacions mitjançant aquest sistema. Tant és així que F.
Andújar considera —a falta d’estudis que ho constatin deﬁnitivament—
que l’exèrcit engrossit de Felip V va trobar en la ingerència privada
el principal mètode de reclutament. Aquests contractistes tant podien
provenir d’estaments nobiliaris com de segments civils amb una certa
capacitat econòmica (burgesos, oﬁcials gaudins, pagesos propietaris),
que buscaven un ascens social a través del servei a la milícia.47
El sistema que destapa l’autor s’ha d’entendre de manera piramidal,
atès que un coronel contractista, alhora que practicava la seva operació venal amb la Corona, també podia revendre les patents en blanc
corresponents a altres oﬁcials i, així mateix, aquests als seus inferiors
(sotsoﬁcials). L’única «limitació» que imposava la Corona era que els
contractistes havien de vendre les patents a homes de «calidad y circunstancia», però mai no es va reclamar cap acreditació nobiliària i el
rei va conﬁar —conscientment o inconscientment— en els reclutadors
privats. Quan la formació estava llesta per entrar en servei, automàticament passava a estar sota sou i direcció reials.
Cal esmentar que aquest sistema descrit també podia reproduir-se
de la mateixa manera però amb el patrocini de territoris en lloc de
reclutadors particulars. A la primera dècada del segle XVIII és freqüent
trobar regiments com el d’Astúries, Granada, Navarra, etc., on les oligarquies locals ocupaven les places militars de més rellevància jeràrquica.48
Alguns testimonis immersos en la cronologia 1705-1714, i en ple
front de guerra català, demostren amb escreix les pràctiques venals
seguides per l’exèrcit de Felip V. L’intent fracassat del governador de
Lleida, el comte Louvigny, és paradigmàtic. Gràcies a una proposta

47. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 41-43.
48. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 44-45.
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seva elaborada l’any 1709 observem la lletra petita d’aquests intercanvis, malgrat que aquest document no indica cap quantitat econòmica.
Així, doncs, la font en qüestió conté dotze articles d’aparent normalitat, on Louvigny es comprometia a aixecar un segon batalló de siscents cinquanta homes. En la proposta, es demanava permís a Felip V
per reclutar soldats a les ciutats de Saragossa i Madrid, s’apuntava
la possibilitat que oﬁcials de l’exèrcit enemic s’hi poguessin enrolar
de manera voluntària i també es plantejava al monarca que costegés
el vestit de munició i l’armament, així com l’entrega de dues pagues
completes d’oﬁcials, sotsoﬁcials i soldats «para el gasto de levantar el
dicho batallón». Els articles segon i tercer, però, són premonitoris, atès
que s’evidencia perfectament la pèrdua de potestat règia a l’hora de
dur a terme el nomenament de places: «2ndo. Que S. Mag. se servirá
admitir todos los oﬁciales, así capitanes, tenientes y subtenientes que
Louvigny nombrará para dichas compañías [...] 3ro. Se dignará admitir
también las proposiciones de un sujeto solo para remplazar las vacantes
del primer batallón que pasan al segundo.»49
Per les revistes que hem pogut consultar posteriors a l’any 1709,
observem que el segon batalló que pretenia el governador de Lleida no
va prosperar. Si hagués estat així, és ineludible captar una dimensió
patrimonial al regiment que aixecava un coronel contractista. A falta de més proves congruents, plantegem la hipòtesi que la capacitat
econòmica particular del coronel que aixecava el cos —a part de la
voluntat— podia servir per disminuir les necessitats que patia la tropa
i la sotsoﬁcialitat, ja que, sovint, quan estaven en campanya, es documenten situacions d’abastaments molt insuﬁcients. El coronel ﬁlipista
Pedro Vicco, ﬁll de Sardenya, va perdre la seva hisenda quan els austriacistes van ocupar l’illa durant l’agost de 1708.50 Possiblement per
aquesta raó, al cap d’un any i mig, el coronel va contraure un deute
de 56.000 lliures franceses amb un mercader de Perpinyà. Vicco havia costejat l’armament i el vestuari del seu regiment i albirava poder
saldar l’import gràcies a les contribucions que esperava extreure en
campanya. Sembla que les lletres de canvi que emprava no li servien
per cobrir la despesa, per això es va posar en contacte amb la cort de
Madrid, perquè els endarreriments dels seus sous vençuts fossin assignats al referit mercader perpinyanès.51 Una situació gairebé calcada

49.
50.
d’octubre
51.
de 1710.

AHN, Estat, ll. 365. Proposta del comte de Louvigny, Lleida, 17 de juny de 1709.
AHN, Estat, ll. 353. Carta del duc de Noailles a Grimaldo. Perpinyà, 12
de 1708.
AHN, Estat, ll. 394. Carta de Pedro Vicco a Grimaldo. Saragossa, 11 de març
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va viure el també coronel contractista Francisco Evoli, que devia al
mateix mercader de Perpinyà 18.009 francs.52
Un sistema de reclutament d’aquesta naturalesa podia tenir com
a resultat un exèrcit poc experimentat. No podem concebre que la
totalitat de la milícia fos incapaç en termes professionals atès que,
com veurem a continuació, hi va haver militars veterans enrolats al
nou exèrcit ﬁlipista (i austriacista). Ara bé, el reclutament privat i
l’impacte que va tenir facilitava que homes que no havien trepitjat els
camps de batalla adquirissin places de comandament. De la mateixa
manera, aquest fenomen d’inexperiència es reproduïa cap als estaments
més baixos del regiment. El virrei borbònic Velasco, una vegada havia
observat els seus homes en plenes maniobres a Barcelona, s’expressava
en els següents termes: «diré a VS, que los propios oﬁciales de los
regimientos nuevos dicen que solo hay que esperar de ella el primer
tiro, porque para este les cargan ellos las armas, y la forma en que le
disparan es hincándose de rodillas, para quedar todos cubiertos del
parapeto y tirarse al aire, y cuando todos los generales acabamos de
desconﬁar de la guarnición fue viendo que la noche de la tarde en
que se recibió la primera carta de Peterborow, cayó una bomba en la
cortadura, y se volaron diez minas que teníamos cargadas en ella, de
que resultó un tan extraño desorden que unos dispararon sin saber
a qué, otros fueron corriendo sin parar hasta la Rambla y no fueron
los más los que mantuvieron su puesto, ni ponderable la confusión
de esta ciudad, por que como oyeron el estruendo de las minas, las
descargas de la fusilería y la fuga de los soldados, todos creían que
el enemigo había entrado por diferentes partes dentro de ella; […] no
me detendré en ponderaciones ni en hacer memoria de lo que sobre
este punto tengo representado, pero no podré excusarme de decir a
VS que siempre que el Rey […] pensare en que tiene defendidos sus
Reinos con tropas de esta calidad, hallará lo que se ha experimentado
en Barcelona».53

52. AHN, Estat, ll. 394. Carta de Francisco Evoli a Grimaldo. Fraga, 16 de març
de 1710.
53. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona,
13 d’octubre de 1705. Aquesta actitud també es documenta en una crònica anònima
—presumiblement d’Honorat de Pallejà— sobre el setge de 1705. Aquesta font arriba a
especiﬁcar que dels quatre mil cinc-cents homes de la guarnició borbònica, només vuitcents eren vàlids; vegeu J. M. BARREDA i J. M. CARRETERO, «Una fuente inédita sobre la
Guerra de Sucesión: memoria anónima sobre el sitio de Barcelona de 1705», Hispania,
146, vol. 40 (1980), p. 652.
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Els regiments borbònics napolitans que es van formar a partir de
1702, alguns dels quals van acabar conformant la guarnició de la capital catalana durant el setge de 1705, sembla que van tenir un procés
reclutador on van prevaler més els interessos dels beneﬁciaris de les
patents en blanc que no la qualitat dels soldats reclutats.54 D’aquesta
manera, l’actitud descrita per Velasco esdevé ben plausible tenint en
compte l’origen i el mitjà d’accés dels homes enrolats.
No hem pogut identiﬁcar si el reclutament privat derivat de la
compravenda de patents en blanc també va utilitzar-se pels regiments
hispànics de Carles III. A banda de les adhesions voluntàries, com succeí
amb el grup vigatà, i del reclutament per comissió, com els casos de
la Diputació del General i de la Ciutat de Barcelona, la documentació
emprada no garanteix una comprovació ﬁdedigna del tema. Tot i això,
dos casos localitzats —testimonials d’acord amb la documentació estudiada—, també deixen entreveure l’existència de pràctiques venals al
bàndol austriacista. En una patent a favor d’Andrés Aguilar, expedida
pel secretari de Carles III Enric de Gunter, es pot copsar com el pretendent obtindria la capitania de la companyia «con condición que la
habéis de levantar y armar a vuestras expensas, y se agregará después
al regimiento que nosotros mandaremos».55 Josep Castelló, batlle austriacista de Cullera, va proposar al virrei Cardona que ell aixecaria i
costejaria una companyia de cavalleria per agregar-se a un regiment
de l’exèrcit austriacista.56
LA

PROMOCIÓ

La correspondència vària i els informes militars conformen el gruix
més abundant de documentació de la secció d’Estat de l’AHN. Quan
la campanya acabava, però, d’entre els materials destaca la presència
de memorials personals («hojas de servicio») i peticions d’ascensos
fruit de les places vacants que s’havien originat durant l’any bèl·lic.

54. F. ANDÚJAR CASTILLO, «Entre la corte y la guerra. Militares italianos al servicio
de España en el siglo XVIII», P. BIANCHI, D. MAFFI i E. STUMPO, Italiani al servizio straniero
in età moderna. Anali di stora militare europea. Milà: Francoangeli, 2008, p. 126. Durant
la segona meitat del segle XVII era molt freqüent que Catalunya rebés terços d’origen
napolità per assegurar la defensa del territori en un percentatge bastant elevat de les
forces presents a l’exèrcit; vegeu A. ESPINO LÓPEZ, «Las tropas italianas en la defensa de
Cataluña, 1665-1698», Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 18
(1998), p. 51-74.
55. AHN, Estat, ll. 8686. Enric de Gunter, 16 de desembre de 1706.
56. HHst, Spanien Varia, f. 226-227.
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En bona mesura, a partir del mes d’octubre i ﬁns a la primavera següent, aquest tipus de documentació té una presència rellevant entre
els lligalls consultats. En aquestes situacions s’elaboraven llistes de
candidats i el Consell de Guerra, encapçalat pel marquès de Bedmar,
apuntava una possible resolució. En aquests memorials es repassaven
els anys de servei del candidat, els mèrits militars i, si era possible,
l’ascendència familiar.57 Aquest darrer aspecte podia ser decisori.58 Recordem el cas d’Antoni d’Alòs, que quan era alferes va aconseguir la
plaça de capità. Un document signat pel duc de Vendôme és ben illustratiu. El generalíssim francès va demanar a Felip V que una plaça
de capità de cavalleria del regiment de Milà fos atorgada a José de
Villacampa y Pueyo, cadet de la primera companyia de les Guàrdies
de Corps des de feia sis anys. El jove candidat era ﬁll de Pascual de
Villacampa y Pueyo, membre del Consell de Castella i procurador de
les tropes franceses a Espanya.59
Més enllà de candidats relacionats amb els estaments reials, els
treballs de F. Andújar que hem citat amb anterioritat posen en relleu
de manera evident que, sobretot, era la capacitat de ﬁnancers particulars la que podia determinar el fet de posseir una plaça militar entre
l’oﬁcialitat, tal com assevera l’autor, executant purament una «compra
de l’ascens».60 Una situació ben paradigmàtica la presenta la petició
de promoció del ﬁll del coronel del regiment de cavalleria Segundo de
Granada. El jove candidat, que portava uns set anys enrolat a l’exèrcit,
era alferes de la mateixa formació. Enfront de la possibilitat d’esdevenir
capità atesa la vacant d’una companyia, el coronel oferia a Felip V que
el seu ﬁll Fernando Guzmán costejaria els vuit cavalls i l’equipament
necessari per acabar de completar la companyia a la qual optava (desconeixem si el pretendent va aconseguir l’anhelat objectiu).61

57. A tall d’exemple, en la secció d’Estat de l’AHN els lligalls que inclouen aquest
tipus de documentació de manera abundant són el 369, 361, 798, 411-1, 411-2, 420,
423, 425, 917 i 742. A vegades, aquestes peticions d’ascens també es produïen durant
els mesos de campanya, però de manera escassa si ho comparem amb la resta de l’any.
Vegeu del mateix fons els lligalls 346, 496, 426-1 i 419.
58. ANDÚJAR CASTILLO, «La reforma militar en…», p. 625.
59. AHN, Estat, ll. 411-2. Carta de Vendôme a Grimaldo. Calaf, 28 d’octubre de 1711.
60. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 30.
61. AHN, Estat, ll. 449. Carta del marquès de Bedmar a Felip V. Madrid, 15
d’abril de 1714.
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Una anàlisi que hem dut a terme d’una font que considerem excepcional posa en evidencia les conclusions apuntades. Ens referim
al «Mapa que deﬁne los meritos y calidades de todos los oﬁciales de
la Caballería y Dragones de España con expresión de los años que
tienen de servicios», signat a Madrid el 6 de juliol de 1713.62 Aquest
document transcriu els anys que portaven enrolats els oﬁcials i sotsoﬁcials de trenta-vuit regiments de cavalleria i deu de dragons, a més
de comentaris sobre la seva aptitud. Deixant de banda aquest darrer
aspecte d’evident subjectivitat, a continuació exposem diversos quadres
on recollim les dades generals extretes (quadres 19-21).63
Quadre 19
CÒMPUT

MITJÀ DELS ANYS DE SERVEI DELS OFICIALS I SOTSOFICIALS
DE TRENTA-VUIT REGIMENTS DE CAVALLERIA

Plaça

Nre. casos

Mitjana d’anys
de servei

Coronel
Tinent coronel
Sergent major
Ajudant
Capità
Tinent
Alferes / sergent
Reformat

33
36
34
35
373
438
439
125

20,06
18,66
19,08
18,82
13,04
14,56
10,14
16,28

Font: elaboració pròpia; AHN, Estat, ll. 3488.

62. AHN, Estat, ll. 3488.
63. Volem fer notar que la naturalesa d’aquesta font no permet precisar el rang
concret dels sotsoﬁcials o oﬁcials reformats, quelcom que n’impedeix la interpretació.
Les dades generals (quadre 21) assenyalen que era el grup més experimentat. Aquest
fet és ben plausible ja que hem de tenir en compte que, sota l’etiqueta de «reformats»,
l’exèrcit classiﬁcava aquells oﬁcials que estaven esperant una nova plaça atès que el seu
cos havia estat anul·lat o agregat a una altra formació.
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Quadre 20
CÒMPUT

MITJÀ DELS ANYS DE SERVEI DELS OFICIALS I SOTSOFICIALS DE DEU
REGIMENTS DE DRAGONS

Plaça

Coronel
Tinent coronel
Sergent major
Ajudant
Capità
Tinent
Alferes / sergent
Reformat

Nre. casos

8
8
10
8
95
99
106
46

Mitjana d’anys de
servei

18,12
20,75
23,20
13,62
17,35
18,40
11,08
14,82

Font: elaboració pròpia; AHN, Estat, ll. 3488.

Quadre 21
CÒMPUT

MITJÀ DELS ANYS DE SERVEI DELS OFICIALS I SOTSOFICIALS

DE TRENTA-VUIT REGIMENTS DE CAVALLERIA I DEU DE DRAGONS

Plaça

Nre. casos

Mitjana d’anys de
servei

Coronel
Tinent coronel
Sergent major
Ajudant
Capità
Tinent
Alferes / sergent
Reformat

41
44
44
43
468
537
545
171

19,68
19,04
20,02
17,86
13,92
15,27
10,33
15,89

Font: elaboració pròpia; AHN, Estat, ll. 3488.

Observant les dades exposades, des del nostre punt de vista destaca l’alarmant índex on els tinents sempre són més veterans que els
capitans, malgrat que aquests pertanyien a una jerarquia superior. En
un context clar d’un exèrcit ﬁlipista en creixement, la compra de companyies per part de ﬁnancers privats explica com la mitjana d’anys
de servei d’aquests homes se situava al voltant dels 13,92. Per norma
general, doncs, aquest fet implicava haver-se enrolat a l’exèrcit cap al
1700 —recordem que aquest «Mapa» s’elaborà l’any 1713. És a dir, la
Guerra de Successió era el primer conﬂicte que van viure molts dels
homes que van capitanejar les companyies ﬁlipistes, i aquest fet és així
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tenint en compte que els darrers decennis del segle XVII no van ser,
precisament, un període de pau per a la monarquia hispànica.
Si estudiem detalladament la qüestió que els tinents eren més
experimentats que els capitans, de les quaranta-set formacions que
ho permeten contrastar són en el 68% dels casos (32 de 47). Les situacions més extremes les representaven tres regiments de cavalleria.
La diferència mitjana d’anys de servei entre tinents i capitans de les
formacions d’Órdenes Nuevo, Milán i Zaias era de 7,2 anys (19,1 enfront d’11,9); 8,5 anys (22,5 enfront de 14); i 9,7 anys (22,2 enfront de
12,5), respectivament.
Aquesta realitat no implicava la no-existència de capitans veterans,
és a dir, que haguessin promocionat des de l’estament més baix de
l’exèrcit i que eren militars, com a mínim, des del període relatiu a
la Guerra dels Nou Anys (1689-1697). Hem localitzat el cas del capità
Francisco de Tayo Lázaro, que l’any 1709 portava vint-i-nou anys de
servei, dels quals els vint primers com a soldat.64 De fet, del referit
«Mapa», el 23,9% dels capitans presenten una activitat castrense de
més de vint anys (112 de 468 casos). Ara bé, aquesta dada deixa entreveure de manera indirecta l’elevat nombre de capitans inexperts que
van aparèixer al nou exèrcit de Felip V, fruit d’una evident necessitat
d’engrossiment i gràcies a un procés de compravenda de patents en
blanc.65 La capacitat econòmica va permetre la vulneració de les ordenances militars, on s’establia que l’antiguitat havia de dictaminar la
promoció professional.66
Que els tinents fossin un dels segments més veterans del cos de
sotsoﬁcials també s’explica perquè aquesta plaça era un dels «sostres»
professionals de molts dels antics soldats que havien participat a les
guerres del segle XVII. Per a molts d’aquests homes, fer de la milícia
una professió implicava que al llarg dels anys de trajectòria castrense
s’ascendís ﬁns aquest rang, de manera que la capitania era una frontera
social i econòmica a la qual no tots els combatents de l’Antic Règim

64. AHN, Estat, ll. 496. Carta de Melchor Colón a Grimaldo. Mutxamel, 28 d’abril
de 1709.
65. En aquesta reﬂexió creiem que cal remarcar l’impacte que podria haver
representat en el procés de formació del nou exèrcit ﬁlipista el fet que oﬁcials i sotsoﬁcials
s’haguessin enrolat al bàndol austriacista, per exemple, tal com va succeir a Barcelona.
Sens dubte, ens trobem davant d’una qüestió de difícil resposta, ja que hauríem de
conèixer el nombre total d’oﬁcials i sotsoﬁcials que ho van executar, a part de contemplar
les habituals desercions.
66. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 18.
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podien tenir accés.67 Vides com les del tinent Domingo Puig, del regiment català de dragons de Fèlix Marimon, traspuen una trajectòria
envoltada de penúries. El veterà tinent, de seixanta anys d’edat i «con
muchos achaques» per poder continuar servint, portava trenta-cinc anys
enrolat als exèrcits del rei, començant com a soldat, esdevenint alferes
i, a l’etapa ﬁnal, aconseguint la plaça de tinent.68 Una dada en aquest
sentit ens sembla prou signiﬁcativa: el 30,5% dels tinents que apareixen
al referit document portaven més de vint anys de servei (164 de 537).
Podríem considerar, doncs, que un dels factors subratllat per la
historiograﬁa que defensa la idea de la revolució militar, com era la
professionalització dels exèrcits, no restà acomplert per al cas espanyol
d’inicis del set-cents.
ELS

REGIMENTS DE LA

CIUTAT

DE

BARCELONA

I DE LA

DIPUTACIÓ

DEL

GENERAL

Les dues principals institucions catalanes van aixecar les respectives
formacions un cop el conﬂicte s’obrí de manera evident a l’interior de
la península, quan els aliats van reduir Catalunya i bona part del Regne
de València. Si la monarquia hispànica entrava en conﬂicte bèl·lic, a la
segona meitat del segle XVII generalment amb França, el monarca feia
una petició formal a la Generalitat i a la Ciutat de Barcelona perquè
aixequessin i costegessin les seves formacions. D’aquesta manera va
succeir l’any 1684, i especialment durant la Guerra dels Nou Anys.69
En ambdós casos s’acordava la durada del servei i el nombre d’homes,
malgrat que aquest darrer aspecte sempre representava un escull per
al monarca, ja que les institucions intentaven negociar a la baixa el
nombre de reclutes.70

67. Una de les conclusions a les quals arriba F. Andújar, a banda del procés de
creació i ascensió militar, era l’ennobliment que va viure l’exèrcit espanyol al llarg de la
centúria il·lustrada. Les seves investigacions demostren com al llarg del set-cents es
va consolidant una casta militar hermètica amb altes taxes d’endogàmia. Vegeu una
síntesi del procés a ANDÚJAR CASTILLO, Ejércitos y militares..., p. 116-123. Per aprofundir
en l’estudi, vegeu del mateix autor Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio
social. Universidad de Granada, 1991. Altres materials que aborden aquest aspecte a
A. MORALES MOYA, «Milicia y nobleza en el siglo XVIII (Apuntes para una sociología de las
armas y de la nobleza en España)», Cuadernos de Historia Moderna, 9 (1988), p. 121-137.
68. AHN, Estat, ll. 394. Carta de Domingo Puig a Grimaldo, 27 de febrer de 1710.
69. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 248-258.
70. Volem fer notar que el funcionament intern dels dos regiments catalans que
abordem en aquestes pàgines era gairebé calcat al dels terços aixecats per les mateixes
institucions durant la segona meitat del sis-cents, especialment durant la Guerra dels Nou
Anys. Cfr. A. ESPINO LÓPEZ, «Los tercios catalanes durante el reinado de Carlos II, 16651697. El funcionamiento interno de una institución militar», Brocar, 22 (1998), p. 64-70.

166

ADRIÀ CASES

Tal com havien fet els seus predecessors, el 28 d’octubre de 1705
el llavors rei dels catalans Carles III va demanar a la Generalitat una
formació de mil homes, però aquesta s’hi va negar tot al·legant motius
econòmics.71 Finalment, la Diputació del General, després d’escoltar
el parer dels Tres Comuns, en va aglutinar cinc-cents.72 El Consell de
Cent va viure una situació calcada, atès que el monarca també va demanar mil combatents.73 Igual que la Generalitat, el Consell barceloní
va acabar agrupant-ne cinc-cents. En ambdós casos, el reclutament i
el nomenament de places el realitzaven els consistoris i, un cop el cos
entrava en servei, s’expedien les patents reials (reconeixement oﬁcial).
Les formacions tenien un veedor propi que també designava cada institució. El càrrec de veedor era essencial perquè la formació militar
tingués un cert control.
Els dos cossos van començar a ser operatius a les acaballes del
1705. El procediment per reclutar homes era l’habitual, es difonia un
ban i s’aixecava la bandera. El Consell de Cent va donar a conèixer
la possibilitat d’allistament en una de les ﬁnestres de la Casa de la
Ciutat. Primer es va escollir el coronel i, al cap de quatre jornades
(23 de novembre), el tinent coronel i el sergent major.74 Seguidament
es nomenaven els capitans. Tal com es duia a terme en els altres regiments de l’exèrcit, al soldat se li oferia d’entrada una quantitat econòmica que servia d’«enganche» i posteriorment el sou diari. Les dues
formacions van oferir una entrada de tres lliures i un jornal de tres
sous.75 A continuació detallem els salaris que pertocaven als militars
que conformaven els dos cossos (quadres 22 i 23).
Les baixes en campanya i les desercions provocaven minves d’efectius. Per aquest motiu, al llarg de la disputa, tant la Generalitat com el
Consell barceloní enganxaven reclutes de reemplaçament. En moments
de previsible perill, com les entrades franceses a l’Empordà, podia
implicar una actualització del cos, és a dir, intentar omplir les places
buides per disposar així d’un regiment més complet.76

71. Dietaris de la Generalitat de Catalunya (DG), vol. X, Barcelona, 2007, p. 664.
72. DG, X, p. 646 i 1958.
73. AHGM, General, sign. 2-2-5-103, núm. 2.501; ACA, Generalitat, Deliberacions,
N267, f. 307.
74. Dietari de l’Antic Consell Barceloní (DACB), vol. XXV, Barcelona, 1973, p. 7576 i 78.
75. DG, X, p. 665.
76. DACB, XXVI, p. 162.
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Lliures

DEL

Sous

GENERAL (MESADA)
Diners

Peces de a vuit

Coronel

168

120

Tinent coronel

126

90

Sergent major

98

70

Ajudant

20

Furrier major

14

10

Capellà major

21

15

Cirurgià major amb dos
ajudants

42

30

Escarceller amb dos ajudants

8

8

6

Capità

56

40

Tinent

25

18

Alferes

19

12

14

Sergent

8

8

6

Cap d’esquadra*

5

4

Soldat i tambor**

4

10

Furrier

3

Veedor

50

Ajudant de veedor

40

Pagador

50

Ajudant de pagador

40

* 3 sous diaris i 8 diners diaris
** 3 sous diaris
Font: elaboració pròpia; ACA, Generalitat, N898.77

77. Cal posar en relleu que en aquest quadre de sous que hem transcrit detectem
un petit error. En la documentació referida s’assenyala que el cap d’esquadra guanyava 4
sous i 8 diners al dia, mentre que al soldat i al tambor els pertocaven 4 sous. En canvi,
una altra documentació de la pròpia institució assenyala que el sou era de 3 lliures i
que, malgrat que es plantejà l’opció d’abonar els 4 sous, la Generalitat ho va declinar
perquè implicava un augment del cost anual de 7.300 lliures; vegeu DG, X, p. 1958.
A més del dietari, altres fonts que atorguen els 3 sous són ACA, Generalitat, Comptes
del regiment de la Generalitat, G121 / 11 i ACA, Generalitat, Deliberacions, N267, f. 307.
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Quadre 23
CIUTAT DE BARCELONA (MESADA)

DEL REGIMENT DE LA

Plaça

Coronel
Tinent coronel
Sergent major
Ajudant reformat
Furrier major
Capellà major
Cirurgià major
Escarceller i un ajudant
Tambor major
Capità
Tinent
Alferes
Sergent
Caporal
Soldat i tambor*
Veedor i ajudant
Pagador i ajudant

Lliures

152
112
84
20
15
20
15
5
8
56
28
16
8
4
4
90**
90**

Sous

Diners

8
12

16
8
13
13

* 3 sous diaris
** Apareix a la instrucció del veedor i del pagador, no en aquest document.
Font: elaboració pròpia; AHCB, Consellers, C1 XVI-19.

En el moment en què s’aixecaren els dos regiments, els oﬁcials i la
plana major del Ciutat de Barcelona eren els següents: coronel, Jaume
de Cordelles; tinent coronel, Antoni de Cortés; sergent major, Josep
Puig; ajudant, Josep Gastó; capellà major, Joan Grau; furrier major,
Jacint Font; tambor major, Miquel Vinyes; escarceller, Jacint Batista;
capitans, Joan Moré (granaders), Jaume Guàrdia, Francesc Rigalt, Rafael
Bensi, Sebastià Salamó, Fèlix Casalins, Pere Guitart i Joan Marrugat.
El veedor i el pagador del regiment de la capital catalana eren Onofre
Sidós i Francesc Rossines, respectivament.78
Pel que fa a la Diputació del General, la documentació pròpia
(dietari) i les Narraciones Históricas de Castellví no especiﬁquen amb
detall el càrrec dels oﬁcials del regiment. Tot i això, gràcies a una
queixa sobre el sergent major del cos, segons sembla «per sa altivés y

78. AHCB, Consellers, Guerres, C1 XVI-19. Durant la Guerra dels Nou Anys, el
veedor fou el mateix; vegeu ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 250.
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maltracte als oﬁcials y soldats», sabem el nom de la majoria d’ells.79
Contrastant aquest document amb altres fonts podem establir que el
coronel va ser Miquel de Pinós;80 tinent coronel, Francesc Sans i de
Miquel; el referit sergent major, Nicolau Axandri, i, com a capitans,
Pedro Vega, Francesc Torrent, Joan Jansà i Eudald Mas i Duran. Els
prohoms dels quals no n’hem pogut localitzar la plaça eren Joan Bassols, Josep Viader, Celdoni Viladomat, Lluís Sans i de Miquel, Jeroni
Conder i Monsalvo, Francesc Fresanges i Miquel Fuxart. El pagador i
regent dels comptes de la institució, Francesc de Marí i Ginovés, també ho va ser del regiment, tasca que ja havia executat durant l’etapa
ﬁnal de la Guerra dels Nou Anys.81 El seu ajudant va ser Pere Joan
Finestres de Solanes.82
La tropa no ha quedat enregistrada de manera acurada a la documentació d’ambdues institucions.83 Tot i això, a través de diverses
fonts, hem pogut realitzar una llista on apareixen alguns dels combatents catalans que s’hi van enrolar. En ambdós documents hem captat
nom i cognom, lloc de naixement, companyia i plaça (sergent, caporal,
soldat o tambor). A través d’aquest registre observem com els militars
catalans provenien de totes les àrees del territori, i, de manera notòria,
dels indrets on l’exèrcit austriacista va tenir un cert domini territorial
ﬁns ben entrat el 1713 (mapes 1 i 2).84
Observant els mapes, destaca la preeminència de Barcelona com
a principal lloc d’origen dels soldats, i a segon terme, altres ciutats
catalanes menors que, de vegades, eren places militars on algunes companyies exercien de guarnició (Girona, Manresa, Tarragona, Cardona,
Vic, Berga, la Seu d’Urgell). De fet, tal com hem escrit més amunt, i
enseguint els principals teòrics del fenomen bèl·lic, els nuclis urbans eren
els indrets que aportaven més combatents, fruit de bosses poblacionals
marginals que podien trobar en el servei militar una via de manutenció

79. DG, X, p. 2058-2059.
80. Miquel de Pinós va ser el primer coronel, però el cos de la Generalitat en va
tenir quatre. A part del referit personatge, ho van ser Climent de Solanell, Pere Muntaner
i Francesc Sans Miquel.
81. ACA, Generalitat, Comptes del regiment de la Generalitat, G121 / 8 i 11.
82. ACA, Generalitat, Correspondència, N898, f. 114.
83. Cal esmentar que el regiment de la Ciutat de Barcelona té documentació pròpia
on apareixen llistes de soldats des del 1705 ﬁns al 1707. Tot i això, aquestes fonts només
enregistren el nom del combatent; vegeu AHCB, Consellers, Guerres, C1 XVI-19 / 20.
84. Del regiment de la Ciutat de Barcelona hem pogut precisar l’origen de 189
catalans, del cos de la Diputació del General, 152. Les dades les hem extretes del fons
hospitalari de la Santa Creu de Barcelona (BC, AH, 135, 138, 140, 141, 143, 144), i
gràcies a la tramesa de 63 registres que el Dr. Francesc Serra i Sellarés ha identiﬁcat
en diversos arxius parroquials. Vegeu annexos II i III.
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ràpida. Si encara observem els mapes, una altra premissa que sembla
acomplir-se (almenys parcialment) és el fet que alguns combatents que
van enrolar-se als principals regiments «de la terra» provenien de nuclis
propers al front de guerra o a la rereguarda immediata. Això s’entreveu
perfectament en el cas del regiment de la Diputació del General, on
observem una presència remarcable de militars nascuts a les Terres
de Ponent i en àrees limítrofs.

DISTRIBUCIÓ

Mapa 1
189 MILITARS CATALANS DEL
DE BARCELONA (1706-1714)

TERRITORIAL DE
DE LA

CIUTAT

REGIMENT

Font: elaboració pròpia.85

85. És important fer notar que algunes localitats d’origen d’aquests combatents
actualment estan englobades en àrees més grans (municipis). Per aquest motiu hem
utilitzat aquest nivell representatiu.
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Mapa 2
152 MILITARS CATALANS DEL
DEL GENERAL (1705-1714)

REGIMENT

Font: elaboració pròpia.86

De totes maneres, cal dir que aquesta lectura geogràﬁca està molt
condicionada per un element essencial que la documentació no detalla
gairebé mai. Ens referim al fet de conèixer si els combatents es van
enrolar en els respectius llocs d’origen o a la mateixa capital catalana.
86. És important fer notar que algunes localitats d’origen d’aquests combatents
actualment estan englobades en àrees més grans (municipis). Per aquest motiu hem
utilitzat aquest nivell representatiu.
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D’una banda, al llarg del segle XVII, estudis socioeconòmics dibuixen
una Barcelona cosmopolita i dinàmica, pol d’atracció de treballadors
i de població d’arreu del Principat que consolidaven la ciutat com a
cap i casal i com a centre neuràlgic de les diverses «xarxes» urbanes
existents a Catalunya.87 Aquest fet podia explicar l’enrolament d’homes
que estarien instal·lats a la capital però que no n’eren ﬁlls. D’altra
banda, la vida erràtica dels regiments explicaria la possible dispersió
que presenten els registres localitzats, on els sotsoﬁcials del cos podrien haver enrolat combatents a mesura que es movien pel territori,
o mentre s’estaven a les casernes d’hivern.
Gràcies als recomptes de Francesc de Marí tenim constància de
la despesa ordinària que va comportar l’aixecament del cos per a la
Diputació del General. A continuació detallem el període 1706-1713, on
les anualitats transcorren des de l’1 de desembre al 30 de novembre de
l’any següent. El cost mitjà del regiment era d’unes 35.000 lliures anuals.
L’import total va ser de 280.489 lliures, 2 sous i 8 diners. La primera
anualitat, que correspon bonament a l’any 1706, és la més elevada a
causa de l’«enganche» i el pagament del vestuari i l’armament. Pel
que fa al regiment de la Ciutat de Barcelona, la documentació no és
completa i només es conserven les xifres ﬁns al 1707 (quadres 24 i 25).

DESPESA

ANUAL DEL REGIMENT

Quadre 24
DE LA DIPUTACIÓ

DEL

GENERAL (1706-1713)

Anys

Lliures

Sous

Diners

1706*
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713

44.168
42.185
36.193
36.848
33.496
36.249
25.271
26.075

8
1
5
6
18
6
19
17

9
10
8
8
1
2

* Des del 25 de novembre de 1705 ﬁns al 30 de novembre de 1706.
Font: elaboració pròpia; ACA, Generalitat, G121 / 11-13.

87. J. DANTÍ I RIU (coord.), Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII.
Barcelona: Rafael Dalmau, 2011, p. 13-54; A. GARCIA ESPUCHE, Un siglo decisivo: Barcelona
y Cataluña, 1550-1640. Madrid: Alianza Editorial, 1998.
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Quadre 25
CIUTAT

ANUAL DEL REGIMENT DE LA

Anys

Lliures

1705*
1706
1707

4.331
47.853
40.051**

DE

BARCELONA (1705-1707)

Sous

Diners

15
12
10

8
2
3

* Des del 19 de novembre al 31 de desembre de 1705.
** 7.807 lliures 6 sous i 6 diners en concepte de vestuari.
Font: elaboració pròpia; AHCB, Consellers, C1 XVI-19 / 20.

Fent una comparació del que importava cada regiment, si més no
de les primeres anualitats, sobta veure com la formació de la Diputació
del General, malgrat gastar més diners en salaris, era lleugerament més
econòmica que la de Barcelona. Una explicació raonable és que el cos
comptava amb un nombre menys elevat d’oﬁcials i ajudants, atès que la
tropa guanyava el mateix sou en ambdós casos. Una altra possibilitat,
però de difícil constatació, podria implicar que el regiment de la Ciutat
de Barcelona aconseguís enrolar més places de soldat. El que sembla
evident, sobretot pel que fa al cos de la Generalitat, és la progressiva
disminució de la despesa any rere any. En certa manera podem detectar tres grans períodes. El primer corresponent al 1706-1707, on les
despeses d’aixecar, vestir i armar el regiment van incrementar les quantitats per sobre de les 42.000 lliures. Un segon episodi correspondria a
bona part dels anys centrals, des de 1708 ﬁns a 1711. En aquest cas,
la despesa, malgrat disminuir, sembla estabilitzar-se entre les 33.000 i
les 36.000 lliures anuals. A l’etapa ﬁnal de la disputa (1712-1713), el
cost cau ﬁns a les 25.000 lliures anuals. Desconeixem les raons precises
—no tenim la documentació detallada del veedor—, però, si tenim en
compte la dinàmica bèl·lica d’aquest darrer període, hem de suposar
un desgast evident dels regiments conformats bonament per naturals
del Principat. Per tant, esdevé versemblant que durant el 1712-1713
el cos de la Generalitat va disposar de menys places ocupades, per
tant era un regiment molt incomplet. Un testimoni borbònic de l’any
1708 —quan ja es percep una certa caiguda de la despesa— informava
que els cossos de la Diputació del General i de la Ciutat de Barcelona
tenien uns regiments molt «cortos».88

88. AHN, Estat, ll. 352. Carta de Joan de Josa i Agulló a Grimaldo. Sant Genís,
29 de juliol de 1708.
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Les instruccions dels pagadors i veedors d’ambdós regiments denoten una voluntat perquè el servei fos escrupolós. Les mesures que descriurem a continuació, alhora, mostren de manera indirecta pràctiques
fraudulentes que deurien executar els militars, atès que les instruccions
se centraven en alguns elements molt concrets del funcionament intern.
Fent una comparació dels dos documents, la reglamentació és gairebé
calcada i només observem alguna petita variació en les formes operatives de cada veedor i pagador. Tant és així que albirem que ambdues
instruccions podrien haver estat intercanviades, però resta evident pel
document relatiu al Ciutat de Barcelona l’experiència obtinguda des
de 1684, a causa dels terços aixecats durant les guerres de Luxemburg
i dels Nou Anys.
Així, doncs, enseguint la instrucció del regiment de la Diputació,
el pagador havia de lliurar els sous de pròpia mà i, pel que feia a la
tropa, cada tres dies. Si un soldat no podia cobrar, atesa la seva indisponibilitat per malaltia, o perquè estava realitzant aprovisionaments,
o fortiﬁcant, etc., el pagador no podia donar-li el sou als seus oﬁcials.
En aquests casos es buscava una altra data i hora per entregar el salari. Un cop s’havia produït el lliurament dels corresponents imports,
el pagador havia d’assegurar-se que encara tenia diners suﬁcients per
poder garantir el salari de les successives vuit i quatre jornades (depenia de si els soldats eren a la ciutat o en algun altre paratge). Els
sotsoﬁcials, oﬁcials i la plana major havien de percebre la paga cada
quinze dies (1 i 16 de cada mes). Tots aquests moviments quedaven
anotats a les corresponents llistes. De fet, un cop al mes, el pagador
lliurava a la Generalitat un extracte dels moviments executats. De la
mateixa manera, amb aquesta documentació s’havia d’especiﬁcar els
soldats que haguessin fugit. Així es podien donar les ordres pertinents
per perseguir-los i, en cas de reincorporació —voluntària o no—, es
computava el sou sobre la base del dia de reingrés.
Pel que feia al veedor, les seves competències tenien una dimensió
més administrativa. Aquest càrrec havia de procurar que cada companyia
tingués un tambor i tres caps d’esquadra.89 Si un home volia assentar
plaça, ho havia de realitzar a Barcelona i només es permetia fer-ho en
un altre indret si el consistori ho consentia o es tractava d’un tambor
(suposem que per la diﬁcultat de trobar-ne). El regiment no podia tenir cap baixa si els diputats no ho havien deliberat amb antelació. En
cas que la formació necessités cavalcadures, el veedor tenia la llibertat
89. Aquesta és l’única variació en comparació al cos de la Ciutat de Barcelona,
atès que el màxim s’establia en quatre caps d’esquadra. Això podria indicar, com hem
referit, que el cost d’aquest regiment fos lleugerament més elevat, a causa de comptar
amb més places intermèdies (oﬁcials, sotsoﬁcials i ajudants).
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de concretar els tractes que cregués oportú amb els particulars, però
sempre procurant estalviar recursos econòmics i negociant a la baixa.
Si un combatent del cos tenia llicència per absentar-se algunes jornades
(ﬁns un màxim de quinze dies), era obligatori mostrar el permís perquè
el veedor ho pogués enregistrar als llibres. Una altra de les tasques
importants executades pel controlador tenia a veure amb els soldats i
els oﬁcials malalts. Si el regiment havia de dur a terme un desplaçament que impliqués abandonar la població, el veedor havia d’acudir a
l’hospital per conèixer el nombre de convalescents del cos i, en el cas
dels oﬁcials, a les cases particulars on es restablien. D’aquesta manera
s’assegurava el nombre i, sobretot, que estiguessin realment malalts.
Els metges havien d’expedir butlletes on es donava fe de les jornades
de convalescència. De la mateixa manera ho havien de fer els soldats
establerts en presidis o casernes. Aquesta pràctica era molt importat
per assegurar que la reincorporació al cos coincidís amb «l’alta» del
soldat; en cas contrari, només se li abonaven els dies de convalescència i els jornals que li pertocaven des del dia que el combatent s’havia
reincorporat al servei (imaginem que aquesta mesura buscava estalviar
diners una vegada el militar havia sortit de l’hospital i trigava diverses
jornades —o ﬁns i tot setmanes— a reincorporar-se). Les despeses en
medecines havien d’anar a càrrec dels hospitals del rei.90
Aquesta voluntat de control no eximia que succeïssin episodis on
s’entreveu una organització militar imperfecta. El soldat del regiment de
la Diputació del General, de nom Josep Tallada, va fer un desplaçament
juntament amb la seva companyia (del capità Eudald Mas i Duran) des
de la Seu d’Urgell cap a Cardona. Tallada va emmalaltir a les rodalies
de Solsona i va restar a la ciutat per guarir-se. Quan el soldat es va
restablir i va acudir a Cardona per reincorporar-se a la companyia,
aquesta ja havia fet el camí de retorn cap a la Seu d’Urgell. Va ser llavors quan Josep Tallada va marxar cap a Barcelona per presentar-se en
el consistori de la Generalitat, on es va queixar i on va esmenar la seva
situació. Les llistes de la institució ja l’havien enregistrat com a fugitiu.91
Abans de cloure, volem posar en relleu com la trajectòria referida
d’aquests dos regiments denota que part de la població catalana va
participar de manera activa al costat de Carles III. L’esforç de guerra
dels catalans, per tant, és innegable, a banda de l’existència d’altres
cossos conformats per combatents naturals del Principat. El cas més

90. ACA, Generalitat, Correspondència, N898, f. 76-79. El document que explicita la
instrucció del regiment de la Ciutat de Barcelona a AHCB, Consell de Cent, Deliberacions
de Guerra, 1B IV-42, f. 203-208.
91. DG, X, p. 1059.
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paradigmàtic va ser el de les Guàrdies Reials Catalanes d’infanteri.
Gràcies a diverses fonts tenim constància de 406 combatents catalans,
dels quals n’hem precisat l’origen de 382 (mapa 3).92
DISTRIBUCIÓ

Mapa 3
382 MILITARS CATALANS DEL REGIMENT
REIALS CATALANES (1705-1714)

TERRITORIAL DE

DE LES

GUÀRDIES

Font: elaboració pròpia.93

92. Vegeu Annex IV. Els 382 registres a partir dels quals hem elaborat el mapa 3
s’han recopilat amb la documentació de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona (BC,
AH, 132-145) i gràcies a la tramesa de nou registres que ens ha facilitat el Dr. Francesc
Serra i Sellarés, localitzats en diversos arxius parroquials.
93. És important fer notar que algunes localitats d’origen d’aquests combatents
actualment estan englobades en àrees més grans (municipis). Per aquest motiu hem
utilitzat aquest nivell representatiu.
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Tal com succeeix amb els regiments Ciutat de Barcelona i Diputació del General, la majoria dels combatents de les Guàrdies Reials
Catalanes provenia d’indrets urbans i de places militars on la formació
havia estat emplaçada com a guarnició (per exemple a Lleida, sota el
comandament del príncep Enric de Hessen-Darmstadt). De la mateixa
manera, un gruix important dels catalans que va decidir enrolar-se a les
Guàrdies de Corps de Carles III provenia del front de guerra directa o
de la rereguarda immediata. La presència de combatents de les Terres
de Ponent és molt remarcable i, ﬁns i tot, malgrat ser el bressol del
regiment i un dels indrets d’on provenien més soldats, supera l’àrea
vigatana.
Malauradament, no disposem de documentació directa d’aquesta formació; de fet, els cossos patrocinats per agents particulars, fos
el mateix monarca o coronels com Pedro Morrás, Juan Francisco de
Ahumada, Juan Francisco Ferrer o Josep de Peguera (reina Anna),
presenten unes limitacions documentals bonament insalvables. De la
mateixa manera, l’esforç de guerra de la població catalana es detecta
amb les nombroses partides de miquelets i sometents que hi van participar. Aproximem-nos-hi.
LA

MOBILITZACIÓ AUXILIAR I LES SEVES MÚLTIPLES EXPRESSIONS

«Por acá los migueletes
nos tienen muy incomodados,
que no podemos salir a tiro de fusil
de la villa sin escolta.»94

Tot i que en els darrers anys hi ha hagut una renovació interessant
sobre els estudis bèl·lics —la guerra que estudiem n’està sortint àmpliament beneﬁciada—, encara resten diversos elements rellevants que
haurien de ser historiats. Al nostre entendre, la mobilització auxiliar és
un d’aquests temes, així com ho podria ser el paper desenvolupat pels
segments religiosos. No coneixem les causes d’aquest desinterès. En
bona mesura, creiem atribuir-ho a la diﬁcultat documental que implica
tractar aquest tipus de cossos. Ara bé, qualsevol autor que hagi treballat
detingudament fonts arxivístiques de l’època, ràpidament s’adona no
només de l’existència i l’activitat d’aquests combatents, sinó en alguns

94. AHN, Estat, ll. 399. Carta de Pedro de Faray a Grimaldo. Banyoles, 22 de
maig de 1711.
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casos de l’efectivitat i la importància en el desenvolupament de les
operacions.95 Una vàlua que, d’altra banda, no ha passat desapercebuda
per especialistes d’altres països.96
És molt important diferenciar amb precisió dins el ventall que
conformaven les forces auxiliars que documentem al llarg de la Guerra
de Successió a Catalunya. De ben segur, socioprofessionalment, aquests
homes deurien provenir de segments semblants, però la mobilització
que realitzaven era substancialment diversa. Per tant, cal no confondre
els miquelets (o voluntaris) amb el sometent. Tot i que les accions
d’ambdós cossos moltes vegades anaven alhora, tal com hem pogut
constatar a partir de les cròniques de Castellví i d’algunes fonts d’àmbit local,97 un element transcendental els diferenciava: una companyia
de miquelets podia estar activa durant anys, en canvi, el sometent era
una acció puntual contra una agressió externa, era una acció d’autodefensa genuïna. Un cop el perill havia passat, el sometent tornava
a la seva població d’origen i els homes que el conformaven, amb el
batlle al capdavant, remprenien l’ocupació habitual (pagès, teixidor,
fuster, veler, etc.).
Tal com hem anat resseguint, al llarg de la disputa identiﬁquem
diversos moments en què la capacitat reclutadora de la mobilització
auxiliar queda demostrada. En alguns casos, ﬁns i tot en espais de
temps molt breus.98 En el front català, just en el primer moment en
què documentem combats d’una certa envergadura (desembarcament
de 1705), trobem un gruix de voluntaris liderats per cabdills locals
que Jordi de Hessen-Darmstadt havia patrocinat. Aquest tipus de mobilització ja no desapareixerà al llarg de tota la guerra i va esdevenir
una de les formes principals amb què es desenvolupà. Els setges de
1705 i 1706 sobre la capital catalana en són bons exemples; sobretot
el darrer, on a l’interior de la Ciutat Comtal, la Coronela i partides
de voluntaris van resistir l’empenta borbònica al costat d’una força

95. Vegeu la rellevància d’aquest tipus de mobilització a Catalunya des dels seus
orígens ﬁns a la Guerra de Successió a A. ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña: el teatro
de Marte, 1652-1714. Madrid: Edaf, 2014, p. 234-278.
96. J. BLACK, European warfare in a global context, 1660-1815. Londres: Routledge,
2007, p. 190.
97. AMVI, Correspondència, Cartes rebudes. Carta de Marcià Homs als consellers
de Vic. Camp de Collserola, 12 d’abril de 1706.
98. Mitford Crowe va informar al març de 1706 que fruit de la presència de vinti-quatre vaixells de guerra francesos a Salou, en menys de sis hores es van reunir tres
mil homes armats; TNA, SP 79 / 3. Carta de Mitford Crowe al secretari d’estat Charles
Hedges. Tarragona, març de 1706.
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de l’exèrcit aliat que amb prou feines arribava als dos mil efectius.
A extramurs, sometents i miquelets d’arreu del territori es van posicionar a l’àrea de Collserola, segons Castellví, ﬁns arribar als quinze
mil homes.
Un nou exemple el situem al setge de Lleida de 1707. Malgrat que
les fonts austriacistes i borbòniques no aclareixen l’acció ni el volum
precís de la mobilització, es constata com el comandament Habsburg va
planejar l’opció d’aixecar una crida general que comportava la convocatòria de més de sis mil sometents d’arreu del territori.99 Les reﬂexions
en els consells de guerra aliats a inicis de 1707 deixen constància de
la utilitat que podia arribar a garantir la població catalana, malgrat la
consciència que la seva tasca defensiva havia de ser auxiliar: «aquellos
naturales por su valor y afecto que profesan a Su Majestad se aplicarán [...] en la defensa de aquel Principado y de sus fronteras, pero
no juzga que por sí solos puedan resistir la invasión enemiga y con
especialidad entrando con mucha caballería».100 De fet, observant el
plantejament de la campanya de 1706 —quan es va decidir penetrar
a Castella amb la gran majoria de l’exèrcit regular—, la rereguarda
catalana es conﬁà, majoritàriament, a les forces auxiliars (coroneles,
miquelets, sometents i voluntaris).
A llarg dels anys centrals de la disputa es documenta el mateix
element: la capacitat reclutadora resta perfectament exempliﬁcada en
accions com els setges de Tortosa i Girona; els combats del Pont de
Montanyana, o l’auxili a la fortalesa de Cardona. Amb relació a l’acció
de la Conca de Tremp, fonts franceses apunten que el conglomerat
aliat estava format per nou-cents alemanys i ﬁns a sis mil paisans
armats.101 Al ﬁnal de la guerra, l’expedició desesperada del diputat
militar Antoni de Berenguer i del general Rafael Nebot, malgrat les
enormes diﬁcultats de l’empresa com a conseqüència de la incessant
persecució dels generals borbònics, va arribar a aglutinar gairebé quatre mil efectius.102
Les observacions referides que va esgrimir el comandament militar
aliat a inicis de 1707 no ens han de fer sobredimensionar la capacitat

99. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3B. Ordre
enviada als jurats de Castellterçol, 22 de juny de 1707.
100. Citat a LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión..., p. 175-176.
101. TNA, SP 87 / 3, f. 75.
102. AHN, Estat, ll. 436. Carta del comte Fiennes a Grimaldo. Puigcerdà, 19 de
setembre de 1713.
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d’aquests cossos, ja que per si sols eren incapaços de fer front a un
enemic tan potent en termes de cavalleria i d’artilleria. Tot i això, al
llarg del conﬂicte, les forces auxiliars van ser un recurs habitual de la
política defensiva de Carles III. A continuació detallem la minuciosa
tasca que ha realitzat A. Espino a l’hora de recopilar l’acció emprada
per aquests homes entre 1707 i 1712, on es pot captar la vàlua en
termes de combat (quadre 26).
Quadre 26
PÈRDUES

DE L’EXÈRCIT BORBÒNIC PROVOCADES PER LES TROPES AUXILIARS
AUSTRIACISTES

(1707-1712)

Any

Morts

Ferits

Presos

Total baixes

1707
1708
1709
1710
1711
1712

1.645*
1.478
1.245
232
1.593*
138

818
200
70

725
1.153
1.878
2.236
1.400
2.828

2.370
3.449
3.323
2.468
2.993
3.036

* Suma de morts i ferits.
Font: ESPINO LÓPEZ (2005), p. 555.

Un factor clau explica la presència de les forces auxiliars catalanes: la manca evident d’efectius de l’exèrcit austriacista enfront de la
superioritat de les armes ﬁlipistes. Aquest element essencial —i que està
en el fons de l’anàlisi que resseguim— no desvirtua dos aspectes que
advertim fonamentals a l’hora d’explicar, no només la seva presència
constant, sinó l’èxit d’algunes maniobres protagonitzades per aquests
combatents. Primerament, el bagatge cultural d’autodefensa que s’havia
posat en relleu al llarg dels segles XVI i XVII, i que tindrien en l’usatge
princeps namque un primer precedent que quedà plasmat en el corpus
jurídic català.103 En línies generals, aquesta Constitució originària del
segle XI, reglamentava que el princeps del territori podia convocar tots
els homes compresos entre els setze i seixanta anys per acudir a la
defensa del país davant l’agressió d’un enemic extern. Just a l’alba de
la modernitat, en temps de Ferran el Catòlic, l’usatge va ser reformat
per reglamentar que la crida només fos operativa en cas que el perill

103.

V. FERRO, El Dret Públic Català. Vic: Eumo, 1987, p. 65-67.
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exterior es tractés d’un exèrcit.104 Aquest pòsit cultural plasmat en l’ordenament jurídic implicava que la població civil estigués armada i que
els òrgans de poder local, si era necessari, subministressin armament
als seus conciutadans. A. Espino ha radiograﬁat aquesta realitat a les
acaballes del segle XVI, a les guerres del Rosselló. En aquest treball es
pot copsar com les principals institucions del territori —Diputació del
General i ciutat de Barcelona, a més d’altres consells— van comprar
armament per subministrar als vint mil homes que havien de defensar
Perpinyà.105 En l’inici de la Guerra de Successió hem documentat com
la ciutat de Vic, durant les convocatòries de sometent, va facilitar armes als combatents que van presentar-se a la crida i no en posseïen.106
Al llarg dels segles moderns, aquestes formes d’autodefensa s’havien
manifestat en tipologies diverses, en ocasions puntuals i a petita escala;
fos per protegir les poblacions costaneres de les ràtzies barbaresques,
per perseguir lladres i partides de bandolers —tan habituals a cavall
dels segles XVI i XVII—, o per fer front a revoltes de caire políticosocial
—aixecament dels Segadors, dels Angelets o dels Barretines—, esdeveniments, aquests darrers, de més volada. Tot amb tot, especialistes
del període han catalogat aquest bagatge com un prototip de «formes
tradicionals d’organització armada»107 que nosaltres advertim de manera clara en el rerefons de la mobilització auxiliar austriacista durant
la Guerra de Successió. Les pàgines que segueixen dediquen especial atenció a la lluita duta a terme per aquestes forces, que, tal com
han reconegut altres especialistes, van jugar un «paper essencial» en
la societat de l’Antic Règim que veia desenvolupar-se l’aparell militar
professionalitzat.108
D’altra banda, aquesta pràctica bèl·lica al marge de l’exèrcit es
veia afavorida per la constant que vivien les forces armades europees:

104. Vegeu una esquematització clariﬁcadora d’aquests aspectes relacionats amb
l’autodefensa i l’usatge princeps namque a F. X. HERNÁNDEZ, F. RIART i X. RUBIO, La Coronela
de Barcelona (1705-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 2010, p. 10-12.
105. A. ESPINO LÓPEZ, «La sociedad catalana y la posesión de armas en la época
moderna, 1501-1652», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante,
21 (2003), p. 453-454.
106. AMVI, Llibres d’Acords, núm. 28, f. 292.
107. J. VIDAL I PLA, «Les formes tradicionals de l’organització armada a la Catalunya
dels s. XVI-XVII. Suggerències per a una investigació», Manuscrits: Revista d’Història Moderna,
3 (1986), p. 105-116. Vegeu també A. SIMON i A. ESPINO, «Les institucions i formes
d’organització militar catalanes abans de la Guerra dels Segadors», Pedralbes. Revista
d’Història Moderna, 13-I (1993), p. 143-150.
108. J. CONTRERAS GAY, «Las milicias en el Antiguo Régimen. Modelos, características generales y signiﬁcado histórico», Chronica Nova, 20 (1992), p. 89.
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tot i la tendència a engrossir els contingents militars, la disponibilitat
de població masculina per aconseguir-ho era escassa. El refús dels
homes a ser enrolats era una denominador comú del període. En part,
assenyala J. Black, aquesta realitat explicaria la voracitat dels exèrcits
a l’hora d’enganxar soldats desertors de l’enemic.109
Els fusellers de muntanya o miquelets
«Esta clase de milicias no guarda forma militar en los combates
y rara vez si no son precisados pelean en las llanuras. Ocupan
siempre montes, colinas, bosques y desﬁladeros. Están en las fronteras y hacen correrías dentro de los países enemigos. Dentro
de las plazas en tiempo de sitios sirven con ventaja [...]. Si son
puntualmente pagados se manejan con gran ventaja del monarca.
Sufren con paciencia los castigos a tiempo y con razón. Aman
la libertad de invadir el país enemigo y hacer emboscadas. Si
les falta la paga cometen toda especie de insolencias. Inclinan
a servir en estos cuerpos la gente más inquieta y atrevida; por
lo regular la nacida y crecida en los pueblos situados entre los
montes, hombres más robustos y más propios a sufrir el frío,
calor, incomodidad y hambre, y son los más rústicos. Sus cabos
regularmente son de la misma clase.»110
N. Sales va explicar que molts dels miquelets que van lluitar al
conﬂicte de les Cevenes a inicis del segle XVIII eren pagesos que combinaven els treballs de la terra amb el combat.111 El coronel de fusellers
Joan Falcó era un teixidor de Benissanet que va perdre tots els seus
béns quan una columna borbònica va arrasar la seva localitat. No tenia
res a perdre i va decidir enrolar-se en aquests cossos juntament amb
altres companys.112 El pagès de Santa Susanna Francesc Gelat, en plena
Guerra dels Nou Anys, constatava que «per causa de dita guerra se
havien fets molts micalets, uns perquè los ho havien robat tot [...]».113
X. Torres apunta en aquesta direcció, ja que les seves investigacions
de mitjan segle XVII assenyalen que petits propietaris rurals arruïnats
a causa de la guerra, o homes provinents de la menestralia, podien
109. BLACK, A Military Revolution?..., p. 47.
110. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 597-598.
111. N. SALES, Senyors, bandolers, miquelets i botiﬂers: estudis d’història de Catalunya
segles XVI al XVIII. Barcelona: Empúries, 1984, p. 105-119.
112. A. ESPINO LÓPEZ, Miquelets i sometents al front de l’Ebre durant la guerra de
Successió (1705-1714). Barcelona: Rafael Dalmau, 2009, p. 28.
113. A. SIMON I TARRÉS (ed.), Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la
Selva. Barcelona: Curial, 1993, p. 68.
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formar part d’aquestes partides.114 A Lleida, el governador ﬁlipista havia
arribat a perdonar la vida d’alguns miquelets a canvi que tornessin a
casa seva a treballar la terra, fet que denota el seu estatus social.115 En
aquelles contrades era molt necessària la mà d’obra, atès que molta
població dels encontorns fugia a causa de les extorsions i la presència
mateixa del conﬂicte. Paral·lelament, també es constata, tot i que de
manera més escassa, un cert prejudici vers aquests homes, especialment provinent de sectors acomodats. En la documentació familiar
dels Bellsolell es pot llegir com els voluntaris i els miquelets del cos
d’Ermengol Amill eren aquells «que ordinàriament [...] no tenian gaire
ganas de treballar».116
Aquestes dades particulars indiquen que els homes que conformaven les companyies de fusellers provenien dels segments més amplis
de la societat; bàsicament de sectors populars lligats a la pagesia i al
treball del camp, així com a la menestralia local de poblacions interiors. D’altra banda, els exemples que hem referit tenen un denominador
comú a l’hora d’explicar el pas de treballador a combatent auxiliar: la
destrucció i la misèria que ocasionava la presència de la guerra. El duc
de Pòpuli reforça aquesta premissa a l’hora d’explicar la seva aparició:
«Este Principado no tiene cosecha bastante de granos, y si les faltase el
comercio libre de mar, que al presente gozan, no los tendrían ni para
ellos, y mucho menos para las tropas; y a esta proporción, aumentándose
la miseria, se aumentaría también el número de miqueletes.»117 A l’inici
de la campanya de 1711 José Vallejo expressava el desordre amb què
diversos destacaments ﬁlipistes havien pres posicions arreu de l’Urgell
i de la Segarra, per tal com no hi havia oﬁcials que controlessin els
abusos de la soldadesca. Les contribucions demandades a les poblacions
d’aquests paratges, deia Vallejo, excedien en tres i quatre cops les peticions habituals. Això provocava que els habitants fugissin i marxessin
«al país enemigo, a donde han aumentado el número a sus miqueletes,
y reducido a todo Cataluña al mayor extremo de obstinación contra

114. X. TORRES I SANS, «Segadors i miquelets a la Revolució Catalana, 1640-1659»,
DD.AA., La Revolució Catalana de 1640. Barcelona: Crítica, 1991, p. 66-96.
115. AHN, Estat, ll. 369. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 17 de febrer de
1709.
116. SIMON I TARRÉS, Pagesos, capellans..., p. 276. Cal fer notar que aquestes
apreciacions corresponen al període a cavall de 1713-1714, un moment realment dur
socialment fruit de l’ocupació de tot el territori català i, entenem, de difícil interpretació
històrica, sobretot pel que fa als cossos auxiliars.
117. AHN, Estat, ll. 434. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 19 de setembre de 1713.
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nosotros».118 Pocs anys abans, el comandant de la Cerdanya, Antonio
Gandolfo, havia esgrimit una reﬂexió en els mateixos termes, on queda
constatat el binomi rapinya militar / aparició d’oposició: «desde que las
armas de las Dos Coronas han hecho su conquista, [...] he aplicado
todo mi celo y ﬁdelidad en que a costa del país, sin emplear nada del
Real Patrimonio de V. Mag., ni de los caudales de las conﬁscaciones,
se pusiesen en perfecta defensa los fuertes de Puigcerdán y Bellver,
todo lo cual se ha fabricado importando muchos millares muy a gusto
del país, [...] lo que ha causado mucha deserción de paisanos que no
tenían que perder dejándonos despoblado la mayor parte del país y
son ahora nuestros mayores enemigos».119
M. B. Pérez afegeix que, a vegades, els soldats desertors —fossin del
bàndol borbònic o de l’aliat— passaven a formar part d’aquests grups.120
Les motivacions les ignorem però probablement una certa imatge de
llibertat deuria atreure aquests homes sotmesos a la disciplina —i penúria— militar. A València, dos portuguesos van ser executats fruit de la
seva actuació amb els miquelets.121 Precisament, aquests esdeveniments
succeïen no només entre combatents originaris de la península Ibèrica. La cultura i la llengua no deuria ser un impediment, per tal com
hem documentat que alguns sotsoﬁcials de dos regiments de l’exèrcit
anglès abandonaren el seu cos per formar part dels grups de fusellers
que campaven pel territori.122 Suposem que aquest episodi tan concret
fou probablement una excepció, si més no, tenint en compte el volum
de documentació que hem treballat i les poques dades que apareixen
en aquest sentit. Gràcies als registres de l’hospital barceloní advertim
que el 91% dels fusellers identiﬁcats en aquest centre assistencial eren
naturals del Principat. Tot i això, alguna vegada documentem fusellers
que no provenien estrictament de l’àmbit de la Corona d’Aragó.123
118. AHN, Estat, ll. 397. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Corella, 19 de juliol
de 1711.
119. AHN, Estat, ll. 383. Carta d’Antonio Gandolfo a Grimaldo. Puigcerdà, 16
de novembre de 1709.
120. M. B. PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante la Guerra de Sucesión. Saragossa:
Institución «Fernando el Católico», 2010, p. 217.
121. V. J. ESCARTÍ I SORIANO (ed.), El Diario (1700-1715) de Josep Vicent Ortí i
Major. València: Fundació Bancaixa, 2007, p 272.
122. El dia 9 de desembre de 1707 la Secretaria de Guerra (War Ofﬁce) amenaçava
el coronel d’infanteria Farrington d’informar la reina Anna perquè sotsoﬁcials del seu
regiment actuaven amb les companyies de miquelets; TNA, WO 4 / 6, f. 73. Així mateix,
hem documentat com quatre alferes del regiment de Hans Hamilton també van servir
amb els miquelets, fet que va provocar que se’ls apartés del cos ﬁns a nova ordre; TNA,
WO 4 / 6, f. 114, 2 de febrer de 1708.
123. Del gruix de miquelets que hem identiﬁcat a través del registre hospitalari
de la Santa Creu, hem precisat l’origen de 386 casos. La procedència era la següent:
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En el front que estudiem, durant la Guerra de Successió podem
distingir-hi certes àrees on els fusellers van desenvolupar una acció
constant. Aquest factor, val a dir-ho, estava molt condicionat pel desplegament de l’exèrcit enemic. De totes maneres, tenir en compte aquest
element és rellevant perquè s’ha considerat que els miquelets sovint
lluitaven a prop de l’àrea d’on eren originaris. El cas del comandant
Falcó (Ribera d’Ebre) és un exemple claríssim, però altres cabdills actuaven de la mateixa manera. Rau va ser molt actiu a la zona delimitada pel riu Fluvià, lloc originari de molts combatents, tal com veurem
seguidament. Val a dir que el fet de lluitar a prop de casa no sempre
es complia, ja que cossos originaris de zones molt especíﬁques podien
lluitar en escenaris que a priori els quedaven allunyats. Quan l’exèrcit
francoespanyol va assetjar Cardona a la darreria de 1711, partides de
fusellers provinents d’Ascó van anar a oferir resistència a la població
de la Catalunya central.124 Hem de pensar que la mobilitat d’aquestes
companyies és un element deﬁnitori essencial. Els setges sobre Barcelona
també il·lustren aquest fet. Casos encara més accentuats els trobem
amb la presa de Càller durant el 1708, on algunes fonts borbòniques
assenyalen que cinc-cents miquelets van ser embarcats per col·laborar
en l’empresa.125 A l’estiu de 1705, a Lisboa, documentem la presència
de miquelets en l’expedició marítima que liderava Peterborough.126
En el regne aragonès podem assenyalar tres grans àrees que compartien certes característiques; per exemple, la diﬁcultat en les comunicacions, fos perquè era una zona muntanyosa o perquè aquests
combatents comptaven amb el suport de poblacions locals aïllades. M.
B. Pérez delimita la frontera central amb Catalunya, l’àrea septentrional
(Osca, Barbastre i les muntanyes de Jaca, Aïnsa i Benavarri —i nosaltres
també afegiríem la Conca de Tremp—), i, ﬁnalment, la zona aragonesa
sud-oriental, al voltant d’Alcanyís, la serra d’Espadà i Morella127 (per
extensió proposem tota la serra dels Ports i la castellania d’Amposta).128

Catalunya (354); França (9, dels quals 8 originaris dels Comtats); Regne de València (8);
regne d’Aragó (7); Corona de Castella (2); Regne de Nàpols (2); Regne de Portugal (2);
Andorra (1); Ducat de Savoia (1); BC, AH, 134-145.
124. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta d’Ignasi Gomar a Grimaldo. Lleida, 29 de
novembre de 1711.
125. AHN, Estat, ll. 352. Carta anònima. Barcelona, 2 d’agost de 1708.
126. TNA, SP 89 / 18. Carta de John Methuen al secretari d’estat Charles Hedges.
Lisboa, 22 de juliol de 1705.
127. PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante…, p. 217-218.
128. Malgrat que no formi part estrictament de la geograﬁa que treballem en
aquesta recerca, destaquem que al Regne de València hi havia dos focus més on les
partides de miquelets proliferaven i hi trobaven resguard. En aquest sentit, l’àrea de l’Horta
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El governador d’Alcanyís, molt prolíﬁc en la lluita contra els fusellers, facilita algun testimoni valuós. A l’abril de 1708, el comandant
havia comentat la situació avantatjosa i la protecció que els oferia
Beseit,129 així com la localitat de Mont-roig de Tastavins: «más infame
y más malos vasallos que Su Majestad, que Dios guarde, tiene en sus
dominios y esto bastantemente lo tenemos experimentado, y que no
le importaría cosa alguna a su Majestad el que este lugar de Monroyo
estuviese convertido en cenizas. Por lo indignos que son sus habitantes. Y malos vasallos […] Pues entre los de Monroyo y micaletes se
entienden mejor y se tienen fe por haber sido siempre aquel lugar
cueva de pícaros».130
A l’escenari català, a part de les zones referides que es difuminen
amb l’Aragó i el Regne de València, cal esmentar la frontera nordoriental, que forma un eix molt actiu entre les poblacions de RipollOlot-Banyoles-Figueres. Així mateix, la Cerdanya i el Berguedà, tot i
que va ser un escenari secundari en l’evolució del conﬂicte, també es
perﬁlava com un indret destacable. A continuació proposem un mapa
on podem veure la distribució geogràﬁca dels miquelets amb relació
a les seves poblacions d’origen (mapa 4).131
Som conscients de les limitacions que ofereix aquesta documentació,
molt condicionada per l’evolució del combat i per les fonts treballades.
Si observem el mapa 4 gairebé no contemplem cap registre de l’esmentada zona al voltant del riu Ebre, quelcom difícilment creïble tenint
en compte els materials que exposarem. De totes maneres, és una eina
útil per captar la presència al nord-est, emfasitzant el que les fonts
escrites evidencien respecte a la importància que van tenir els cossos
auxiliars per suportar l’embranzida de l’exèrcit del duc de Noailles. Als
anys precedents, aquesta àrea a cavall dels Pirineus era un indret on

i la zona de la Marina, amb les possibilitats marítimes que representava, destacaven per
sobre de tot; C. PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana a la abolición de los Fueros.
Los migueletes», Estudis: Revista de Historia Moderna, 37 (2011), p. 408-409.
129. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Luis de Badenes a Grimaldo. Alcanyís,
22 d’abril de 1708.
130. AHN, Estat, ll. 353. Carta de Luis de Badenes a Grimaldo. Alcanyís,
13 d’octubre de 1708.
131. Els registres documentats corresponen al període comprès entre 1705 i el 30
de juny de 1713. Per fer el mapa, hem emprat el fons de l’Hospital de la Santa Creu de
Barcelona, que ens ha permès recopilar 129 registres (BC, AH, 137 i 142); i les dades
que ens ha facilitat el Dr. Francesc Serra i Sellarès —identiﬁcades en diversos arxius
parroquials. Tot plegat permet proposar una mapa amb 181 miquelets. Vegeu el detall
de les dades a l’Annex V.
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la mobilització de fusellers va ser recurrent,132 i on protagonitzaren
accions rellevants (setge de Camprodon, 1689).133 Això reforçaria la
concepció que aquestes partides sovint guerrejaven a les zones circumdants a la seva localitat natal. Precisament, els miquelets de l’exèrcit
austriacista de la frontera de l’Empordà conformaven un percentatge
rellevant tenint en compte la totalitat dels efectius disposats en aquests
paratges. A tall d’exemple, durant l’any 1711, el coronel Rafael Nebot
es mantenia a Olot amb dos regiments de cavalleria i mil cinc-cents
fusellers.134 Castellví adverteix que per aquesta mateixa campanya de
1711, Carles III va disposar d’un contingent auxiliar format per tres
mil miquelets.135
Una de les traces més rellevants que identiﬁquem en aquest mapa,
però, és l’existència de miquelets que no serien originaris de zones
muntanyoses —com els Pirineus—, element que la historiograﬁa ha
indicat amb recurrència.136 Si fem un cop d’ull a l’àrea central del litoral
(actualment les comarques del Maresme, el Vallès, el Baix Llobregat i
el Barcelonès) hi observem la presència d’alguns combatents. Tot i que
encara estem lluny de poder cloure amb fermesa al voltant d’aquest
aspecte, som de l’opinió que aquest tipus de mobilització hagués pogut
ser geogràﬁcament més transversal del que a priori s’ha plantejat, o,
si més no, podria haver evolucionat en aquest sentit des de mitjan segle XVII. L’existència de fusellers naturals d’aquestes zones contrasta
amb les informacions que els cronistes ens han tramès, facilitant-nos
una imatge d’homes muntanyencs provinents de poblacions aïllades.
Alhora, la pròpia presència de la disputa i la pobresa que generava,
també poden explicar l’aparició d’aquests lluitadors, quelcom que s’accentua a la fase ﬁnal de 1713-1714.
La presència i l’activitat bèl·lica duta a terme per aquestes companyies es documenta des del primer moment del conﬂicte (estiu de
1705) i es perllonga ﬁns al ﬁnal. Durant les primeres setmanes de se-

132. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 264.
133. BNP, Copia de Carta escrita desde el ejército a un caballero de Barcelona en
27 de Agosto de 1689, con las noticias ciertas de lo sucedido en el sitio de Camprodon.
134. AHN, Estat, ll. 399. Carta del capità d’infanteria Pedro de Faray a Grimaldo.
Banyoles, 22 de maig de 1711.
135. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 231.
136. N. Sales, pionera en l’estudi d’aquest tipus de partides a ambdues bandes
dels Pirineus, va assenyalar que aquests homes eren originaris del Conﬂent i el Vallespir,
de les valls de Ribes i Camprodon, del Capcir, la Cerdanya, el Berguedà, el Pallars, la
Ribagorça i, de vegades, del comtat de Foix. El duc de Noailles, comandant borbònic
d’aquestes fronteres, constatava que aquestes àrees eren indrets molt propensos a aquest
tipus de mobilització; SALES, Senyors, bandolers..., p. 105 i 108-109.
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tembre, diversos fusellers (o voluntaris) van ser prolíﬁcs a l’hora de
prendre obediències a favor de Carles III. En el setge de 1705, mostra
de l’arrelament d’aquesta mobilització, es constaten tant maniobres de
miquelets del bàndol borbònic com de l’austriacista. Segons un relat
d’un capità anglès del cos d’enginyers, en arribar a Catalunya quedà
sorprès per aquest tipus de combatents: «nunca obedecieron ningún
mando sino que lucharon donde y como les pareció mejor, aun así
prestaron un notable servicio, pues se apoderaron de cuantos conventos y casas de campo se encontraban entre los montes y la llanura de
Barcelona, con lo que impidieron que el enemigo hiciera salida alguna
de la ciudad, por breve que fuese».137
La documentació elaborada per la cort austriacista xifra en dos
mil els miquelets que van combatre al costat de Carles III durant l’ofensiva de 1705.138 A l’interior de la plaça, el lloctinent borbònic Velasco
posseïa uns cinc-cents fusellers. Tal com ens ensenyen les aportacions
de N. Sales, el recurs de captar miquelets era una constant de l’exèrcit
borbònic. Així mateix havia succeït a França durant el darrer terç del
segle XVII i durant aquests primers anys del segle XVIII, a les revoltes
de Cevenes.139 En la Guerra de Successió, en les àrees nord-orientals
del Principat controlades pels borbònics, sovint també s’empraven els
miquelets per guerrejar. Per exemple, el governador de Roses els usava
per foragitar i defensar-se de les nombroses incursions dels enemics
a les rodalies de la vila.140 I, precisament aquests enemics, en bona
mesura eren fusellers de muntanya que lluitaven al bàndol carolí.
A Puigcerdà succeïa exactament el mateix. El governador borbònic Antonio Gandolfo comptava amb alguns batallons d’aquestes milícies per
enfrontar-se als adversaris austriacistes.141 El duc de Noailles va recórrer
l’Empordà durant els anys centrals de 1707-1710 amb aquest tipus de
combatents; i en alguns casos hem documentat com el mariscal francès
va demanar la inserció d’alguns cabdills a l’exèrcit regular borbònic,
reclamant-los places en l’oﬁcialitat. Destaquen els casos del comandant

137. V. LEÓN SANZ (ed.), Memorias de guerra del capitán Georges Carleton. Publicacions
de la Universitat d’Alacant, 2002, p. 150-151.
138. Citat a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 671.
139. SALES, Senyors, bandolers..., p. 105-137.
140. AHN. Estat, ll. 348. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 21 de
juliol de 1708.
141. AHN, Estat, ll. 383. Carta d’Antonio Gandolfo a Grimaldo. Puigcerdà, 16
de novembre de 1709
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Mapa 4
POBLACIONS D’ORIGEN DELS MIQUELETS IDENTIFICATS
ENTRE 1705 I 30 DE JUNY DE 1713

Font: elaboració pròpia.142

de fusellers Josep Carbonell143 i, especialment, d’Isidre Teixidor Pou de
Jafre, cabdill molt «bizarro», de gran utilitat per transitar pels millors

142. És important fer notar que algunes localitats d’origen d’aquests combatents
actualment estan englobades en àrees més grans (municipis). Per aquest motiu hem
utilitzat aquest nivell representatiu.
143. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta de Josep Carbonell a Grimaldo. Perpinyà, 24 de
setembre de 1706. Aquest cabdill de fusellers va arribar a ser tinent coronel del regiment
d’infanteria borbònic de Badajoz; AHN, Estat, ll. 426-2. Saragossa, 30 d’agost de 1712.
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camins i a qui Noailles no dubtava a consultar «siempre que se ha
ideado emprender alguna operación de importancia».144 Poques vegades
hem pogut constatar si alguns cabdills de fusellers que militaven al
bàndol austriacista també van ocupar càrrecs rellevants en la jerarquia
militar Habsburg. Antoni Prats, natural d’Arbeca, que durant el 1706
va ser coronel de miquelets, a partir de 1707 va aconseguir la patent
de coronel d’infanteria.145
En el setge borbònic de 1706, una dada que hem extret de l’Hospital de la Santa Creu és força signiﬁcativa: un de cada cinc registres
del llibre d’entrada de militars malalts o ferits correspon a un miquelet
(20% del total d’ingressos).146 Malgrat que som conscients de la diﬁcultat d’interpretar bé aquesta xifra —bàsicament perquè desconeixem
la situació d’altres institucions sanitàries de la ciutat durant aquestes
setmanes d’abril i maig, alhora que és impossible esbrinar la quantitat
exacta de fusellers que lluitaren—, és lògic albirar que aquests cossos
van ser molt actius i van protagonitzar accions meritòries. Hem de
tenir present que durant els primers mesos de 1706 s’havia dut a terme
una remodelació i ampliació de l’exèrcit austriacista en què els fusellers havien quedat «enrolats» en cinc regiments de cinc-cents efectius
cadascun.147 Així mateix, l’exèrcit regular del comte de Peterborough
s’havia encaminat cap a altres territoris de la Corona aragonesa, sobretot a València. Aquest fet havia deixat la plaça de Barcelona amb poca
guarnició militar, quelcom que es va contrarestar amb la participació
activa de la mobilització auxiliar (Coronela i fusellers). En aquesta
mateixa direcció apunten, precisament, altres treballs realitzats, on la
vàlua de les forces auxiliars enfront de l’agressió francoespanyola de
1706 va ser remarcable.148 Cal fer notar que en ambdós setges (1705 i
144. AHN, Estat, ll. 373. Carta de Noailles a Grimaldo. Camp de La Bisbal, 7
de setembre de 1709. Pou de Jafre, juntament amb el referit Josep Carbonell, va ser un
dels principals artífexs de la captura del mariscal palatí Frankenberg el 2 de setembre
de 1709; AHN, Estat, ll. 373. Carta del marquès de Mejorada a Grimaldo. Camp reial
d’Alguaire, 16 de setembre de 1709; Cfr. aquests episodis amb CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, II, p. 646-647. Un cop acabada la Guerra de Successió, el coronel de fusellers
Pou de Jafre estava perfectament immers dins l’exèrcit ﬁlipista com a coronel propietari
del regiment de dragons Empordà i lluitant a les guerres italianes d’Alberoni; ANDÚJAR
CASTILLO, El sonido del dinero..., p. 83 i 94.
145. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 264.
146. Entre el 3 d’abril i el 12 de maig de 1706 es comptabilitzen noranta-sis
registres relatius als miquelets; vegeu BC, AH, 137, f. 1-61.
147. A. ESPINO LÓPEZ, «L’evolució de les forces auxiliars durant la Guerra de Successió
a Catalunya, 1705-1714», Afers: Fulls de Recerca i Pensament, vol. 20, 52 (2005), p. 545-546.
148. A. ESPINO LÓPEZ, «La mobilització militar catalana durant la Guerra de
Successió», Manuscrits: Revista d’Història Moderna, 24 (2006), p. 132.
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1706), quan els exèrcits regulars (ﬁlipista o aliat) van intentar prendre
Montjuïc, per posteriorment assaltar Barcelona, van ser els miquelets els primers a advertir del perill de les maniobres i a fer front a
l’adversari.149
En un altre capítol de l’obra hem referit el desenllaç d’aquesta
«operació llampec» de 1706, la conseqüent empresa vers Madrid, la
contramarxa cap a València i el combat als camps d’Almansa. Posteriorment, les Dues Corones es van abraonar cap a Catalunya, rodejant-la
per tres fronts que van comportar les reduccions de Balaguer, Lleida i
el bloqueig de Tortosa. Al nostre parer, el resultat d’aquesta pressió va
provocar que, sobretot a partir de 1708, el conﬂicte adquirís un caràcter
més sever. Controlar aquestes places fortes possibilitava el desplegament
d’una guerra que prioritzava el domini d’àmplies zones, amb l’objectiu
d’assegurar els moviments duts a terme durant la campanya. En línies generals, l’actitud ofensiva dels ﬁlipistes explica l’adopció d’aquest
posicionament. A diferència del que havia succeït durant el període
1705-1707, la guerra va entrar en una fase més gradual, quelcom que
comportà una implantació al territori més prolongada. Això signiﬁcava
una pressió més intensa per a la societat civil, que progressivament
veia agreujada la seva situació socioeconòmica. Treballs forçats, extorsions, ocupacions i allotjaments, entre altres abusos, van contribuir a
empobrir la població en aquests anys.
És en aquest teló de fons on hem de situar les principals accions
dutes a terme per les companyies de miquelets. La forma de combatre d’aquests homes era molt adient per desenvolupar-se en aquestes
condicions, atès que intentar sorprendre l’enemic, atacar els moviments
de les columnes rivals i els avituallaments esdevenien un tipus de resistència essencial.150 A ﬁnals de la campanya de 1712, en el camí de
Montsó a Lleida, l’entramat borbònic va destinar onze batallons i dotze
esquadrons per protegir el trànsit de subministraments.151 El vescomte
del Puerto va arribar a aﬁrmar que, per a cada campanya, Felip V

149. AHCB, ms. B-152, Ecos de la Verdad en siete diálogos sobre lo sucedido en
el asedio de Barcelona, año 1706; AHN, Estat, ll. 664-1. Relación de lo que ha ocurrido
en Barcelona desde el día 14 de septiembre hasta el día 19 de él. Barcelona, 19 de
setembre de 1705.
150. No referirem les nombroses accions dutes a terme per aquestes partides,
a tall d’exemple recomanem al lector les dades que ofereix el cronista austriacista just
en aquests mesos a cavall de 1707 i 1708; vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II,
p. 410-417 i 518-520.
151. AHN, Estat, ll. 427. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Tortosa, 31 de
desembre de 1712.
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necessitava un gruix d’entre set mil i vuit mil militars per protegir els
abastaments d’arreu del front català.152
Els treballs d’A. Espino sobre la «guerra petita» portada a cap a
les Terres de l’Ebre exempliﬁquen perfectament el que referim en aquestes línies. Al voltant de les companyies de miquelets del coronel Joan
Falcó —nombrós com un regiment— es va desenvolupar un conﬂicte
acarnissat contra els borbònics situats a la castellania d’Amposta. Els
fusellers que actuaven en aquestes contrades es movien pels tres territoris de la Corona aragonesa —vertebrats pels Ports— com si fos un
únic espai. Aquesta realitat, on s’entreveu una capacitat de mobilització
gens menyspreable, ja va quedar palesa durant els primers moviments
duts a terme a ﬁnals de 1705, quan els passos que comunicaven el
Regne de València amb el Principat (Vallibona) estaven dominats per
dos mil paisans alçats en armes.153
Des del nostre punt de vista, la documentació que més bé contrasta
la presència de fusellers és la generada pels militars ﬁlipistes situats
en aquesta geograﬁa, ja que havien de fer-li front. El tinent general
Francisco Gaetano de Aragón, des de Tortosa, informava a Grimaldo
de la possibilitat d’agregar alguns reforços, que «es muy conveniente en
este paraje, así para la escolta de los convoyes que van a Mequinenza,
como para tener limpias estas montañas y quietar la comunicación de
los miqueletes de Cataluña con los del Reino de Valencia».154
La serra dels Ports i els seus encontorns era un indret molt adient
per als miquelets, lloc on podien mobilitzar homes i trobar-hi amagatall. No detallarem les accions dutes a terme en aquest espai, ja hem
comentat les bones informacions que ens ha facilitat A. Espino. Ara
bé, com hem vist a l’inici d’aquest apartat, és molt signiﬁcatiu que a
Catalunya, entre 1707 i 1712, les forces auxiliars van provocar 17.639
baixes als ﬁlipistes, sobretot tenint en compte que la pèrdua entre els
resistents va ser de 3.596 efectius. Així mateix, uns deu mil animals
de tir —cavalls i atzembles— van ser capturats. A la llarga, aquestes
accions van provocar més danys al bàndol borbònic que batalles com
la d’Almenar o Saragossa, força més recordats per la historiograﬁa
general.155 El bisbe de Gironda, del Consell d’Hisenda, gràcies a les
informacions que rebia des del front podia informar el secretari reial
152. Citat a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 541.
153. BNP, cod. 8542, f. 70. Carta d’Enric de Gunter al comte d’Assumar. Barcelona,
21 de desembre de 1705.
154. AHN, Estat, ll. 397. Carta de Francisco Gaetano a Grimaldo. Tortosa, 17 d’agost
de 1710.
155. ESPINO LÓPEZ, Miquelets i sometents …, p. 69 i 86.
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José Grimaldo. Al novembre de 1712 referia que «la escolta que conducía
el convoy de Almodóvar le abandonó por dos veces, sin más motivo
que el de la voz vaga de que pudiesen encontrarse con miqueletes o
voluntarios».156
Un indret que anteriorment hem apuntat i on els fusellers van ser
protagonistes és a l’eix del riu Fluvià. La documentació que estudia
aquest paratge, siguin les fonts borbòniques o les narracions de Castellví,
demostra la intensitat de les accions. Fins i tot advertim que, grosso
modo, el pes d’aquest front —com succeïa a l’Ebre— el va sostenir la
mobilització auxiliar austriacista. Els únics regiments aliats que entraven en campanya eren principalment els de cavalleria, atès que la
infanteria guarnia places com Girona o Figueres. A més, els moviments
bèl·lics se centraven en la requisa i el control dels aprovisionaments
així com enclavaments estratègics. Aquesta manca de combats directes
d’ambdós exèrcits afavoria les actuacions de les companyies de fusellers. L’anàlisi de l’especialista J. A. Lynn és molt clariﬁcadora: «The
forces contending along the Pyrenees were quite small, and on the
whole they fought only along a restricted and static front. In lieu of
full-scale armies devoting their energies to numerous sieges, frequent
battles, or dramatic manoeuvres, war along the Pyrenees often came
down to raids and ravages of partisan [miquelets] warfare.»157
A tall d’exemple, citarem dos episodis. A l’octubre de 1709, el
duc de Noailles va penetrar des de l’Empordà cap a Olot. Tan sols
en la seva incursió —d’uns vint dies aproximadament, on va prendre
nombroses contribucions i va arrasar la localitat de Santa Pau—, va
patir gairebé nou-centes baixes a causa dels tres mil milicians i mil
cinc-cents miquelets que fustigaren la rereguarda de la marxa. Hem
d’imaginar que aquesta incursió va ser força arriscada, ja que el general
francès, en lloc de desfer el camí que havia emprès, va resguardar-se
cap al Vallespir pel complicat pas de Capsacosta (vall de Bianya) en
direcció a Camprodon.158

156. AHN, Estat, ll. 465. Carta del bisbe de Gironda a Grimaldo. Madrid, 10 de
novembre de 1712.
157. «Les forces que es van enfrontar en els Pirineus eren bastant petites i en general
van lluitar en un front restringit i estàtic. En lloc de grans exèrcits gastant les seves energies
en nombrosos setges, batalles o maniobres espectaculars, la guerra als Pirineus sovint va
produir-se sota ràtzies i destruccions d’un tipus de guerra partisana [miquelets]»; J. A.
LYNN, The Wars of Louis XIV, 1667–1714. Londres-Nova York: Longman, 1999, p. 159.
158. AHN, Estat, ll. 361. Carta de Noailles a Grimaldo. Camp d’Olot, 16 d’octubre
de 1709; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 648.
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Girona també ajuda a il·lustrar el que exposem. Tal com hem vist
anteriorment, al gener de 1711 els borbònics van aconseguir reduir
la ciutat fent una passa endavant en la seva política d’ocupació. Des
de 1706 aquests paratges passaven a l’obediència d’un o altre bàndol
tot depenent de l’exèrcit que hi transitava. Davant aquesta situació,
durant la campanya següent les forces austriacistes van bloquejar la
ciutat amb la sola intenció de tallar la comunicació amb la rereguarda
i provocar, així, el màxim nombre de baixes sense gastar munició ni
patir baixes. Tot i que l’estratègia no va acabar reeixint, l’empresa va
allargar-se durant vuit mesos, com hem vist, amb conseqüències nefastes per als qui patiren el bloqueig. El governador de Roses informava
a José Grimaldo sobre el curs dels esdeveniments i, en aquesta acció,
comunicava que el pes de les maniobres el portaven els miquelets.159
Durant els mesos de bloqueig, hem de recordar que el contingent més
nombrós de l’exèrcit regular es mantenia a les posicions de Cervera
sota el lideratge de Starhemberg.
Una altra activitat bèl·lica que ha passat més desapercebuda per
la historiograﬁa i que esdevé molt interessant des del punt de vista
de la interpretació històrica d’aquestes partides és la tasca de «seguretat militar» que de vegades exercien. Malgrat que els registres que
assenyalen en aquesta direcció són escassos, podia ocórrer que els
miquelets controlessin els soldats de l’exèrcit regular amb l’objectiu
d’impedir-ne la fuga. El governador de Lleida informava que els aliats
acantonats a Cervera tenien moltes mancances en termes d’avituallament
(bàsicament queviures i diners). A l’hora d’anar a buscar farratges, els
miquelets els vigilaven per evitar-ne la marxa.160 En aquesta mateixa
línia es manifestava el comandant Ribadeo durant els preparatius del
setge a Cardona: «los enemigos forrajean hasta cerca de Barcelona,
su deserción contribuye y si no fuera por los somatenes y miqueletes
que ocupan los pasajes en las cercanías de su campo, sería mucho
mayor».161 Un pràctica que queda contrastada ja que, setmanes abans,
mentre es produïen els combats que van destruir els Prats de Rei, la
deserció de les tropes aliades havia minvat molt a causa «del gran
cuidado que han puesto [...] en sus guardias avanzadas y tener los

159. AHN, Estat, ll. 465. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Roses, 21 de novembre
de 1712. Les observacions que va fer el comandant ﬁlipista coincideixen perfectament
amb la crònica de Castellví. A tall d’exemple, remetem el lector a CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, III, p. 440-446.
160. AHN, Estat, ll. 353. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 26 d’agost de 1708.
161. AHN, Estat, ll. 411-2. Carta de Francisco Fernández de Ribadeo al marquès
de Mejorada. Camp de Calaf, 16 d’octubre de 1711.
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migueletes y voluntarios ocupados todos los pasos de comunicación
con nuestro ejército».162
No és estrany, per tant, que segments «de la terra» que militaven
al costat de Felip V i tenien càrrecs de responsabilitat recomanessin
l’enrolament de fusellers per actuar al front català. Així ho demostrava
Pou de Jafre, actiu important per fer front a les nombroses partides
austriacistes que campaven pel territori. Josep d’Alòs, jutge de conﬁscacions de l’exèrcit borbònic, considerava que el mariscal Starhemberg
prendria decisions diferents respecte als fusellers, «a no ser [por] los
grandes frutos [que] saca de la multitud de voluntarios y migueletes
que dan seguridad a sus tropas, y tanto molestan a las nuestras». Ell
mateix anava un pas més enllà quan va insinuar que seria adient «el
que nosotros tuviéramos alguna gente del país, que se opusieran a esta
especie de milicias». Josep d’Alòs va presentar un projecte escrit al duc
de Vendôme amb l’objectiu d’enrolar tropes auxiliars entre les seves
línies, procurant disciplinar-los i pagar-los regularment.163
Des del punt de vista de l’exèrcit professional, la mobilització que
practicaven les tropes auxiliars no era honesta i anava contra les lleis de
la guerra. Per aquest motiu, molts d’aquests homes capturats, en lloc de
ser tractats com a presoners —esperant l’intercanvi—, se’ls considerava
delinqüents que s’havien revoltat contra el rei. Entre la documentació
és força habitual trobar adjectius pejoratius a l’hora de qualiﬁcar-los.164
El més habitual era ajusticiar-los amb la pena capital o enviar-los a
galeres. Una altra opció era obligar-los a executar treballs forçats, tal
com hem vist amb les obres de fortiﬁcació a la plaça de Lleida.165
A part, aquesta duresa era una manera de demostrar a la població civil
i als altres miquelets les conseqüències d’exercir en aquestes companyies. Diversos testimonis exempliﬁquen el tracte. El governador de
Tortosa informava que: «habiéndose restituido a sus casas algunos, y
otros que yo he castigado, pasándose por la espada en dos ocasiones
cuarenta de ellos en las salinas, y ahorcado otros».166 El dietari d’Aleix
162. AHN, Estat, ll. 411-1. Notícies anònimes, Prats de Rei, 9 d’octubre de 1711.
163. AHN, Estat, ll. 411-2. Carta de Josep d’Alòs al marquès de Mejorada. Calaf,
17 d’octubre de 1711.
164. C. Pérez Aparicio ha posat en relleu com, a València, un ban de setembre de
1710 obligava a emprar el terme «ladrón» per referir-se als miquelets. L’objectiu passava
per desacreditar-los i disminuir així la seva projecció social com a defensors de la pàtria;
vegeu PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana...», p. 406.
165. El governador borbònic de Bus va demanar al marquès de Valdecañas cent
cinquanta miquelets per treballar forçosament al castell de Gardeny; AHN, Estat, ll. 399.
Carta del cavaller de Bus a Grimaldo. Lleida, 22 de març de 1711.
166. AHN, Estat, ll. 350-1. Carta d’Adrián de Betancourt a Grimaldo. Tortosa,
25 de novembre de 1708.
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Ribalta, pagès del Palau d’Anglesola, va deixar constància de com el
comte de Louvigny va estar executant tots els miquelets que feia presoners en el termini de dos anys.167 Un nou exemple el documentem
a la fase ﬁnal de la disputa, quan el duc de Pòpuli ordenà al marquès
de Lede, governador de Tarragona, «que haga ahorcar luego a todos
los voluntarios, y sus oﬁciales, que creo no son en gran número; de
los miqueletes, de diez uno; y que los demás los eche a galeras».168
Els exemples, en aquest sentit, s’allargarien encara més. De vegades,
també documentem accions realment severes, amb trets macabres si
ho analitzem des de la nostra perspectiva contemporània: «El gobernador de Aren, teniendo la noticia de que en un lugar circunvecino
había de 25 a 30 miqueletes, destacó de su guarnición 12 soldados y
30 paisanos un día de ﬁesta. Los miqueletes fueron sorprendidos en la
iglesia de dicho lugar habiéndolos pasado todos a cuchillo y clavaron
las cabezas en las bayonetas, y en esa forma se restituyeron al castillo
en cuyas puertas las han dejado ﬁjadas, y esto de 8 días a esta parte, y
los enemigos amenazan de quemar la villa y degollar a todos».169 Des
de Terol, l’estament militar va proposar algunes idees a José Grimaldo
en el cas que es decretés algun salconduit als miquelets: «que cada
cabo se le concederá indulto con la condición de que había de traer
la cabeza de otro cabo. Y en su defecto cuatro cabezas de miqueletes.
Y que cada miquelete trajese otra cabeza pagándoles las que trajeren
más a ciertos precios, con condición de que hayan de ser personas
conocidas que andan en este ejercicio». Melchor de Medrano creia que
així es podrien estalviar despeses derivades de la persecució vers els
fusellers, «porque la que hoy se hace es de un gran gasto y solo sirve
de destruir los pueblos quemando las casas».170
Aquest tipus d’accions van provocar que entre ambdós bàndols
—miquelets / exèrcit borbònic— existís un acarnissament cada cop més
agut a mesura que s’allargava el conﬂicte. Els treballs de J. M. Torras
sobre la fase ﬁnal de la guerra demostren aquesta realitat. Així, l’exèrcit
ﬁlipista va desenvolupar una política repressiva duríssima per perseguir

167. A. BACH I RIU, «Crònica de la Guerra de Successió a les terres de Lleida,
escrita per un pagès del Palau d’Anglesola», Ilerda, 44 (1983), p. 177.
168. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp d’Igualada,
20 de juliol de 1713.
169. AHN, Estat, ll. 369. Notes anònimes, 30 de desembre de 1708.
170. AHN, Estat, ll. 496. Carta de Melchor de Medrano a Grimaldo. Terol, 13 de
juny de 1711.
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qualsevol focus de contestació.171 El tracte de les Dues Corones —especialment amb relació als exèrcits establerts a l’àrea occidental del
Principat— era equiparable, de manera que ambdues parts contribuïen
a generar una espiral de violència inacabable. A ningú no li era desconeguda aquesta situació: «the Miquelets crucifying some [soldiers],
and pulling out the hearts by their backs».172 Segons les fonts angleses,
alguns soldats borbònics ferits i malalts abandonats al setge de 1706
van ser assassinats per aquestes partides.173 Castellví fa referència a
episodis semblants quan va advertir que, durant les maniobres del
setge sobre Lleida, els miquelets van fer el mateix amb militars ﬁlipistes convalescents que reposaven a Seròs.174 Un altre testimoni que
proporciona el cronista austriacista prové de les terres del sud: «Era
el encono con que se combatía el más feroz. Las milicias y fusileros
daban poco cuartel a las tropas porque sus jefes ahorcaban milicias y
fusileros. Estos, en cambio, añadían tormentos en la ejecución de los
suplicios. Todo era horror, pocas veces visto.»175
Paral·lelament a la guerra practicada per aquests homes, la imatge
que ens ha arribat és la del pillatge i el bandolerisme, ﬁns i tot exercida
severament contra els propis naturals,176 gràcies a alguns testimonis
directes d’aquests fets que s’han pogut conservar.177 Al nostre parer,
aquesta realitat —absolutament transversal arreu del front que estudiem— és molt rellevant perquè evidencia la complexitat d’aquest collectiu a l’hora de deﬁnir-ne un patró comú. La multiplicitat d’actituds
que hem pogut documentar al llarg del període ho certiﬁquen. D’una
banda, accions meritòries i resistència efectiva; de l’altra, extorsions
i violència: «fessen venir destacaments fent les vexacions sobredites

171. J. M. TORRAS I RIBÉ, «El tombant decisiu de la Guerra de Successió a Catalunya:
evacuació de l’exèrcit imperial i repressió borbònica (1713)» Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, 23, vol. II (2003), p. 253-270. Del mateix autor vegeu Felip V contra Catalunya.
Testimonis d’una repressió sistemàtica (1713-1715). Barcelona: Rafael Dalmau, 2005.
172. «Els miquelets cruciﬁcant alguns [soldats], i traient-los els cors per llurs
esquenes»; TNA, SP 94 / 82. Carta de l’ambaixador Joseph Bruch al secretari d’estat St.
John. Madrid, 11 de juny de 1714.
173. E. GRUBER VON ARNI, Hospital Care and the British Standing Army, 1660-1714.
Aldershot: Ashgate, 2006, p. 162.
174. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 414.
175. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 518.
176. J. M. TORRAS I RIBÉ, «Fonts oﬁcials i les fonts del territori: la diferent percepció
de la guerra de Successió a Catalunya (1707-1711)», DANTÍ I RIU, Les xarxes urbanes...,
p. 301-311.
177. SIMON I TARRÉS, Pagesos, capellans..., p. 273-276; BACH I RIU, «Crònica de
la...», p. 171-187.
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tractant a consols i patrons que eren uns traïdors i vil canalla i que
mereixen ésser penjats i saquejats arribant ab un extrem tant gran que
ben ponderat lo poble no tenia que queixarse de l’enemich».178 Altres
testimonis traspuen les mateixes actituds: «antes dels pagaments tants
grans, passà una plaga de miquelets, que contínuament la taula sempre
estave perada hi menjant hi bebent sempra, contínuament menjant hi
bebent y composant la terra, que se feren uns grans compòsits a la
terra y grans infàmias y grans desditxes».179
En el tumultuós darrer any de conﬂicte, l’àrea central del Principat
exempliﬁca la inseguretat dels trànsits: «en los mesos de abril, maig,
juliol y agost del any 1714 los camins per los quals se anava desde las
vilas y llochs de St. Feliu Çacerra, d’Alpens, St. Pedor y altres circumvehïns a la ciutat de Vich, per causa dels molts voluntaris, michalets,
y gent facinerosa eren totalment embarrassats e impedits de podersi
passar libera, francament y sens grans y evidentíssims perills, persona
o personas algunas tant ab papers o qualsevols escripturas publicades o
privades, com sens ells o ellas, de ser, robats, ferits, presos, maltractats
o morts com en efecte seccehí». A Olost, uns jornalers denunciaven que
al juliol de 1714, «després de haver estat molts mesos sens gosar anar
a dita ciutat de Vich, ni gaira a altres parts, un die per poder beneﬁciar
alguna cosa per lo sustento de nostras casas atrevirem de anar cerca
de Vich per a véndrer vi que aportàvem y encara no gosàrem entrar
a dita ciutat sinó que venguérem dit vi al hostal de Puigdasens, lo qual
dista de dita ciutat un quart poch més manco. Y quan nos ne tornàvem
encontràrem una part de voluntaris, y nos robaren los matxos y los
diners quens trobaren y nos feren amanassas de penjarnos».180
L’exèrcit que tenia miquelets entre els seus efectius sovint intentava disciplinar-los. El bàndol austriacista —i especialment el mariscal
Starhemberg— va provar de regularitzar-los diverses vegades. Diem per
avançat que l’únic moment en què «s’aconseguí» tal ﬁta va ser a l’etapa
ﬁnal, cap al 1712, però el cert és que les partides de fusellers mai no
van tendir a seguir cap jerarquia militar. Quan s’intentava convertir-los
en regiments (uniformant-los, imposant-los estendards, etc.) o, senzillament, seguir l’exèrcit reglat, alguns d’aquests homes abandonaven

178. ACBG, Fons Municipal, ll. 58. «Memorial en lo qual conste los excessos i
extorsions feren les tropes dels fusellers del regiment del coronel Juan Vila i Ferrer per
ordre del sr. Marquès del Poal en lo any 1712».
179. M. A. ANGLADA, Memòries d’una família pagesa: els Anglada de Fonteta (segles XVII-XVIII). Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà, 1994, p. 82.
180. Citat a J. A. PLANES I BALL, La guerra de Successió al Lluçanès. Desenvolupament
i conseqüències d’un conﬂicte. Ajuntament de Prats de Lluçanès, Centre d’Estudis del
Lluçanès, 2002, p. 42-43.
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les armes.181 A Catalunya, per evitar enfrontaments i robatoris, es promulgaren bans que prohibien als fusellers campar armats en grups de
més de dues persones si no anaven acompanyats d’un coronel.182 Va
ser durant la regència d’Elisabet Cristina de Brunsvic (1712) quan el
cos va augmentar i va arribar a set regiments complets que sumaven
un total tres mil cinc-cents homes.183 Segons el cronista austriacista,
l’emperadriu fou qui manà completar els cossos, per aquesta raó aquest
és el moment de la guerra en què es documenten més formacions de
miquelets associades a l’exèrcit regular austriacista.
Si ens atenim, però, a l’origen territorial que hem testimoniat (en
bona mesura a través de les dades de l’hospital barceloní), a partir del
juliol de 1713 és quan percebem millor el procés de «regularització»
que visqueren les formacions de fusellers (mapa 5).184 A través del registre sanitari, observem la transversalitat geogràﬁca dels combatents
que van enrolar-se als regiments durant la conﬁguració del nou exèrcit resistent. Entenem que dos factors clau poden explicar aquesta
situació. D’una banda, fruit de la situació bèl·lica dels mesos de juny
i juliol de 1713 —un cop el darrers contingents regulars van abandonar Catalunya—, les forces ﬁlipistes van expandir-se per tot el territori
sense impediments. Per tant, la presència de tropes borbòniques arreu
del país és un element a tenir en compte. D’altra banda —lligat amb
aquest primer factor—, hem comentat que un dels aspectes principals
a l’hora de generar miquelets era la misèria que produïa la mateixa
181. Un exemple el trobem a través de la correspondència de Joan de Josa i
Agulló, quan advertí que els miquelets que seguien Rafael Nebot i es dirigien cap a
la Conca de Tremp, «reconociendo su intención, se le iban escapando los más en el
camino, siendo difícil conseguir que estos ni otros quieran servir en tropas arregladas»;
AHN, Estat, ll. 369. Carta de Joan de Josa i Agulló a Grimaldo. Puigcerdà, 2 de gener
de 1709. El governador borbònic de Mequinensa facilita un nou testimoni amb relació
als intents d’enquadrament austriacista produïts durant la primavera de 1711: «a esta
sujeción no se han querido sujetar. Y al mismo tiempo a dado orden el sr. Archiduque
a todas las justicias para que los persigan y prendan para echarlos a galeras como lo
estamos experimentando de muchos lugares de Cataluña que han tomado las armas contra
ellos [...] toda esta canalla se va pasando de esta parte con alguna mezcla de paisanos
de manera que no se puede dar paso por parte ninguna»; AHN, Estat, ll. 399. Carta de
Juan López Coronado a Grimaldo. Mequinensa, 21 de març de 1711. Altres exemples a
AHN, Estat, ll. 337. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 27 de maig de 1708.
182. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 17 de maig de 1708.
183. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 410.
184. Els registres documentats corresponen al període comprès entre l’1 de juliol
de 1713 i el 1714. Per fer el mapa, hem emprat el fons de l’Hospital de la Santa Creu
de Barcelona, que ens ha permès recopilar 224 registres (BC, AH, 142 i 144); i les dades
facilitades pel Dr. Francesc Serra i Sellarès —identiﬁcades en diversos arxius parroquials.
Tot plegat permet proposar una mapa amb 246 miquelets. Vegeu el detall d’aquestes
dades a l’Annex VI.
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existència de tropes. I recordem que la incursió borbònica ﬁnal sobre
Catalunya va produir-se sota una estela de repressió i càstig molt sever.
«La quietud aparente del país de todo este Principado (sobre la cual
nunca he hecho gran fundamento) se va alterando cada día más casi
en todo su distrito, pues en cualquier paraje apenas se alejan las tropas
del Rey, cuando de allí a pocas horas vuelven a dar la obediencia a
los rebeldes, y se arman contra nosotros, creciendo cada día en todas
partes el numero de miqueletes, y voluntarios, que se encuentran en
cada rincón del Principado».185 Així, doncs, som de l’opinió que aquestes
traces van provocar, per exemple, que ciutadans de la capital catalana
decidissin enrolar-se a les formacions de fusellers.
Simultàniament a aquests esdeveniments que es van produir a
cavall dels anys 1713-1714 identiﬁquem també una divisió traumàtica
entre diversos sectors de la societat catalana. Recordem el manifest
que publicà la noblesa catalana exiliada a Mataró, emprant un llenguatge molt sever vers els resistents de la capital.186 Hi havia en joc
la continuació de la guerra, i tant els partidaris com els detractors ho
argumentaven amb intensitat. Les jornades viscudes a la Junta General
de Braços durant el juliol de 1713 són el paradigma d’aquests dubtes.
Un clima d’exaltació religiosa ajudava a cohesionar una moral minada
pel bloqueig de la capital i un exèrcit enemic que va arribar a disposar, en els moments ﬁnals, d’entre vuitanta mil i noranta mil efectius.
La fractura i la divisió de la societat durant aquests mesos no van
ser una excepció amb relació a les partides de fusellers. En aquest sentit,
hem pogut documentar com un dels cabdills miquelets més rellevants del
conﬂicte també abandonà la nau austriacista. El coronel de fusellers de
la ribera de l’Ebre, Joan Falcó, es va presentar davant el governador de
Tortosa, el comte de Glimes, per sol·licitar el perdó reial i poder tornar
a l’obediència borbònica. Alhora, va proposar que amb la meitat del
seu regiment, si se li concedia patent de coronel, podria perseguir les
partides que comandava Miquel Pedrol, antic company de correries.187
El duc de Pòpuli s’hi va mostrar interessat, sobretot tenint en compte
el rang del personatge i «el mucho mal que nos ha hecho». Pòpuli,

185. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp de Barcelona,
21 d’agost de 1713.
186. AHN, Estat, ll. 433-1. Protestació de la noblesa catalana contra la temerària
resolució i operacions que executen los moradors i habitans que han quedat en la ciutat
de Barcelona, negant la obediència i resistint a las armas de Sa Mag. Mataró, [31] de
juliol de 1713.
187. Miquel Pedrol, natural de Miravet, va ser un dels cabdills miquelets de les
Terres de l’Ebre que havia estat sota les ordres de Joan Falcó des dels d’inicis de la
guerra. L’any 1711 va aconseguir patent de tinent coronel de fusellers; vegeu CASTELLVÍ,
Narraciones Históricas, II, p. 412 i III, p. 306.
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ﬁnalment, va ordenar al comte Glimes que no era «conveniente ﬁar a
este cabo tropas arregladas, por no ser justo ni razonable ﬁarse de él
enteramente; por lo cual puede irle entreteniendo con la alabanza de
su obrar, y esperanza de su recompensa, pero estando muy a la mira
de sus operaciones; por lo que pudiere acontecer».188
Mapa 5
POBLACIONS D’ORIGEN DELS MIQUELETS IDENTIFICATS
ENTRE L’1 DE JULIOL DE 1713 I 1714

Font: elaboració pròpia.189

188. AHN, Estat, ll. 432-2. Carta de Francisco Bustamante a T’serclaes de Tilly.
Gandesa, 25 de juny de 1713; AHN, Estat, ll. 432. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo.
Belchite, 26 de juny de 1713.
189. És important fer notar que algunes localitats d’origen d’aquests combatents
actualment estan englobades en àrees més grans (municipis). Per aquest motiu hem
utilitzat aquest nivell representatiu.
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Poques setmanes després del capgirament de Joan Falcó, sembla
que els efectes desitjats pel bàndol borbònic començaven a ser reals:
«sobre la aprobación que han merecido los pasos dados en la reducción del coronel de miqueletes Falcón; solo se me ofrece añadir que
el comandante de Tortosa me escribe no halla motivo para desconﬁar
del obrar de este sujeto, antes bien con su venida se han retirado, y
dividido la mayor parte de los miqueletes que infestaban aquel distrito,
estando ya más seguros los correos y los convoyes; y ofreciendo Falcón
acabar de echar de aquellas montañas a los que hubieren guarecido
de ellas».190
L’últim episodi on hem documentat l’acció de Joan Falcó ja és sota
l’òrbita directa de l’exèrcit ﬁlipista, en aquesta ocasió en el cordó del
setge de Barcelona. A través de la correspondència del duc de Pòpuli
sabem que la seva partida de fusellers va guarnir Manresa a la primavera de 1714, juntament amb els combatius fusellers de Pou de Jafre.191
L’activitat duta a terme per aquest personatge a favor de la lluita
proaustriacista durant els anys 1705-1712 és innegable. Només cal observar els treballs que ha realitzat A. Espino sobre les terres meridionals
del front català. L’actitud que va prendre aquest coronel a partir del
juny de 1713 exempliﬁca, d’una banda, les grans incerteses —i, imaginem, pors— que es van viure a Catalunya. De l’altra, una resposta
enfront del perill i la repressió borbònica que s’imposaven arreu del
territori, on l’objectiu podia passar per salvaguardar la pròpia vida.
L’exemple Falcó, sens dubte, demostra el moment de crisi profunda
que va viure la societat catalana durant el darrer any bèl·lic, on es
poden documentar tot tipus de comportaments i actituds davant la
situació que sobrevenia.192 Josep d’Alòs sentencia de manera eloqüent
la circumstància: «cada individuo va ideando su modo como quererse
reconciliar con nosotros, de forma que yo espero […] lograr nuestras
marchas y establecimiento de gobierno con quietud y sosiego».193 Castellví relata que els perdons generals que va introduir Felip V durant
el primer semestre de 1713 van comportar que molts miquelets retor-

190. AHN, Estat, ll. 432. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Fuentes de Ebro,
1 de juliol de 1713.
191. AHN, Estat, ll. 449. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 21 d’abril de 1714.
192. Vegeu aquest moment de crisi i incertesa amb més deteniment a J. M.
TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714). Barcelona:
Rafael Dalmau, 1999, p. 301-322.
193. AHN, Estat, ll. 432. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa, 20 de
juny de 1713.
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nessin als seus llocs d’origen o passessin al bàndol ﬁlipista.194 Segons
fonts borbòniques, va ser una català de nom Josep Riera —que havia
estat tinent d’un regiment de cavalleria de Carles III— qui, mentre era
amb l’expedició d’Antoni de Berenguer i de Rafael Nebot, va passar-se
al bàndol de Bracamonte i va ser el principal artífex de la captura —i
consegüent mort— de Bac de Roda.195
Fruit de les dades aportades en aquestes pàgines, advertim que les
partides de miquelets que van desenvolupar la seva activitat armada
durant la Guerra de Successió no es poden analitzar des de l’apriorisme
simplista basat en el saqueig. Aquestes actituds d’extorsió, sense dubte
presents entre els combatents, també eren practicades pels homes que
conformaven la tropa i ocupaven càrrecs en la sotsoﬁcialitat dels exèrcits moderns. Considerem, per tant, que esdevé un aspecte que s’ha
d’abordar en clau sociològica i que estava íntimament relacionat amb
les pautes de comportament de certs sectors de la societat, especialment
en moments de crisi tan durs com la Guerra de Successió. No podem
obviar el que rellevants investigadors del fenomen bèl·lic han fet notar
sobre aquesta qüestió: la guerra no estava al marge de la societat, més
aviat n’era un reﬂex.196 Considerem, doncs, que ni les forces auxiliars
ni els miquelets en concret eren cap anomalia del fenomen bèl·lic que
estudiem. En la pràctica eren una opció més per obtenir tropes, això
sí, d’un tipus de persones que no volien o no acceptaven fàcilment la
rigidesa de l’enquadrament militar. Per als poders establerts, aquests
combatents eren molt necessaris atesa la diﬁcultat d’obtenir homes
per a l’exèrcit.
Els bons resultats en termes militars que oferien queden àmpliament demostrats.197 Des del nostre punt de vista, a part de les dades
interessants que ens poden oferir cronistes com Castellví, els testimonis
dels qui patien aquesta violència ens semblen molt més substancials. La
correspondència entre els comandants ﬁlipistes n’és una prova evident,
per a qui a partir de 1707 la qüestió dels miquelets no passa desapercebuda. Alguna missiva borbònica deixa entreveure que en episodis de

194. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 619.
195. AHN, Estat, ll. 444. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 1 de desembre de 1713.
196. BLACK, A Military revolution?..., p. 96.
197. C. Pérez Aparicio ha posat en relleu el paper central d’aquestes partides
un cop els borbònics van guanyar la batalla d’Almansa i van desplegar-se pel territori
valencià. L’autora assenyala la participació en les «operacions militars de rellevància»,
així com en «la defensa de tots els enclavaments estratègics» conservats pels aliats; vegeu
PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana...», p. 398.
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confrontació en què els exèrcits regulars adoptaven posicions defensives,
la guerra només la desenvolupaven contra les companyies de fusellers i
voluntaris.198 De fet, és gairebé inusual no localitzar miquelets en totes
les accions que afectaven el desenvolupament de l’activitat bèl·lica del
front català. Només en grans encontres armats a camp obert —tipus
batalla d’Almenar— la seva presència no és contrastable.199 Ara bé, en
la resta sí, bé donant suport als setges, bloquejant places, guarnint
fortins, atacant casernes d’hivern, controlant camins per fer emboscades, prenent correus,200 robant avituallaments, bé vigilant els mateixos
soldats de l’exèrcit per evitar-ne la deserció.
Els voluntaris
Una altra de les formes habituals que va conformar la mobilització auxiliar durant la Guerra de Successió va desenvolupar-se sota
l’etiqueta dels voluntaris. Contemplant l’anàlisi de les fonts, aquest
concepte és segurament un dels més difosos i poc precisos a l’hora
d’identiﬁcar grups armats ja que, per bé que existien pròpiament els
voluntaris d’Aragó, en ocasions la documentació empra aquest terme
per referir bandes armades en un sentit general, fossin miquelets, vigatans revoltats de primera hora o sometents. Som de l’opinió, a més,
que els voluntaris no eren estrictament gent que practicava la guerra
amb l’ús de les armes. Els casos de partidaris del Borbó —o de l’Àustria— que van passar al bàndol aliat —o borbònic— per dur a terme
tasques auxiliars en l’administració de la guerra van ser freqüents, i
en els seus memorials escrits per aconseguir prebendes sovint també
s’autoqualiﬁcaven de voluntaris.

198. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Ceba Grimaldi a Grimaldo. Camp de Balaguer,
20 d’agost de 1712.
199. Cal fer notar que J. L. Cervera ha posat sobre de la taula la possibilitat que
partides de miquelets també haguessin participat en el decisiu enfrontament d’Almansa;
vegeu CERVERA TORREJÓN, La batalla de Almansa…, p. 35.
200. L’any 1711, en uns mesos en què les Dues Corones estaven immerses a l’interior
del territori, fet que els conduí als successos dels Prats de Rei i Cardona, la presència
de miquelets va augmentar molt. Josep d’Alòs en van deixar constància; AHN, Estat, ll.
397. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Camp de Calaf, 22 de setembre de 1711. Aquestes
partides de fusellers van actuar per tallar la comunicació enemiga: «nuestros correos
son cada día arrestados, pillados, y asesinados»; AHN, Estat, ll. 397. Carta de Vendôme
a Grimaldo. Camp de Calaf, 24 de setembre de 1711. Tant és així que el superintendent
de l’exèrcit borbònic va escriure algunes missives xifrades, element que encara no s’havia
experimentat ﬁns aquell moment de la guerra; AHN, Estat, ll. 397. Carta del marquès
de Castelar a Grimaldo. Cervera, 25 de setembre de 1711; AHN, Estat, ll. 411-2. Carta
del marquès de Castelar a Grimaldo. Cervera, 20 d’octubre de 1711.
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En aquestes línies, tenint en compte el propòsit de l’obra, referirem
el cas dels voluntaris des del punt de vista bèl·lic. A l’hora d’usar aquest
concepte, per tant, hem d’advertir que ens centrem en els civils que
van revoltar-se contra el Borbó a l’Aragó. Aquesta deﬁnició no eximia
que a la resta de territoris de la Corona catalanoaragonesa també hi
hagués hagut voluntaris. Tot i això, aquest regne és el que capitalitzà
la mobilització. L’apreciació explicaria, per exemple, per què les fonts
borbòniques del duc Noailles recorren a aquest qualiﬁcatiu de manera
esporàdica, mentre que esdevé més recurrent entre els borbònics dels
fronts del Segre i de l’Ebre.
Castellví, de nou, fa un breu repàs i una deﬁnició prou precisa
d’aquests homes. Com a punt de partida, el cronista apunta els decrets
de Nova Planta del 29 de juny de 1707. L’anul·lació de l’entramat juridicopolític dels regnes valencià i aragonès va generar, diu Castellví, que
el «sentimiento y desconsuelo de la nación [aragonesa] fue el mayor.
El furor fue igual. Muchos de la inferior clase pasaron a Cataluña; de
la mediana no pocos sirvieron de refuerzo al rey Carlos y sirvieron
con el mayor tesón toda la guerra».201 Els primers cabdills que van
aglutinar diversos combatents per lluitar al costat de l’Habsburg van
ser Juan Bernet i Antonio Bielsa. Sembla que bona part dels homes
enganxats van ser del gremi de pagesos de Saragossa, però el cronista
no precisa quin socors van rebre. Segons alguns testimonis de l’època,
aquest gremi de la capital aragonesa, congregat a la capella de San
Pablo, «siempre se ha tenido horror por su multitud y por su arrojo».202
Posteriorment, un cop els borbònics van assegurar el Regne d’Aragó
a partir de maig de 1707, els voluntaris van rebre permís de Carles III
per poder organitzar companyies soltes, malgrat que les patents requerides no les van autoritzar. Castellví assenyala que el nombre de
voluntaris va créixer a causa de dos motius. El primer ja l’hem referit,
i es deriva de la privació dels furs. El segon anava lligat a la repressió
que va executar el bàndol borbònic, que pretenia passar comptes amb
els segments aragonesos que havien col·laborat de manera activa amb
l’Àustria. Aquests homes, fruit del temor, van resguardar-se en indrets
aïllats, per això àrees com la Ribagorça esdevenien enclavaments importants per a la mobilització popular aragonesa.203 Nosaltres, a més,
incorporaríem un altre element (malgrat que Castellví també l’apunta
en la seva obra però no l’incorpora com a factor generador d’aquests
201. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 407-408.
202. AHN, Estat, ll. 281-1. Carta de l’arquebisbe de Saragossa a Antonio Ibáñez
de Bustamante. Saragossa, 1 de juny de 1706.
203. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 409-410.
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efectius auxiliars).204 Ens referim, com en el cas dels miquelets, a la
presència de l’exèrcit ﬁlipista en la geograﬁa aragonesa i a l’abús que
comportava la seva implantació, sembrant una misèria col·lectiva
que podia empènyer homes d’extracció popular a agafar les armes.
Una missiva dels jurats de la vila de Sos és prou eloqüent: «[estan]
empezando ya sus moradores a desertar sus casas, y huir a Navarra,
pues sin haber pagado aun siete mil reales [de] plata que buscó prestados (la villa) para acabar de pagar el cuartel del año pasado […], hoy
tiene alojado todo un batallón del regimiento del Duque de Dumena,
que pasa de seiscientos hombres con los criados, y gran número de
bagajes, más de lo que acostumbra la infantería; dándoles de comer
a toda costa a todos desde el día veinte del pasado, que a más de la
comida, monta según piden; doscientos doblones cada doze días, […]
Los clamores, gemidos y llantos de sus pobres vecinos por la imposibilidad de cumplir y las amenazas de los militares, son testigos de su
ultimo desaliento».205
L’acció militar i les operacions que desenvolupaven així com les
característiques d’aquests combatents no les referirem en aquestes línies.
Fruit del nostre treball, considerem que els voluntaris van dur a terme
la mateixa estratègia que la que protagonitzaren els fusellers. De fet, el
bàndol borbònic —que en patia el desgast—, sovint els englobava en el
mateix sac, a més de testimoniar l’actuació d’ambdós cossos ensems.
D’aquesta manera, trets com la gran mobilitat, els atacs sorpresa, la
captura de correus i avituallaments, o el coneixement del terreny, etc.,
eren recurrents. Una sentència de José Patiño en la fase ﬁnal de la
guerra —mentre es preparava el projecte de les casernes d’hivern—
deixa entreveure les grans similituds entre les dues mobilitzacions:
«el partido de los voluntarios se aumentaría considerablemente, pues
quien duda que no teniendo estos otra forma de vivir, que la que
les franquea la libertad de hurtar, infestarían incesantemente nuestros
cuarteles y destruirían nuestras tropas, como lo han hecho en la Ribagorza, ayudados de los paisanos sediciosos prácticos del terreno, y
de las sendas del país».206
Si podem precisar alguna diferència hem d’advertir que els voluntaris d’Aragó —a peu o a cavall— van estar més temps al marge
de l’exèrcit reglat, ja que no van tenir patents (reconeixement) ﬁns el
1711. Tal com hem vist, els miquelets, malgrat la seva autarquia i in204.
205.
206.
Barcelona,

CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 213-214.
AHN, Estat, ll. 369. Carta de la vila de Sos a Grimaldo, 12 de gener de 1709.
AHN, Estat, ll. 434. Carta de José Patiño a Grimaldo. Camp davant de
18 de setembre de 1713.
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disciplina, tenien coronels que vertebraven la mobilització, alguns d’ells
d’una certa ascendència social en els seus llocs d’origen (els Desvalls
o Bac de Roda).
Gràcies a aquesta «regularització» de 1711 podem conèixer els noms
d’alguns cabdills relatius als voluntaris aragonesos. Entre les partides
de cavalleria destaquen els referits Juan Bernet i Antonio Bielsa, tots
dos tinents coronels. Altres capitostos van ser Diego Nassarre, Juan
Casanova, Luis Bravo de Torres —castellà—, Lucas Corona —croat—,
Juan Francisco Novales, José Císter, Juan Espiaguas i Matías Miravet.
D’entre els efectius pedestres, Castellví destacà Pedro Tena, Martín Nicolau, Antonio Ejea, Antonio Albiach, Gregorio Monreal, Miguel García,
José Regola, Antonio Badia, Miguel de Fábregas i Francisco Besabés.
En total, amb la campanya que iniciava el 1711, els voluntaris conformaven un cos que excedia els mil cinc-cents combatents.207
Així com és inevitable fer paral·lelismes entre els miquelets i els
voluntaris, aquests darrers també eren tractats amb molt rigor si l’exèrcit
francoespanyol els capturava. La severitat ﬁlipista era resposta amb la
mateixa moneda i va contribuir a augmentar l’espiral de violència que
ja hem referit. En general, entre ambdós actors, les lleis de la guerra
eren estranyament respectades i les forces borbòniques executaven els
voluntaris sense miraments: «he mandado ahorcar en Monzón tres
cabos de voluntarios hermanos llamados Cerezo de la parroquia de
San Pablo de Zaragoza y once voluntarios más, los cuales cogí en el
lugar de Purroy».208 El cronista austriacista esgrimia una sentència
prou signiﬁcativa amb relació als fets d’Aragó de 1711: «En las cercanías de Barbastro y Monzón y hasta cerca de Zaragoza no se veía
otra cosa que lastimosos espectáculos, ver tantos inocentes muertos
a sangre fría, de modo que este impío trato infundía en las tropas
horror y temor y en los voluntarios y fusileros, encono y furor.»209
Eren mesos en què la tensió creixent no feia vacil·lar ni el duc de
Vendôme, qui, quan va rebre una missiva informant-lo de la captura
d’Antonio Bielsa, el generalíssim francès considerà que «hasta ahora
me ha parecido conveniente conservarle a ﬁn de poder atraer por su
medio otros voluntarios, pero en caso de no lograrse el fruto que se
desea, no balancearé en hacerle ahorcar sin embargo de la patente con
que se halla de teniente coronel de voluntarios».210 Antonio Bielsa no

207. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 216 i 306-307.
208. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del baró Duart a Grimaldo. Barbastre, 18 de
desembre de 1711.
209. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 279.
210. AHN, Estat, ll. 397. Carta de Vendôme a Grimaldo. Camp de Calaf, 30 de
setembre de 1711.
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va morir en el seu captiveri de Montsó, segons sembla, va aconseguir
escapolir-se’n.211 El seu decés va produir-se el 20 de juny de 1712, quan
va ser sorprès per un contingent de cavalleria ﬁlipista que intentava
evitar el robatori de quatre-centes atzembles.212
La violència present va comportar, ﬁns i tot, que els comandants
borbònic i austriacista —Vendôme i Starhemberg— impulsessin iniciatives per mirar d’aturar la violència, tal com es va acordar amb un
tractat del mes de febrer de 1712, on s’establia que els voluntaris se’ls
tractaria com a presoners de guerra i, alhora, els militars borbònics que
fossin capturats per aquestes partides serien correspostos. El cronista
català aﬁrmà que aquesta convenció va ser respectada ﬁns a l’estiu de
1713, quan l’exèrcit imperial va abandonar el front.213 Cal dir, però,
que episodis de violència recíproca es van continuar produint, com
la matança que va instigar el capità de voluntaris Diego Nassarre El
Valiente,214 que va executar més de seixanta militars de la guarnició
borbònica del Pont de Montanyana.215
El rigor i la forma de combatre d’aquests homes va provocar que
els ﬁlipistes empressin companyies de miquelets per enfrontar-s’hi. Els
fusellers catalans de Pou de Jafre van ser traslladats des de l’Empordà
ﬁns al regne aragonès, on perseguien els homes de Nassarre causant-los
baixes substancials.216 Una altra opció va ser a través de batallons de
milícies del mateix regne. M. B. Pérez ha comptabilitzat en mil doscents el nombre de paisans que van ser emprats l’any 1711 per perseguir les correries dels voluntaris d’Aragó.217 S’ha de dir que l’efectivitat
d’aquestes mesures va ser escassa i la presència de voluntaris al llarg
del conﬂicte va continuar persistint.
A partir de l’estiu de 1713, i ﬁns a l’acabament de la disputa l’any
següent, la conﬁguració del nou exèrcit resistent va absorbir aquesta
força derivada del voluntariat aragonès. Tal com passava amb els cossos
de miquelets, l’experiència acumulada per aquestes partides al llarg de
211. AHN, Estat, ll. 411-1. Autos del baró Duart. Montsó, 8 d’octubre de 1711.
212. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 436.
213. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 282.
214. AHN, Estat, ll. 449. Carta d’Ignasi de Gomar a Grimaldo. Lleida, 8 d’abril
de 1714.
215. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 436.
216. En aquesta acció, els homes de Pou de Jafre van executar trenta voluntaris
i van fer cinquanta-sis presoners, dos dels quals eren frares. En els combats, el cabdill
català va resultar ferit de bala, fet que el portà a Montsó per recuperar-se; AHN, Estat,
ll. 426-2. Carta d’Isidre Pou de Jafre a Grimaldo. Zuera, 25 d’agost de 1712; Carta de
T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 28 d’agost de 1712.
217. PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante…, p. 223.
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la guerra no podia desaproﬁtar-se, motiu pel qual van ser englobats en
un regiment de dragons que va patrocinar l’inﬂuent Sebastià Dalmau.
Els voluntaris pedestres restaren enquadrats en companyies soltes i
alguns d’ells van combatre a l’exèrcit volant del marquès del Poal.
Els sometents
Durant els segles medievals, que és quan el sometent apareix com
a tal i s’institucionalitza, la crida era un procés judicial d’àmbit local.
L’objectiu era fustigar els malfactors que havien incomplert la llei,
perseguir delinqüents, eradicar les bandositats i la violència que generaven. Bàsicament, exercien una funció de seguretat en les contrades
circumdants a la població de la convocatòria del sometent.218 Una variant que sovint ha portat a la confusió era el sagramental, una mobilització d’origen medieval que també s’emprava per garantir l’ordre.219
Amb els segles moderns, sobretot a partir de la centúria barroca, la
funcionalitat jurídica originària del sometent es veu superada per la
progressiva militarització de la societat i va provocar que esdevingués
un recurs bèl·lic per fer front a les nombroses guerres que fustigaren
el sis-cents català.
A la Guerra de Successió el sometent, en termes quantitatius, representava una de les formes de mobilització auxiliar que més combatents
podia aportar. La seva naturalesa, de caràcter esporàdic, implicava que
en pocs dies es poguessin aglutinar milers de paisans armats. Castellví
va xifrar les mobilitzacions de sometents més nombroses durant els
setges sobre la Ciutat Comtal (1705-1706). Amb relació a la maniobra
angloholandesa de 1705, sembla que la capacitat per reclutar un volum
rellevant queda contrastada amb les dades que facilita el coronel de la
milícia de Vic, que indicà, a inicis d’octubre, que el nombre de naturals
armats al camp de Barcelona oscil·lava entre els vuit mil i els deu mil
homes.220 Quan les Dues Corones van posar setge a Lleida, Carles III

218. Vegeu-ne la funcionalitat de manera més detallada a F. SABATÉ, El sometent
a la Catalunya medieval. Barcelona: Rafael Dalmau, 2007, p. 16-25.
219. FERRO, El Dret Públic..., p. 77-81.
220. AMVI, Correspondència, Cartes rebudes. Carta de Marcià Homs als consellers
de Vic. Camp Reial de Barcelona, 4 d’octubre de 1705. Volem remarcar que a cavall
de setembre i octubre no només Barcelona vivia aquestes concentracions de milícies
locals. Fem notar que arreu de Catalunya incursions de sometents recollien obediències
al pla de Lleida, al nord-est del Principat, a la Catalunya central i Pirineus, al camp de
Tarragona i a les Terres de l’Ebre. No ens atrevim a xifrar els civils que van agafar les
armes, però tenint en compte el conjunt del territori, és lògic pensar que superarien
els deu mil combatents.
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va alçar sometent general arreu del territori i va fer una crida que
reunia més de sis mil sis-cents combatents.221
Ara bé, quantitat no sempre anava associat a qualitat. Com veurem, la convocatòria de sometent podia incrementar-se o reduir-se,
tot depenia de l’evolució del combat, així com de la manutenció que
rebien els homes allistats. A grans trets, durant els dies de servei, si
les condicions de vida empitjoraven, part dels homes mobilitzats abandonaven la seva prestació militar.
El localisme de la mobilització determinava l’aixecament de la
crida. Depenent de les autoritats del consell de torn —o de l’existència
d’efectius militars en el consell/plaça—, el sometent podia ser —o no—
convocat. En cas que es produís la crida, els homes de la milícia podien
lluitar al costat del Borbó o de l’Àustria, fet que il·lustra la diﬁcultat
d’establir patrons de comportament únic durant la Guerra de Successió, i més si tenim en compte la divisió territorial que va produir-se a
Catalunya des del 1708. De fet, aquell exèrcit —o administració— que
dominava el territori era el que s’apropiava del sometent. Aquestes
característiques, al nostre entendre, fan impossible preveure el gruix de
convocatòries que realitzà el país; d’altra banda, la documentació local
sovint és imprecisa. A tall d’exemple, les actes del consell de la vila de
Terrassa —principal font on resta documentada la traça de les crides
populars— no testimonien cap alçament de sometent amb relació a les
onades d’abril i maig de 1706,222 quan Barcelona era assetjada per les
tropes borbòniques. Aquest fet és certament difícil de creure si tenim
en compte la resposta de nombroses localitats catalanes davant el setge.
La sospita d’aquestes limitacions queden contrastades quan observem,
a través d’altres vies documentals, com Terrassa sí que havia aixecat el
sometent, que operà en els passos que comunicaven el Vallès amb el
Llobregat.223 L’investigador interessat en aquestes temàtiques hauria de
tenir present ampliar el ventall documental de les institucions locals,
atesa la inexactitud que de vegades ofereixen aquest tipus de fonts.224
Durant la Guerra de Successió, sobretot a la Catalunya austriacista, el sometent va ser una força auxiliar que va ser emprada amb
freqüència. Estudis locals posen en relleu l’elevat nombre de crides que

221. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3B. Ordre
enviada als jurats de Castellterçol, 22 de juny de 1707.
222. ACVOC, Actes del Consell de la vila de Terrassa, f. 304-305.
223. AMVI, Correspondència, Cartes rebudes. Carta dels consellers de la vila i
terme de Terrassa als consellers de la ciutat de Vic, 11 de maig de 1706.
224. TORRAS I RIBÉ, «Fonts oﬁcials...», p. 286-289.
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un consell podia arribar a realitzar.225 A grans trets, l’aixecament consistia en el fet que l’home inserit rebia una quantitat de diners —que
depenia de cada institució local— i una manutenció alimentària —en
general una meitadella de vi i el pa de munició.226
El jurat en cap era qui liderava la mobilització. A vegades, podia
acudir-hi algun altre conseller, però la representació dels membres del
poder local era habitual. Depenent del nombre d’homes allistats, la
mobilització podia estar organitzada per companyies, que estaven supeditades a un capità, sovint també representant de la institució local.
El cost de la mobilització estava controlat pel pagador, que era una
mena de veedor que supervisava els dies de servei que executava cada
home, així com l’entrega del pa. A continuació exposem la convocatòria de diverses crides durant el 1705 i 1706. Observant el quadre 27
podem captar la diversitat que comportava la manutenció i fa molt
difícil l’establiment de patrons comuns.
Un dels factors que podia condicionar l’alçament del sometent
era l’estacionalitat de l’any agrari. En aquest sentit, fos a causa de la
recol·lecció dels recursos, per la sembrada, el nombre d’homes allistats
podia reduir-se. Hem de pensar, com veurem seguidament, que un
percentatge força elevat de les milícies estava conformat per treballadors del camp. L’any 1705, el consell de Vic va escriure al coronel
del sometent que no podien enviar un nombre més elevat de gent de
reemplaçament «per estar tant pròxima la ocasió del sembrar [...] que
no és per omissió en nosaltres, ni tampoch en voler la ciutat ahorrar
gasto».227 Recordem que Carles III havia ordenat que s’alcés sometent
al mes de juny de 1707 per socórrer Lleida: aquesta crida va estar
condicionada per la temporada de sega.228

225. Amb relació a Santpedor, entre 1705 i 1714 el sometent es va convocar
quinze cops; vegeu M. VILA I CORTINA, Santpedor durant la guerra de Successió (17051714). Ajuntament de Santpedor, 2014, p. 40-53.
226. Desconeixem la quantitat de pa facilitada pels consells però imaginem que
cadascun ho determinaria segons el seu criteri, tal com passava amb la remuneració.
L’únic cas que hem documentat ha estat el de la ciutat de Manresa, que l’any 1705
entregava diàriament vint-i-dues unces de pa a cada sometent (732 grams); ACBG, Manual
del Consell, AM. I-39. Sessió de l’11 de setembre de 1705.
227. AMVI, Correspondència, Cartes enviades. Carta dels consellers de Vic a Marcià
Homs. Vic, 30 de setembre de 1705.
228. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’arxiduc Carles d’Àustria, caixa 3B. Ordre
enviada als jurats de Castellterçol, 22 de juny de 1707.
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Quadre 27
DETALL

DE CINC LOCALITATS CATALANES QUE VAN AIXECAR SOMETENTS DURANT
ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE
I MAIG DE

Localitat
Vic
Terrassa
Valls
Manresa
Olot

Any crida
1705
1706
1705
1705
1705
1706
1705
1706

Paga diària
assignada
al caporal
20 rals
1 lliura i 8 sous
2 lliures
2 lliures

1705

I DURANT ABRIL

1706

Paga diària
assignada a
cada sometent
4 sous*
3 sous
6 sous*
8 sous
3 sous
1 sou i 6 diners
7 sous
6 sous

Socors / manutenció
pa de munició
pa i meitadella de vi
pa i meitadella de vi
pa i meitadella de vi
sense pa de munició

Nombre
d’homes
200
200**
45
270***
200
107
100
150

* Aquesta quantitat fa referència a la primera deliberació acordada pel Consell. En aquest
sometent, la quantitat pagada a l’home mobilitzat va variar. A Vic, es va incrementar la
quantitat a causa del poc èxit de la convocatòria, fet que comportà 5 sous. A Terrassa, en
canvi, fruit de la demanda de més combatents (100), el pagament es va reduir ﬁns a 1 sou
i 6 diners per home.
** No hem pogut contrastar aquesta xifra però, a través de la correspondència local, sabem
que les companyies que formaven aquest sometent eren quatre.
*** 170 homes a Barcelona i 100 a Constantí. Els 8 sous assignats fan referència als homes
de Constantí.
Font: elaboració pròpia.229

L’anàlisi socioprofessional que hem realitzat de quatre crides de
sometents permet detectar el caràcter eminentment popular de la mobilització. Els resultats evidencien, en primer lloc, la importància de
la menestralia com a nervi de la milícia.230 Seguidament, segments
de la pagesia també en conformaven una representació elevada.
El primer sometent analitzat és el de la ciutat de Vic, que en va
alçar un l’11 de setembre de 1705 i, a mesura que passaven les jornades, va anar allistant més homes de reemplaçament. Si comptabilitzem
totes les tongades del sometent, en total es van enrolar 440 combatents,
229. AMVI, Llibres d’Acords, núm. 28, f. 291; núm. 29, f. 3 i 66; ACAC, Llibre del
Consell, 1.5.77, f. 308; ACVOC, Actes del Consell de la vila de Terrassa, f. 291-292 i 294;
ACBG, Manual del Consell, AM. I-39; Municipal, ll. 58; ACGAX, Manual d’acords, núm. 16,
sessions del 8 d’octubre de 1705, del 16 de gener de 1706 i del 4 i 30 d’abril de 1706.
230. Estudis sobre la Guerra dels Nou Anys també han posat de manifest la
predominança de l’artesanat en la conformació dels sometents; ESPINO LÓPEZ, Catalunya
durante..., p. 272.
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de 318 dels quals tenim constància de l’ocupació. Els segments de la
pagesia representaven el 28,3% (90 registres, la immensa part bracers);
la menestralia (i altres oﬁcials) corresponia al restant 71,6% (228 registres: 26 corders; 25 sabaters; 20 teixidors; 17 paraires; 13 sastres
i 13 fusters; 10 traginers; 9 blanquers i 9 mestres de cases; 7 ferrers;
6 argenters, 6 basters i 6 barreters; 5 botiguers; 4 passamaners i 4 estudiants; 3 escultors, 3 daguers, 3 dauradors i 3 serrallers; 2 torners, 2
escrivents, 2 manyans, 2 hortolans, 2 «ﬂasquers», 2 encepadors, 2 calderers, 2 llicenciats i 2 casuístics; 1 aluder, assaonador, «candaler»,
forner, calceter, carreter, courer, llibreter, marxant, moliner, purgador,
sedasser, serrador, tintorer, cirurgià, notari i negociant).231
El resultat del sometent de Manresa de 1706 és el següent: dels
registres en què s’ha conservat la professió (81 de 107), els pagesos
conformaven el 37% (30 registres); la menestralia (i altres oﬁcials) el
62,9% (51 registres: 4 perxers i 4 ferrers; 3 velers, 3 traginers, 3 teixidors, 3 sabaters, 3 mestres de cases i 3 corders; 2 pedrenyalers,
2 serrallers, 2 blanquers i 2 encepadors; 1 vidrier, torcedor, tintorer,
terrisser, passamaner, marxant, manyà, guanter, espardenyer, cotoner,
calderer, baster, argenter, «clavater», negociant, estudiant i cirurgià).232
A la mateixa ciutat, l’any següent, es va realitzar una nova crida.
En aquet cas era per donar suport al presumible atac sobre Lleida.
Dels 271 registres que hem anotat, n’hem documentat la professió
de 165. Els resultats són els següents: els pagesos eren el 40,3% (67 registres); la menestralia i oﬁcialitat conformava el 59,3% (98 registres:
13 blanquers; 11 «clavaters», 9 sastres i 9 corders; 6 traginers; 5 velers,
5 sabaters, 5 teixidors i 5 perxers; 4 pedrenyalers; 3 fusters; 2 paraires,
2 mestres de cases, 2 ferrers, 2 serrallers i 2 encepadors; 1 vidrier,
torcedor, «feridor», esparter, escultor, courer, calderer, assaonador, espardenyer, polvorer, «temiser», negociant i estudiant).233
A Valls, la informació recopilada és superior en termes quantitatius. Els registres corresponen al sometent que es va aixecar l’any 1703
—encara sota obediència borbònica—, i consistia en cinc companyies
231. AMVI, Guerra, ll. 1700-1800. Aranzel del que tinch pagat jo Francesch Pou
pagador per la molt Il·lustre Ciutat de Vic del sometent enviat als 11 de setembre de 1705.
232. ACBG, Municipal, ll. 58. Llibreta o llista dels soldats del sometent general
han de anar a la montanya de Sant Peremàrtir per obehir al ordre del Exc. Senyor
comte de Preterbruu, que parteix als 29 de Abril de 1706. Vegeu A. CASES IBÁÑEZ, «El
cost socioeconòmic de la guerra de Successió a Manresa i el Bages (1705-1713)», TORRAS
I SERRA, M. (coord.), Manresa. De la Guerra dels Segadors a la Guerra Gran. Manresa:
Centre d’Estudis del Bages, Ajuntament de Manresa, 2014, p. 199-220.
233. ACBG, Municipal, ll. 58. Llibreta del Sometent fet per la ciutat de Manresa
en lo any 1707 per lo socorro de Lleÿda de 300 homens.
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d’uns cent homes cadascuna. En total, els combatents allistats van
ser 506, dels quals hem recuperat la professió de 445. D’aquest nombre total, la pagesia conformava el 45,1% de la crida (201 registres);
la menestralia i oﬁcialitat era el 54,8% del sometent (244 registres:
38 corders; 26 teixidors; 18 sabaters; 15 paraires; 13 hortolans i 13 blanquers; 11 mestres de cases; 8 fusters; 6 sastres, 6 barreters, 6 ferrers i
6 ﬂassaders; 5 marxants i 5 forners; 4 velers, 4 serrallers, 4 saboners,
4 moliners, 4 botiguers i 4 notaris; 3 semolers, 3 assaonadors i 3 argenters; 2 hostalers, 2 esparters, 2 escultors, 2 passamaners, 2 sedassers,
2 cistellers, 2 calceteres, 2 boters, 2 basters, 2 adroguers, 2 cirurgians
i 2 apotecaris; 1 taller, revenedor, pintor, músic, guitarrer, daurador,
corraler, «clavater», carreter, candeler i calderer).234
Com era la mobilització del sometent quan estava en actiu? Tal
com hem analitzat amb relació a les maniobres que duien a terme els
miquelets i els voluntaris, a les crides de sometent identiﬁquem paràmetres semblants: indisciplina, improvisació, armament variat —escàs
o en desús—, reticències a l’allistament... Unes limitacions certament
contrastades en la documentació, però que no deslluïen la capacitat
que podien adquirir com a tropes auxiliars.
Quadre 28
DETALL

SOCIOPROFESSIONAL DE QUATRE CONVOCATÒRIES DE SOMETENT

Localitat

Any

Menestralia i
oﬁcialitat

Vic

1705
1706
1707
1703

71,6%
62,9%
59,3%
54,8%

Manresa
Valls

Pagesia

28,3%
37%
40,3%
45,1%

Font: elaboració pròpia.

Gràcies a la correspondència que s’ha conservat del consell de la
ciutat de Vic podem resseguir com era i quins problemes plantejava
una mobilització de la milícia local quan estava lluitant. La sèrie en
qüestió fa referència als setges sobre la capital catalana de 1705 i 1706,
però és bàsicament durant les setmanes de l’atac francoespanyol quan
el detall del relat és més substancial. Som de l’opinió que aquest material és de gran interès, ja que rarament la historiograﬁa ha abordat
les actituds d’aquestes partides en combat. Aquesta desatenció, tenint
234.

ACAC, Llibre del Consell, 1.5.77, f. 285-290.
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en compte la importància i la recurrència de la milícia —sobretot pel
bàndol austriacista—, esdevé injustiﬁcada. Ens hagués agradat poder
contrastar aquest cas amb altres fonts semblants però els centres documentals de caràcter local estranyament conserven aquest tipus de dades.
De cara a un futur, seria interessant comprovar de manera exhaustiva
la localització de les fonts que abordessin l’acció dels sometents durant els segles XVII i XVIII. De la mateixa manera, es podrien recopilar
les dades que, amb comptagotes, ofereixen els dietaris i les memòries
personals. Només així podrem cloure amb fermesa al voltant d’aquesta
mobilització, que es manifestà simultàniament a l’evolució dels exèrcits
professionals al llarg de la modernitat catalana.
La crida que resseguim va ser convocada per la ciutat de Vic
(1 d’abril de 1706) i tenia l’objectiu d’auxiliar la capital catalana com
a conseqüència del setge borbònic. El consell vigatà va escollir que el
jurat en cap, Marcià Homs, amb el màxim de gent possible, es dirigís
cap al camp de Barcelona. Els homes allistats rebrien una paga diària
de tres sous i el pa de munició, mentre que Homs no tenia limitada
la despesa, «dexant aquell a sa sana i recta direcció». El coronel del
sometent vigatà va demanar que sis jurats més l’acompanyessin, així
podrien garantir el repartiment del pa i exercir tasques de suport.235
Amb Homs també hi comparegué el pagador, Pere Pau Vilamala, que
havia de vetllar per evitar el frau en el repartiment de la manutenció.
D’aquesta manera, en lloc de realitzar-ho el caporal de l’esquadra, el
pagador expedia les butlletes pertinents.236 En les mobilitzacions de
sometent, la voluntat de control del consell local era una característica
constant. D’una banda, per supervisar una despesa al màxim d’acurada possible i, de l’altra, per assegurar que els homes presents estaven
realment en servei: «repetim [...] a V. M. que la intenció de la ciutat
235. AMVI, Llibres d’Acords, núm. 29, f. 66.
236. Tota la informació que detallem a continuació amb relació a la mobilització
duta a terme pel sometent de Vic durant el 1706 l’hem extret i es troba a AMVI,
Correspondència, Cartes rebudes. Missives dels dies 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 22, 24, 25,
26, 27, 28 i 30 d’abril i 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 i 17 de maig. Cal fer notar que
a ﬁnals d’abril, a petició de Peterborough, es va realitzar una nova crida general de
sometents. Per aquesta sèrie de correspondència sabem que el sometent vigatà alçat a
les acaballes del mes s’havia produït, malgrat que a les actes locals no hi hagi quedat
constància. Una mostra més que la documentació municipal pot ser incompleta el trobem
en la mateixa mobilització de 1706, en aquet cas, a la ciutat de Manresa. A través del
fons local només es constata l’aixecament realitzat el 29 d’abril; vegeu ACBG, Municipal,
ll. 58; en contraposició a aquesta convocatòria tan tardana, s’ha de dir que el sometent
de Manresa havia sigut un dels primers a arribar a Collserola a inicis de mes; AMVI,
Correspondència, Cartes rebudes. Carta de Marcià Homs als consellers de Vic. Sabadell,
3 d’abril de 1706.
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sols és gastar i consumir son patrimoni per aquells que fan lo servei,
exposantse a las contingències, i no per aquells que sols són solicitats
de la curiositat».237 Tant era així que, en el cas de Vic, el coronel tenia
la potestat de «despatxar» els homes que no acomplien amb l’obligació
per la qual eren convocats i socorreguts.238
El gruix de la mobilització que reconstruïm —possiblement d’uns
dos-cents homes—239 el matí del 3 d’abril de 1706 era a Sant Feliu de
Codines, on els traginers de la ciutat havien portat el pa, dos barrils de
pólvora i una caixa i mitja de bales. Al llarg del dia, els homes de Vic
van recórrer el Vallès ﬁns a Montcada per recobrar algunes obediències.
Aquesta mateixa jornada van dirigir-se a Sabadell, on Marcià Homs es
reuní amb Magí Vilallonga i Manuel Desvalls. Els cabdills austriacistes
van comunicar al cap del sometent de Vic que es dirigís amb el seu cos
a la muntanya de Sant Jeroni (Collserola), amb l’objectiu d’observar
els moviments dels enemics que començaven a desplegar-se pel camp
barceloní. El coronel va fer saber a la ciutat de Vic que la manutenció
de la milícia fos dirigida cap aquest indret, ja que esperaven ser-hi
l’endemà mateix.
Els homes d’Homs van arribar a Collserola el dia 4 d’abril a la
tarda. En aquest paratge, el comandant vigatà es va reunir amb el comte
de Cifuentes, que posseïa uns cinc-cents cavalls i dirigia l’operatiu de
les milícies. Des del camp, a més de les notícies que facilitava amb
relació als moviments de l’exèrcit borbònic, Marcià Homs va insistir
en l’enviament de «pa, pa y pa, que sense ell la gent nos deixarian».
Els queviures no eren l’única demanda del conseller en cap, la manca
de municions era molt recurrent perquè alguns dels homes que dirigia van haver de deixar de combatre contra els francesos per la falta
—albirem— de bales i pólvora. Així mateix, poc després d’arribar a
Collserola, Marcià Homs va creure oportú que Vic enviés un cirurgià,
«perquè convé moltíssim». Tres jornades després, el 8 d’abril, el cirurgià ja era amb el sometent i Homs demanava llavors l’enviament d’un
capellà: «ara nos falta capellà perquè no [hi] ha combat que no [hi]

237. AMVI, Correspondència, Cartes enviades. Carta dels consellers de Vic a Marcià
Homs. Vic, 17 de setembre de 1705.
238. AMVI, Correspondència, Cartes enviades. Carta dels consellers de Vic a Marcià
Homs. Vic, 2 d’octubre de 1705.
239. Gràcies a la correspondència que acabem de referir hem constatat com les
companyies que formaven aquet cos eren quatre. Si cada companyia estava formada per
cinquanta homes —xifra habitual—, el resultat de la crida devia haver sigut de dos-cents
combatents. D’altra banda, aquest nombre és precisament el mateix que va ser convocat
mig any abans, quan la ﬂota angloholandesa va arribar a Catalunya.
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haja nefrats i algun mort perquè se veu que la gent pelean de gust».
El comandant advertia que era «viva llàstima» la mort d’alguns homes
sense que aquests tinguessin la possibilitat de confessar. Al cap d’unes
jornades, Homs va reescriure per manifestar que el religiós ja no era
necessari, atès que havien aconseguit la col·laboració d’un frare expulsat pels francesos del convent de Sant Josep de Gràcia. Aquesta ordre
va ser contramanada novament, quan Marcià Homs va demanar que
ﬁnalment el religiós abans requerit fos enviat al camp. Segons sembla,
el frare de Sant Josep no tenia llicència del seu prior per restar al
camp amb les milícies locals.
Aquestes traces d’improvisació inequívoca marcaven el dia a dia
del sometent. Una bona mostra en són també les demandes que realitzà
el coronel des dels primers dies, ja que insistia en l’enviament d’una
taula i una tenda per poder tenir un millor acomodament, «que mon
llit es lo duro de la montanya». La tenda li va arribar al cap de cinc
jornades. Probablement, la resta d’homes que conformaven el sometent
no van gaudir d’aquesta comoditat.
Una setmana després d’arribar a Sant Jeroni, Marcià Homs ja va
posar de manifest la gran deserció que experimentà el seu contingent.240
El caporal va demanar que Vic dugués a terme alguna mesura per
reclutar més homes: «crech prest quedar sens soldats del modo van
desertant si VS. no [hi] dóna providència per las moltas alarmas tenim
cotidianament que en no anar jo personalment a ditas i exposarme als
perills, crech non vindria soldat algú, ni menos ne hauria quedat algú
sinó com veuan en lo que jo me exposo ells saguexan i no me daxen».
A l’hora d’aconseguir més sometents, Marcià Homs va demanar
que s’allistés, sobretot, la gent de més «qualitat», atès que, si no era
així, els sometents, en lloc d’envestir l’enemic, fugien. De fet, el coronel
es va mostrar molest per dotze homes de reemplaçament que havien
arribat a Collserola, ﬁns al punt d’esgrimir que si el Consell li enviava
240. Malauradament, la documentació no precisa les xifres d’aquesta deserció. En
qualsevol cas, les nostres investigacions, així com treballs duts a terme per A. Espino,
apunten en la mateixa direcció. Cal tenir present que un percentatge reduït de sometents
completava tot el servei. L’any 1694 a Vic, només el 13,7% de 124 homes va realitzar
els quaranta-tres dies de la mobilització; ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 272. El
nostre exemple manresà de 1706 il·lustra un percentatge molt semblant, on el 16,8%
dels 107 homes allistats va completar tota la mobilització; ACBG, Municipal, ll. 58. Una
xifra superior —tot i que des del nostre punt de vista també reduïda— la documentem
a Vic, on dels 211 homes que van acudir a la primera convocatòria del consell (11 de
setembre de 1705), un 29,3% van executar tot el servei de trenta-una jornades; AMVI,
Guerra, ll. 1700-1800. Aranzel del que tinch pagat jo Francesch Pou pagador per la molt
Il·lustre Ciutat de Vic del sometent enviat als 11 de setembre de 1705.

ADRIÀ CASES

218

aquell tipus de combatents, el millor era restar sol. Desconeixem si de
les peticions en termes de capacitació que va realitzar el jurat, n’hi va
haver alguna que fos satisfeta. Sí que documentem, però, la voluntat
del consell vigatà a l’hora d’augmentar en un sou més la paga facilitada
als homes en servei. En les deliberacions enregistrades a les actes locals
es palpa la consciència que Vic subministrava una paga molt reduïda
als seus conciutadans, fet pel qual, segons consideraven els jurats, hi
havia molta deserció.241
Un segon episodi on les missives de Marcià Homs testimonien
una deserció alta entre els sometents —altre cop sense especiﬁcació
del nombre— sembla que es va produir amb la pèrdua de Montjuïc
i el consegüent control per part de les tropes borbòniques de tota la
muntanya (25 d’abril de 1706). Ignorem les causes d’aquesta situació
d’abandonament, les fonts no en faciliten cap traça. Ens atrevim a pensar, però, que l’impacte que podria haver ocasionat entre els resistents
austriacistes el fet de perdre la vital fortalesa de Montjuïc comportà
una desmoralització generalitzada.
Els efectes climatològics també contribuïen a la minva d’efectius.
Homs, a ﬁnals d’abril, escrivia: «la gent del somatent me va deixant
per punts i crech que en breu estaré sens persona alguna; i no men
admiro en consideració de la inclemència dels temps; i lo puesto en
què habitam, que ni [hi] ha barracas que pugan prevenir las plujas que
dos nits seguidas a fetas per quan no [hi] ha glevas, ni altres parapetos
per a defensarse». La correspondència del coronel del sometent relata que les grans pluges havien penetrat dins la tenda, mentre que la
resta de soldats «se han mullat ﬁns a la pell». És lògic entreveure que
deurien ser unes jornades molt severes per aquests homes, agreujades
per l’estat del pa, que havia quedat moll a causa dels xàfecs. Davant
d’aquesta situació, no ens ha d’estranyar —a banda de la deserció—
que el coronel Marcià Homs manifestés en diverses ocasions que el
Consell tingués previngut el nou comandant del sometent pel dia 1 de
maig. Homs no es trobava bé i només desitjava retornar a casa seva.
Sobre el paper, amb la nova mensualitat, els nous jurats desinsaculats
havien d’emprendre els seus càrrecs, entre ells, el conseller en cap com
a dirigent del sometent.
Al començament del mes de maig Homs continuava dirigint la
milícia de Vic. Durant aquestes jornades, les informacions trameses pel
coronel es van centrar a conﬁrmar l’arribada de la ﬂota aliada. A Sant
Cugat del Vallès, els quatre caporals del sometent van trobar-se amb
241.

AMVI, Llibres d’Acords, núm. 29, f. 74-75.
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el comte de Peterborough, que els trametia les informacions relatives
a la possible jornada en què l’armada seria vista. L’entusiasme corria
pel camp on estaven acampats els sometents catalans, que s’atrevien
a suposar que la ﬂota, si aconseguia vents favorables, el 5 de maig
podria ser davant Barcelona.
Finalment, però, tal com hem resseguit en un altre apartat d’aquesta
obra, l’estol angloholandès va iniciar el desembarcament dels reforços
el dia 8, fet que provocà l’aixecament del setge borbònic. A partir
d’aquest moment, els sometents —així com els miquelets— van desenvolupar una tasca de desgast, per tal com van dedicar-se a fustigar
la marxa de l’exèrcit de les Dues Corones. La documentació relativa a
la mobilització de Vic en dóna bon testimoni, palesant altrament l’alt
grau d’improvisació i desorganització. Des de Collserola, on la milícia
havia estat posicionada al llarg del mes d’abril, s’ordenà que passés
al congost de Martorell. Abans d’arribar-hi va ser contraordenada perquè restés a les rodalies de Rubí. El sometent de Vic, novament, va
dirigir-se a Collserola, des d’on observà perfectament la retirada dels
efectius borbònics en direcció al coll de Montcada. El coronel Homs
es va mostrar molest per les disposicions creuades que li manaven tant
el marquès de Rubí com el comte de Cifuentes, «són tant las ordas
que tinch per ocupar puestos per picar la retirada del anemich que
me fan estar ab la major confusió [...] que crech lo somatent en breu
lo tindrem desfet per quant ab dita variació».
De la correspondència del coronel podem constatar com, mentre
es produïen aquests esdeveniments, entre els homes mobilitzats existia
el sentiment que el seu servei ja havia acabat. En altres paraules, el
sometent que s’havia aixecat quaranta dies enrere havia acomplert els
objectius. Tot i això, la milícia de Vic, juntament amb els miquelets,
va perseguir la fugida borbònica pel Vallès ﬁns arribar a Hostalric. En
aquesta població, Homs va manifestar al comte de Cifuentes l’estat
d’esgotament dels seus homes. Cifuentes va comunicar a Homs la necessitat de les milícies, fet que deixa entreveure com el comandament
austriacista exercia un cert «control» sobre les forces auxiliars del territori. Hem de suposar que el noble aragonès pretenia perseguir encara
més les tropes borbòniques. En aquest punt del relat, a mitjan mes
de maig, Cifuentes va donar permís perquè Marcià Homs es dirigís a
Barcelona a retre homenatge a Carles III. El conseller en cap de Vic
considerava que amb la seva marxa a la capital, i tenint en compte
que l’exèrcit enemic ja havia sobrepassat Hostalric, la major part dels
homes mobilitzats abandonarien el sometent. El tinent coronel de la
milícia de Vic, Francesc Vila i Puigrubí, va restar al capdavant dels
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homes mobilitzats, ﬁns que Homs va aconseguir el permís de Carles III
perquè el sometent retornés a la ciutat.
La sèrie documental que hem referit i que reconstrueix la convocatòria del sometent des del punt de vista del seu coronel mostra, en
primer lloc, la fragilitat de la mobilització. Una de les preocupacions
del comandant, més enllà del subministrament constant de pa i municions, era que els homes no abandonessin l’exercici. Com hem vist,
les múltiples situacions que podien aparèixer en l’acampament podien
propiciar la deserció, motiu pel qual la ciutat tornava a fer noves crides
per reemplaçar els homes «perduts». La fragilitat de la convocatòria,
característica que explica la temença crònica dels poders militars a
l’hora d’emprar aquet recurs,242 anava acompanyada d’alts graus d’improvisació, tant en l’organització interna del sometent com a l’hora de
dur a terme accions de combat —s’ha d’advertir que aquesta darrera
dada és menys contrastable.
En aquest sentit, el sometent de Vic que s’havia aixecat mig any
abans dels fets que acabem de relatar (setembre de 1705), havia experimentat problemes amb l’armament, ja que del total d’homes mobilitzats —segons les actes dos-cents—,243 una quinzena no tenien armes
adients i van haver de retornar cap a casa. El sometent de Valls que
va aixecar-se durant les setmanes del setge aliat també il·lustren la
improvisació. En plena mobilització, la localitat del camp de Tarragona
va ordenar la compra de fusells mentre els seus sometents ja estaven
en servei i els bombardejos sobre Barcelona ja havien començat.244
Un cas més agut el testimonia el ﬁlipista bisbe de Lleida, Francisco
Solís, que va deixar constància que els quaranta sometents que havia
enviat la petita localitat d’Aspa només posseïen cinc escopetes.245 Això
pot explicar-se perquè els consells locals enviaven homes al camp esperant que aquests fossin armats o socorreguts, i aportaven només la
mà d’obra que comportava la mobilització.246

242. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 269-270. A l’agost de 1705, el virrei
Velasco considerava «inútil […] esta gente del somatén para emplearla en operaciones de
riesgo»; AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 11 d’agost de 1705.
243. AMVI, Llibres d’Acords, núm. 29, f. 3.
244. ACAC, Llibre del Consell, 1.5.77, f. 309.
245. AHN, Estat, ll. 264. Carta de Francisco Solís a Grimaldo. Fraga, 29 de
setembre de 1705.
246. No hem pogut documentar si els sometents que arribaven al camp barceloní
l’any 1705 esperaven rebre armament de l’exèrcit aliat. El que sí hem constatat és com
alguns consells acordaven una manutenció variable, és a dir, que un cop arribats al
camp, si l’exèrcit els socorria, la paga destinada pel seu servei era força menor. ACVOC,
Actes del Consell de la vila de Terrassa, f. 291.
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Cal dir que aquesta realitat tan precària, però, no desdibuixava
una tasca de desgast que de vegades podia ser prou reeixida, tal com
sovint va remarcar Castellví a les Narraciones Históricas i com diverses
fonts i estudis han posat en relleu.
Els homes que anaven a lluitar no havien de ser estrictament
naturals de la localitat on s’impulsava la crida. Lògicament, un gruix
majoritari eren ﬁlls de la població en qüestió, tal com ha remarcat A.
Espino amb relació a Vic durant la darrera dècada del segle XVII.247 Si
retornem a la ciutat de Manresa, el sometent de 1707 consta de 106 registres on es conserva la procedència del recluta (només el 39% del
total). D’aquest nombre, hem localitzat 89 topònims, quelcom que redueix encara més la mostra. En qualsevol cas, els resultats mostren com
el 56% eren ﬁlls de la ciutat de Manresa —o llogarets limítrofs— i la
resta provenien de localitats relativament properes (Súria, Santpedor,
Balsareny, Talamanca, Artés, Gironella, Berga, etc.). Alguns d’aquests
sometents eren originaris de nuclis més allunyats (Ripoll, la Seu d’Urgell
o Sant Vicenç dels Horts). Enfront d’aquesta variabilitat, per tant, una
possibilitat interpretativa seria que aquests homes haurien establert
algun tipus de vincle familiar o professional amb habitants de Manresa.
Per a un consell local, la despesa del sometent que aixecava podia
arribar a ser força elevada. Altre cop la varietat de formulacions i els
dies de durada condicionaven la suma ﬁnal. A continuació detallem
el conjunt de despeses desglossades que comportava una mobilització
d’aquest tipus. Reprenent l’exemple de Manresa, transcrivim l’import
que va comportar la crida feta el 29 d’abril de 1706:
Quadre 29
DETALL

DELS COSTOS DEL SOMETENT DE

(29-IV-1706)

Quantitat

Dies de la
despesa

MANRESA

Import total

Isidre Vandranes
(coronel)

1 lliura i 8 sous

2 socors pel vi

4 diners meitadella

Gaspar Caldoliver
(pagador)

1 lliura i 4 sous

19

22 lliures i 16 sous

Sometents

1 sou i 6 diners
per sometent

1.180

88 lliures i 10 sous

19

26 lliures i 12 sous
3 lliures, 2 sous i
8 diners

247. El 88% del sometent de 1689 era de la mateixa ciutat, un percentatge molt
semblant —84%— ho era de l’alçament de 1693; ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 272.
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Quantitat
15 quarteres i
6 càrregues de
blat
Pastar i moldre
dites quarteres
8 càrregues i
21 meitadelles

Dies de la
despesa

Import total

80 pans la quartera
(que costa
3 lliures i 2 sous)

47 lliures i 11 sous

7 sous (quartera)

5 lliures, 8 sous i
6 diners

2 lliures (càrrega)

16 lliures i 7 sous

TOTAL

210 lliures, 7 sous i
2 diners

Font: elaboració pròpia; ACBG, Municipal, ll. 58.

Veiem que 210 lliures no era una suma massa important per a
una universitat com Manresa. La xifra s’explica pel reduït nombre
d’homes (107), així com pels dies que van estar en servei (dinou).
Hem comentat, però, que el recurs del sometent durant la Guerra de
Successió va ser freqüent i, tal com va passar a la mateixa ciutat un
any després, la milícia local de 1707 va costar 1.464 lliures. Tan sols
en aquesta crida de 1707, Manresa hi va destinar el 17,5% dels seus
ingressos anuals.248
Les coroneles
El bagatge cultural d’autodefensa que hem apuntat en la introducció d’aquest apartat té la seva rèplica en els nuclis urbans de les
principals ciutats del territori. Durant la Guerra de Successió, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa i altres ciutats catalanes
importants tenien Coronela pròpia, ara bé, els consells van estar sota
obediència austriacista. L’única excepció borbònica fou l’any en què
s’originà el cos (1704), quan el virrei Velasco va decidir mobilitzar
la Coronela de Barcelona per fer front al desembarcament del landgravi de Hessen. Així, l’impuls de la Coronela l’hem de situar en la
implantació de l’ordenament Habsburg a partir de novembre de 1705.
És precisament en aquest moment, i no abans, quan el monarca Carles III va expedir patents als menestrals que conformaven el cos.249
Alhora, va ser llavors quan les altres ciutats catalanes adoptaren la

248. ACBG, Llibre del Racional, AM. I-340, fol. 58.
249. Dos exemples d’aquestes patents de la Coronela barcelonina a CASTELLVÍ,
Narraciones Históricas, I, p. 457 i 483-484.
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mobilització pròpia, ﬁns a un còmput, diu Castellví, que en tot el territori arribava als deu mil efectius.250
Un breu fragment del cronista austriacista, precisament capità del
gremi de velluters durant el 1713-1714, les descrivia així: «El aguerrido
y renombrado cuerpo de los naturales y habitantes de Barcelona se
componía de los colegios, gremios, cofradías, estamentos, nombrados
comunes de las artes y oﬁcios mecánicos, de los sujetos promovidos
a ellos […]. Estos comunes formaban un militar cuerpo […]. Su comandante era el conseller primero, gobernador perpetuo de las armas
y plaza».251
Els comentaris de Pròsper de Verboom, que va estar captiu a
Barcelona durant dos anys, parlen d’un cos civicomilitar molt ben
organitzat: «La Colonelle est composée de compagnies de bourgeois
de tous les métiers et autres citoyens, jusques aux notaires et autres
gens de lettre inclus sans en exepter les cherurgiens et barbiers; on les
nomme los gremios, qui cent dire bandes du peuple; chaque compagnie
a son capitaine, lieutenants, enseigne bas oﬁciers et tambours, comme
les troupes réglées.»252
Les tasques militars desenvolupades per aquests homes tenien l’exclusivitat de produir-se únicament a la seva ciutat, per exemple davant
el perill d’un setge o realitzant guàrdies a les muralles i als baluards.
Així, doncs, les coroneles, a diferència dels sometents, mai no duien
a terme accions bèl·liques fora del seu àmbit jurisdiccional (ciutat).
Tot i això, la seva lògica ens indica que ens trobem davant una forma
genuïna d’autodefensa, en aquest cas urbana.
Al llarg del conﬂicte successori, són nombrosos els esments que
documenten la participació de la milícia. Més enllà de les accions de la
Coronela barcelonina, única formació ben acotada en termes historiogràﬁcs, Lleida, Tortosa i Girona van mobilitzar els respectius cossos
quan les forces borbòniques van assetjar les ciutats als anys 1707, 1708

250. Només Barcelona comptava amb uns cinc mil combatents organitzats en
més de quaranta companyies; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 456 i 590.
251. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 451.
252. «La Coronela està formada per companyies de mestres de tots els oﬁcis i
d’altres ciutadans, ﬁns i tot els notaris i altres gents de lletra, ﬁns i tot sense exceptuar
els cirurgians i els barbers; se’ls anomena els gremis, és a dir bandes de poble; cada
companyia té el seu capità, tinents, sergents, oﬁcials i tambors, com les tropes reglades»;
AHN, Estat, ll. 420. Document adjuntat per Pròsper de Verboom al duc de Vendôme.
Saragossa, 18 de maig de 1712.
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i 1710, respectivament; i, en alguns casos, gairebé esdevingueren les
úniques formes de resistència a l’ofensiva ﬁlipista.253
A Barcelona, són coneguts els fets de 1706 i, especialment, la lluita activa del setge ﬁnal. Durant els anys de guerra, la manca crònica
d’efectius de l’exèrcit aliat es va saber pal·liar amb aquest recurs, atès
que els cossos de les ciutats, malgrat no ser guarnició reglada, ho era
de facto. A banda, en termes d’hisenda, la cancelleria de Carles III va
saber treure’n proﬁt ja que, pel cas de Barcelona, foren els gremis els
que costejaren part de l’equipament, i, segons una missiva del general
Stanhope al duc de Marlborough, sembla que aquest proveïment tenia
una qualitat prou envejable: «the city of Barcelona has for its own
defence raised a body of militia of near 6 000 men, who are so well
clothed and armed as any of our troops».254
El millor coneixement d’aquest cos civicomilitar prové de la recerca realitzada sobre la Coronela de Barcelona. Gràcies als estudis
de què disposem és possible observar com Carles III va treure’n molt
proﬁt, alhora que el seu govern va induir la Coronela progressivament
a la militarització: el cos va tenir un caràcter permanent; des de 1706
el conseller en cap n’era el coronel (a banda de comptar amb tinent
coronel i sergent major, també nomenats pel Consell de Cent i acceptats per la Corona); tenia companyies i batallons, tal com succeïa amb
les exèrcits regulars; els oﬁcials tenien patent de rei (els sotsoﬁcials
l’obtingueren a mesura que avançà el conﬂicte), i, mentre els membres
de la Coronela estaven en servei, quedaven sota jurisdicció castrense.
A banda, és clar, el vestuari, les banderes, etc., que malgrat que eren
costejades pels gremis, tenien una clara homologació amb els equipaments militars.255
La primera mobilització seriosa de la Coronela austriacista fou
enllestida just abans del setge borbònic de 1706. En total, tenia capacitat per enrolar uns quatre mil cinc-cents combatents (a la pràctica
n’eren menys), que procedien de quaranta-quatre companyies (mercaders; forners; carnissers; sabaters de vell; blanquers; velers; mariners;
passamaners; revenedors; mestres de cases; notaris públics i pintors;
adroguers; manyans, sastres, i un llarg etcètera).256
253. El cronista austriacista recull els noms dels coronels, tinents coronels, sergents
majors i capitans de les coroneles de Tarragona i Lleida, desconeixem les de Girona i
Tortosa; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 624.
254. «La ciutat de Barcelona té aixecat un cos militar de prop de 6.000 homes
per a la seva pròpia defensa, els quals estan més ben vestits i armats que cap de les
nostres tropes», citat a VOLTES i BOU, Barcelona durante…, I, p. 258.
255. HERNÁNDEZ, RIART i RUBIO, La Coronela..., p. 33-40.
256. Per conèixer el seguit de companyies, els seus capitans i la quantitat d’homes
de cadascuna, vegeu HERNÁNDEZ, RIART i RUBIO, La Coronela..., p. 46-47.
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A partir de la resolució presa per la Junta General de Braços de
Catalunya (juliol de 1713), la Coronela va perfeccionar la seva funcionalitat, bàsicament per la interacció del general Antoni de Villarroel, que
havia estat nomenat comandant en cap de la defensa. La milícia va ser
reformulada en sis batallons, en lloc dels nou amb què s’organitzava.
Així, doncs, les companyies van quedar enquadrades sota els batallons
de la Santíssima Trinitat, Immaculada Concepció, Santa Eulàlia, Santa
Madrona, Sant Sever i Mare de Déu de la Mercè.257 En total, el còmput
de la reformulació tenia una potencialitat d’uns cinc mil homes.
Fou en el darrer any de guerra, especialment a partir de l’estiu
de 1714, quan la Coronela adquirí un protagonisme notable en la defensa de Barcelona. Fins aquell moment de la disputa, les tasques de
la milícia s’havien centrat a controlar les portes de la ciutat i a fer els
diversos torns de guàrdies, però ara calia entrar en acció. Com hem
vist en un altre apartat d’aquesta obra, amb l’arribada del duc de Berwick, el setge va constrènyer Barcelona, a causa de l’arribada de més
efectius militars i de la ﬂota francesa. L’obertura de les trinxeres al
sector de llevant va possibilitar un assalt molt potent a diverses bretxes
(12 d’agost de 1714). Amb la primera llum d’aquesta jornada, les tropes
borbòniques van fer esclatar una mina al Portal Nou, motiu pel qual
la infanteria ﬁlipista va aconseguir arribar ﬁns a la plataforma del
bastió. El Portal Nou el guarnien dues companyies de la Coronela, la
dels sastres, capitanejada per Magí Ninot, i la d’Antoni Berardo, formada pels gerrers, ollers, perxers i matalassers. Els homes de Ninot van
disparar des dels parapets que havien elaborat i van contenir l’assalt
borbònic. A continuació, Antoni de Villarroel va enviar reforços, i, un
cop ajuntats darrere de la barricada, juntament amb les companyies
de la Coronela, van fer una sortida per envestir cos a cos els soldats
borbònics que encara ocupaven un extrem del bastió. La lluita, a baioneta calada, va provocar la retirada dels assaltants.
L’endemà 13 d’agost, el duc de Berwick va idear una nova escomesa.
La maniobra va executar-se a la nit, i malgrat que l’atac semblava que
estava focalitzat a assaltar la bretxa reial —l’esvoranc més gran obert
per l’artilleria borbònica—, l’objectiu va consistir a prendre el baluard
de Santa Clara. La Coronela va detectar l’acció i va aconseguir llençar
contraatacs a la plataforma del bastió, amb l’objectiu d’impedir que
els borbònics la coronessin. Tot i els esforços, els resistents no van
aconseguir rebutjar els assaltants, que van endinsar-se ﬁns al centre del
baluard. El 14 d’agost, Antoni de Villarroel va idear una contraofensi-

257. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 585.
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va amb múltiples efectius, on les companyies dels estudiants de lleis
i de sabaters van actuar amb molta força per aconseguir expulsar el
borbònics de Santa Clara. Els enfrontaments van ser acarnissats, per
tal com el nombre de baixes relatives als dies 12-14 d’agost foren molt
elevades (els borbònics van patir entre tres mil i quatre mil baixes, per
unes nou-centes de barcelonines).258
Bona mostra de la capacitat defensiva de la Coronela també quedà
demostrada durant l’atac ﬁnal de l’11 de setembre de 1714, on algunes
companyies van ser anihilades. El duc de Berwick va quedar sorprès
per la capacitat dels defensors, i no va dubtar a prendre les banderes
de la Coronela com a botí de guerra, tal com succeïa amb els regiments dels exèrcits regulars. Quan Felip V va rebre els estendards de
la milícia gremial, va manar que fossin retornats a Barcelona, on foren
cremats públicament.
LA

LOGÍSTICA DE LA

GUERRA

DE

SUCCESSIÓ

Els avituallaments
En la guerra que abordem, els avituallaments eren un dels grans
factors —juntament amb el nombre d’efectius— que marcaven l’esdeveniment de les campanyes. Les operacions militars es plantejaven
i es dissenyaven d’acord amb aquesta variable i els soldats, en bona
mesura, desertaven, emmalaltien o morien si no n’hi havia una bona
planiﬁcació.259 Sense el ﬂux de reforç que representava l’abastament
de tot tipus de pertrets, l’organisme castrense no funcionava. Per tant,
ens trobem davant d’una variable estratègia del funcionament militar
i de la quotidianitat dels homes que hi interaccionaven. En la disputa
successòria, les ocasions en què es fa palès el fracàs d’aquests processos per part d’ambdós exèrcits són nombroses i, en alguns casos, va
comportar una derrota bèl·lica transcendent.
Des del nostre punt de vista, un dels historiadors que va posar
sobre la taula la rellevància i determinació dels aspectes logístics va ser
G. Parker. L’autor anglosaxó facilita dades molt interessants sobre la
manutenció i els avituallaments d’un exèrcit en campanya. Per aquest
motiu, seguirem el seu model metodològic.260 Hem de tenir present
que un contingent que comptava amb uns trenta mil efectius —apro-

258. Seguiu aquests fets amb més detall a HERNÁNDEZ, RIART i RUBIO, La Coronela...,
p. 130-148.
259. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 976-977.
260. PARKER, La Revolución militar..., p. 110-117.
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ximadament el volum de forces ﬁlipistes establertes en el pla de Lleida
en les campanyes de 1707-1713—, necessitava cada dia 40.000 racions
de pa (2.000 «arrobas» de farina) i 833 «fanegas» de farratges (ordi
i centè, aproximadament 4.623 litres cúbics).261 En la seva proporció,
havien de ser subministrades enormes quantitats de vi, així com la
provisió diària de carn a partir del sacriﬁci de centenars o milers
de caps de bestiar. G. Parker considera que per mantenir un volum
numèric d’aquestes dimensions eren necessaris mil cinc-cents ovins o
cent cinquanta bovins.262 La dieta dels militars podia ser ocasionalment
completada amb altres queviures, a part de l’aliment bàsic fonamentat
en el pa de munició. A partir de llistes elaborades per comissaris de
guerra, coneixem quins altres productes eren consumits, com arròs,
mongetes, garrofes, bescuit, formatges, peix i carns en salaó, pipes d’oli
i vinagre, tabac i aiguardent.263 Cal dir que el tabac era un element
essencial i els comissaris ho computaven amb la resta d’aliments. Pròsper de Verboom, en acabar la guerra i en ple procés de projecció de
la ciutadella militar, escrigué: «Nada ocupa y divierte más el soldado
que el tabaco, pues está de tal manera habituado a ello, que lo preﬁere al comer y no se puede pasar sin él, sin grandísimo trabajo, lo
que se ha experimentado en diferentes sitios donde faltaban muchas
cosas, y solo se lamentaban de no tener tabaco, y no se termina esta
manía en el soldado raso, que también participan los oﬁciales de ella,
tomándole en polvo o de humo; y es cierto que nada contribuye más
a divertir el ocio, y a disminuir la grande gana de comer a menudo,
que el tabaco.»264
Paral·lelament a les necessitats alimentàries directes, el «prest»
en el llenguatge de l’època, hem d’advertir altres despeses indirectes
de difícil còmput, com l’habilitació de forns de campanya i la llenya
necessària per fer-los funcionar.
Els pertrets bèl·lics també eren essencials perquè la maquinària no
s’aturés i comportava un trànsit d’animals de tir destinat al transport de
les municions, el tren d’artilleria i els centenars de carruatges. Només

261. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Saragossa,
5 de juliol de 1712.
262. PARKER, La Revolución militar..., p. 110; «Il soldato»..., p. 49.
263. AHN, Estat, ll. 352. Relación de víveres de boca que se han hallado en
los almacenes Reales de esta plaza. Tortosa, 12 de juliol de 1708; AHN, Estat, ll. 4162. Relación de los géneros que se necesitan por seis meses para las reservas de las
guarniciones de las plazas. Lleida, 25 d’agost de 1711.
264. Citat a A. GARCIA ESPUCHE, Una societat assetjada: Barcelona, 1713-1714.
Barcelona: Empúries, 2014, p. 252.
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per traginar aquest volum, Verboom testimonia com, per a l’any 1712,
l’exèrcit ﬁlipista disposava de dos mil cavalleries (mules i matxos) per
executar-ho.265 D’altra banda, en campanya, hem de suposar l’existència
de tendes per als soldats i, tal com veurem, la presència d’un hospital
volant.
A més del «prest», que segons un còmput del tresorer ﬁlipista
importava mensualment 2.064.762 rals de billó,266 l’exèrcit havia d’intentar pagar els diners dels sous. Aquesta variable, advertim, va ser la
menys regular en qüestions de subministrament.267 Al llarg de l’estudi
realitzat és habitual documentar situacions on els soldats (o membres de l’estament militar) no cobraven les pagues des de feia mesos.
La guarnició de Barcelona del virrei Velasco, entre el mig any que
transcorre de febrer a juliol de 1705, només havia percebut les dues
primeres mensualitats.268 Durant el setembre d’aquest mateix any, el
bisbe borbònic de Lleida s’havia queixat perquè la primera plana de la
guarnició de la ciutat no cobrava l’assignació pertinent des del gener
de 1705 (vuit mesos de retard).269 Un dels casos més ﬂagrants és el
que testimonia Gregori Gual, coronel de la formació de mallorquins
que guarnia Sant Felip de Maó. El cabdill es va mostrar molt disgustat
per tal com els seus homes feia vint mesos que no rebien cap paga.270
Durant la campanya de 1708, dos comandants ﬁlipistes, Fabrizio Ruffo
i Luis Fernández de Córdoba, s’expressaven en els mateixos termes a

265. AHN, Estat, ll. 914. Carta de Pròsper de Verboom a Grimaldo. Lleida, 23 de
setembre de 1712. Aquesta dada l’hem conegut gràcies al projecte que Verboom va
lliurar a la cort de Madrid. Fent gala de la seva racionalitat, fruit de la formació
polioercètica i matemàtica que posseïa, Verboom va proposar que en lloc de dos mil
caps per al transport del tren i les municions fossin 797 els animals requerits. Aquesta
reducció tan dràstica l’argumentava a causa de la campanya defensiva que realitzava l’exèrcit francoespanyol durant el 1712, per tant, això els permetria reduir la despesa de
l’exèrcit. Segons els càlculs de Verboom, una mesura d’aquestes característiques comportava l’estalvi de 6.540 doblons mensuals.
266. AHN, Estat, ll. 3163-2. Noticia del dinero que importa un pagamento universal
de oﬁciales de todas clases dependientes del ejército de Cataluña. Calaf, 13 de novembre
de 1711. Vegeu també AHN, Estat, ll. 411-2. Carta de Nicolás de Hinojosa a Grimaldo.
Calaf, 10 de novembre de 1711.
267. C. DE CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo, ministro responsable
(1703-1726). Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 178. Vegeu els problemes de ﬁnançament
de manera més detallada a les p. 286-290 de la mateixa obra.
268. AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 2 d’agost de 1705.
269. AHN, Estat, ll. 264. Carta de Francesc Solís a Grimaldo. Lleida, 17 de
setembre de 1705.
270. AHN, Estat, ll. 320-2. Carta de Gregori Gual a Grimaldo. Sant Felip de Maó,
13 de febrer de 1707.
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causa del retard en el cobrament de mesades que patien les seves formacions. Els seus soldats tan sols havien rebut dues pagues, les quals
havien estat lliurades cinc mesos enrere.271 A l’etapa ﬁnal, mentre es
produí el bloqueig sobre la capital catalana, el duc de Pòpuli va deixar
constància de com entre el juny de 1713 i el març de 1714 (deu mesos)
els oﬁcials de l’exèrcit només havien obtingut un pagament complet i
dues terceres parts d’un altre.272
De vegades les fonts no permeten concretar el període d’impagament però sí que contrasten la demora de les assignacions: «crea Vs.
por primer punto que es suma la miseria de estos oﬁciales y no menos
de los de las Guardias de Corps, pues aunque yo estaba en inteligencia
que sus pagamentos por la tesorería mayor hubiesen sido muy puntuales (según claman) parece están muy atrasados».273
No només els militars podien patir el retard de cobrar les pagues.
En general, totes aquelles persones que interaccionaven amb el món
castrense patien situacions semblants (comissaris, administradors, cos
mèdic, pensionistes, etc.). El comissari Francesc Argenso, que en el
moment de l’aixecament català ho era de la plaça de Girona, va haver
d’acudir a Madrid per rebre el nou nomenament a l’exèrcit de la frontera catalanoaragonesa. Argenso va manifestar l’impediment de poder
viatjar a la cort atès que la darrera paga, de cinc-cents escuts, l’havia
rebuda cinc mesos enrere i no podia costejar el desplaçament.274 El
mateix comissari, un cop destinat al front, també va queixar-se dels
endarreriments, com quan l’any 1712 no rebia els respectius sous des
de feia més de mig any.275 El duc de Noailles, a vegades demanava
pagues per als exiliats catalans que s’havien enrolat a l’exèrcit com a
voluntaris. Aquest era el cas de Joan de Josa i Agulló, cosí del ﬁlipista
marquès de Gironella, de qui Noailles deia que «me causa bastante
lástima el ser testigo de la miseria que está pasando». I és que les

271. AHN, Estat, ll. 352. Cartes de Fabrizio Ruffo i Luis Fernández de Córdoba
a Grimaldo. Camp d’Agramunt, 17 d’agost de 1708.
272. AHN, Estat, ll. 449. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 26 de març de 1714.
273. AHN, Estat, ll. 348. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Camp de
Tortosa, 14 de juliol de 1708. Un exemple similar l’ofereix el comandant de les Guàrdies
Valones; vegeu AHN, Estat, ll. 361. Carta de Juan Adam Menz a Grimaldo. Perpinyà,
29 de setembre de 1709.
274. AHN, Estat, ll. 369. Carta de Francesc Argenso a Grimaldo. Perpinyà, 10 de
març de 1709.
275. AHN, Estat, ll. 914. Carta de Francesc Argenso a Grimaldo. Lleida 9 d’octubre
de 1712.
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darreres pensions que Felip V li havia pagat eren de feia nou mesos.276
El protometge de l’exèrcit, anomenat Pedro Chirac, a l’inici de la
campanya de 1708 estava pendent d’obtenir el sou endarrerit de set
mesos.277 Tomàs Capdevila, antic correu major de Lleida i exiliat des
de 1705, va servir com a voluntari en l’administració del pa i l’ordi de
l’exèrcit. L’any 1708, del seu sou de 1.743 doblons, encara n’havia
de percebre 1.443.278
Segons els comptes de l’exèrcit, doncs, els sous de tots els efectius
borbònics —i administradors— destinats a l’Aragó i Catalunya comportaven una mesada de 2.479.288 rals de billó.279 Per tant, ambdues
despeses, paga i «prest», que eren el nervi de l’exèrcit, feien una suma
total de 4.544.050 rals de billó cada mes. A aquesta quantitat s’hi havien
de sumar les despeses que generava l’exèrcit ﬁlipista situat al Regne de
València (465.838 rals de billó) i la manutenció que Felip V facilitava
a les tropes franceses que servien a Catalunya (750.000 rals de billó).
Segons aquests càlculs, l’exèrcit ﬁlipista desplegat per tota la Corona
d’Aragó importava, en un mes de la campanya de 1711, la suma total
de 5.759.888 rals de billó.
De tot plegat se’n derivava la importància d’establir magatzems
propers al front: en el cas de la frontera nord, als Comtats,280 i en la
del front del Segre, en direcció a l’Aragó. Per aquestes necessitats, el riu
Ebre va esdevenir una artèria de primer ordre, ja que des de Saragossa,
el comandament ﬁlipista transportava els recursos necessaris per evitar
el possible entrebanc que ocasionaven les companyies de miquelets i
voluntaris. Els magatzems borbònics més estables i que van tenir continuïtat al llarg de la guerra —bàsicament a partir de 1707-1708— van
situar-se a Mequinensa i, des d’aquest centre neuràlgic, es repartien
276. AHN, Estat, ll. 373. Carta del duc de Noailles a Grimaldo. Camp de Verges,
24 d’agost de 1709.
277. AHN, Estat, ll. 343.
278. AHN, Estat, ll. 373.
279. AHN, Estat, ll. 416-2. Carta de Nicolás de Hinojosa a Grimaldo. Lleida, 23
d’agost de 1711. Aquesta xifra (2.340.000 rals de billó) correspon al mes de juny i hem
de pensar que podia variar depenent de la incorporació o de la minva dels efectius en
campanya. Per exemple, cinc mesos després, encara en la mateixa anualitat, el còmput
mensual del mateix exèrcit havia augmentat en 2.479.744 rals de billó; AHN, Estat,
ll. 411-2. Carta de Nicolás de Hinojosa a Grimaldo. Calaf, 10 de novembre de 1711; AHN,
Estat, ll. 3163-2. Noticia del dinero que importa un pagamento universal de oﬁciales
de todas clases dependientes del ejército de Cataluña. Calaf, 13 de novembre de 1711.
280. El «graner» que va signiﬁcar el Rosselló es documenta des dels primers
moments de la guerra, l’any 1701; S. FAJAL I MERCADER, «El Rosselló i els rossellonesos
davant la Guerra de Successió (1700-1715)», Afers: Fulls de Recerca i Pensament, vol. 20,
52 (2005), p. 562 i 569-570.
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a Tortosa, Lleida i Balaguer,281 malgrat que aquesta darrera plaça va
restar sota obediència austriacista de 1709 a 1711. Montsó, Barbastre,
Osca i Benavarri també esdevingueren centres importants, però d’una
incidència menor si tenim en compte el front que abordem.282
En el cas austriacista, les provisions es resguardaven en àrees
properes a Barcelona i Tarragona. Com a indrets més avançats, a partir de 1707-1708, Igualada, Cervera i Montblanc van ser les localitats
escollides per habilitar-hi els abastaments i les casernes generals,283
però també s’aconseguien avituallaments a través de les rereguardes
insulars del Mediterrani i dels territoris italians (Milà i Nàpols).284
A mesura que es duien a terme les campanyes, es podien planiﬁcar
petits magatzems al front mateix, tal com executava el duc de Noailles
en poblacions empordaneses com Castelló d’Empúries, Torroella de
Montgrí o Verges,285 o com realitzaven els ﬁlipistes a la plana de Lleida,
avançant posicions ﬁns a Bellpuig, Agramunt o Calaf.
No hi ha dubte que tot el muntatge castrense, com assenyala G.
Parker, era fàcil de teoritzar però difícil d’acomplir.286 A grans trets, pel
que fa al bàndol aliat, és estrany no documentar problemes d’abastaments
al llarg de tots els anys de la contesa. Pel que fa a l’exèrcit francoespanyol, de manera més marcada durant les campanyes de 1707-1709
i, especialment, a la darreria de 1711, tal com veurem a continuació.
Una de les principals raons que expliquen la crònica manca de
vitualles que experimentà l’exèrcit aliat establert al front català, al nostre entendre, radicava en la posició geogràﬁca derivada de la política
d’aliances, que va condemnar Catalunya —i la Corona d’Aragó— a

281. AHN, Estat, ll. 352. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Camp
d’Agramunt, 20 d’agost de 1708. La importància de Mequinensa com a centre distribuïdor
era clau en tota la xarxa borbònica d’aprovisionaments, ja que des d’aquesta població
es redistribuïen els recursos cap al sud (Tortosa) o cap a l’est (Fraga i Lleida); AHN,
Estat, ll. 496. Carta del marquès de Valdecañas a Grimaldo. Cervera, 11 de juny de 1711.
L’ambaixador portuguès comte d’Assumar també ho va posar de manifest en els diversos
consells de guerra; LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 983.
282. Les investigacions de M. B. Pérez posen en relleu altres indrets del Regne
d’Aragó, sempre en el camí que conduïa des de Saragossa cap a la frontera catalana
(Escatrón, Pina, Bujaraloz, Casp); PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante…, p. 209-210.
283. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Louvigny a Grimaldo. Lleida, 17 de maig de
1708; AHN, Estat, ll. 365. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Lleida, 2 de juny de 1709;
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 613.
284. AHN, Estat, ll. 8708. Carta del marquès d’Erendazu a Ramon Vilana i Perles.
Viena, 11 de maig de 1712.
285. AHN, Estat, ll. 373. Cartes de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, agost de 1709.
286. PARKER, La Revolución militar..., p. 111.
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estar encerclada territorialment per les corones castellana i francesa.
L’única comunicació que permetia fer viable l’empresa austriacista en
termes logístics va consolidar-se a través del Mediterrani.287 El borbònic
Josep d’Alòs ho va captar a la perfecció: «Lo devastado del país ha de
suplirlo el mar.»288
Al llarg de l’estudi hem constatat el ﬂux de tropes, cavalls i diners
que arribaven des la riba de la Ligúria, o els nombrosos subministraments originaris dels arxipèlags balear i sard.289 Sobretot, però, era
l’estol angloholandès qui va fer viable l’avituallament de provisions
amb una certa regularitat amb l’establiment d’un eix vital a través de
Londres, la Haia, Lisboa, Gibraltar, Alacant, Barcelona/Tarragona i Maó.
Som de l’opinió, però, que malgrat l’activitat de les armades aliades, a l’hora d’abastar el front oriental peninsular la gran distància dels
trajectes provocava la demora dels recursos. Fixem-nos, precisament,
en la primera acció important de la guerra a Catalunya, com va ser el
setge aliat de 1705. Quan Londres va tenir coneixement que Barcelona
havia caigut en mans del comte de Peterborough, la cort va començar a
realitzar els preparatius per reforçar-la, com a mínim, des de desembre
de 1705. Això va comportar que a ﬁnals de gener de 1706 estiguessin llestos per salpar 4.851 soldats.290 Alhora, la Secretaria de Guerra
anglesa va executar nombroses accions: habilitació d’un hospital i el
seu personal; preparació de les medecines; organització d’equipatges
(vint mil peces de vestir i l’equipament complet per a cinc mil combatents); tren d’artilleria; 6.856 quarteres de gra; enviament de diners
(250.000 lliures esterlines)... Un recorregut que s’iniciava al riu Tàmesi
i, posteriorment, des dels emplaçaments meridionals de Portsmouth i
Plymouth, es conduïa cap a la península Ibèrica.291

287. A tall d’exemple, remetem el lector a observar el primer semestre de 1709, quan
Castellví recull amb detall els milers de sacs de farina i d’ordi que van ser desembarcats
a Barcelona, així com carns salades, centenars de remuntes, molts pertrets, diners, entre
altres vitualles; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 610.
288. AHN, Estat, ll. 425. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa, 21 de
juny de 1712.
289. Vegeu l’Annex VII, que testimonia com Catalunya, des del mes d’agost de
1705, i al llarg dels set anys següents, va rebre al voltant de cinquanta mil combatents
per via marítima. L’anàlisi d’aquest material és una proposta de mínims que recull la
informació recopilada en els fons documentals de l’Archivo Histórico Nacional, The
National Archives i les detallades referències de Francesc de Castellví.
290. TNA, SP 42 / 120, f. 15. Llista dels vaixells de transport que han de portar
les tropes des de Plymouth i Irlanda a Catalunya, 27 de gener de 1706.
291. TNA, WO 4 / 4, f. 45-46, 55-56, 62-63, 92, 102, 113, 154, 197; SP 42 / 120, f. 45.
Carta dels comissaris de transport al secretari d’estat Charles Hedges, 27 de febrer de 1706.
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Aquesta expedició va arribar el 21 de març a Lisboa, on va fer
escala durant deu dies. A la capital lusitana va captar alguns reclutes
més d’origen hispànic, reforçant així el gruix de combatents que transportaven des d’Anglaterra, Irlanda i Holanda. El 14 d’abril, la ﬂota va
arribar a Gibraltar, on va ajuntar-se amb les naus de l’almirall Leake,
que havia estat perseguint els galions d’Amèrica. Va ser en el penyal
gibraltareny quan els aliats van rebre les notícies del comte de Peterborough, en les quals alertava del setge borbònic sobre Barcelona. Un
consell de guerra va resoldre que ràpidament salpessin amb dos regiments de reforç. Així van executar-ho el dia 24 d’abril; el 27 van ser
vistos a Cartagena, segons els informes borbònics, amb una capacitat
de més de quaranta embarcacions de línia, algunes de les quals d’entre
vuitanta i noranta canons.292 Dues jornades després, el 29 d’abril, la
ﬂota va fer aiguada a Altea. En aquesta zona de la Marina va ajuntar-se
amb disset vaixells comandants pels almiralls Jennings i Byng, i, tots
junts, van iniciar el viatge cap a Catalunya. Els vents contraris van
provocar que la seva arribada es demorés ﬁns al 8 de maig.293
Així, doncs, aquestes diligències impulsades a cavall del anys 1705
i 1706 van arribar a bon port a la primavera següent, quan havien
passat cinc mesos. Les paraules del comte de Peterborough eren premonitòries: «We are at a great distance, but I hope not far enough of
to be forgot.»294
Teòrics del fenomen bèl·lic han posat en relleu certes limitacions
tecnològiques a inicis del segle XVIII, especialment en termes marítims,
atès que existia una dependència absoluta de la força eòlica.295 Sembla
que l’estol aliat que va arribar a Alacant al febrer de 1707, setmanes
abans de sortir a la campanya que conduiria a Almansa, havia estat
esperant vents favorables durant força temps. La inexistència de l’anhelat
vent va provocar que les embarcacions que sortien des dels ports del
sud d’Anglaterra (Torbay) haguessin de retornar a terra ferma diverses
vegades. La ﬂota, que ja estava preparada des d’inicis d’agost de 1706,
no va arribar a Lisboa ﬁns al cap de tres mesos.296
292. AHN, Estat, ll. 513. Carta d’Antonio Ibáñez a Grimaldo. Madrid, 1 de maig
de 1706.
293. TNA, SP 94 / 76. Carta anònima al secretari d’estat Charles Hedges. Barcelona,
16 de maig de 1706; còpia d’una carta del capità Delaval al secretari d’estat Charles
Hedges. Barcelona, 9 de maig de 1706.
294. «Nosaltres estem a una gran distància, però espero que no prou perquè
siguem oblidats»; TNA, SP 94 / 75. Carta de Peterborough al secretari d’estat Charles
Hedges. Barcelona, 18 de novembre de 1705.
295. BLACK, A Military revolution?..., p. 35.
296. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 333.
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Que el front peninsular tingués aquesta subjecció condicionava
molt les possibilitats d’èxit austriacistes, sobretot si ho comparem amb
la capacitat de l’adversari borbònic, que s’avituallava amb força més
facilitat per via terrestre, des de França o des de la Corona castellana.
Així mateix, el trànsit marítim aliat es produïa a batzegades i la necessitat de la tropa de rebre una manutenció diària comportava que els
habitants del front de lluita —bona part de la població catalana— es
veiessin forçats a subministrar-la. Davant d’aquesta pressió, l’abandonament dels nuclis urbans solia ser una resposta habitual dels civils, i
encara més si tenim en compte la petita extensió geogràﬁca i el volum
total de militars —tant borbònics com aliats— aquarterats al Principat.
La dependència mediterrània no eximia un comerç transpirinenc
que hem pogut documentar —tot i que de manera aïllada. Tanmateix,
hem de tenir ben present el bagatge cultural que s’havia consolidat
a través de les diverses xarxes comercials existents al Pirineu durant
els segles XVI i XVII.297 En aquests sentit, el català ﬁlipista que s’havia
exiliat a Perpinyà, Pere de Tarau, fruit d’una estada que va realitzar
a Tolosa de Llenguadoc, va queixar-se amb vehemència a la cort de
Madrid a causa dels bescanvis a banda i banda de la frontera: «he
procurado informarme del comercio [que] tiene Cataluña con aquella
ciudad (Tolosa) y sus encontornos y he hallado ser verdad las noticias
[que] tenía de haberse vestido mucha parte de las tropas del Archiduque en Carcasona y haber pasado muchos rebaños de ganado y me
aseguran son más de cuatrocientos los caballos y otros tantos mulos
los que han pasado este invierno en Cataluña por la valle de Andorra
y actualmente están pasando muchos bueyes, y pocos días ha pasaron
tres mil cabezas de machos. Y todo esto para sustento del ejército del
Archiduque». Pere de Tarau, resignat, es responia a ell mateix quan
albirava que aquest ﬂux garantia l’extracció d’importants contribucions
per part de França.298
Aquests tipus de bescanvis, desconeixem si de manera ininterrompuda, sembla que continuaven dos anys després, l’any 1712. La xarxa
d’espionatge que patrocinava Josep d’Alòs en deixà constància: «si de
la Francia no pasasen ganados a Cataluña, sería total la falta de carnes
en Barcelona, y casi en todo el país; y vemos una más que suﬁciencia

297. P. Poujade ha posat en relleu la vitalitat del comerç de tot tipus de béns
(llana, sal, teixits, capes, peixos i grans diversos, etc.) a través dels Pirineus i en ambdós
sentits —nord/sud i viceversa— al llarg de la centúria barroca; vegeu P. POUJADE, «Les
xarxes comercials transpirinenques al segle XVII», DANTÍ I RIU, Les xarxes urbanes..., p. 55-77.
298. AHN, Estat, ll. 379. Carta de Pere de Tarau a Grimaldo. Perpinyà, 3 d’agost
de 1710.
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de abasto de carnes, y no lo extraño, pues me han asegurado que de
Francia han dejado pasar más de sesenta mil cabezas; pero si admiro
como a esto no se da providencia, pues es cierto que la falta de carne
causaría no poca consternación».299
Hem d’advertir que desconeixem l’impacte real que va comportar
aquest ﬂux d’intercanvis transpirinencs que nodrien l’exèrcit austriacista.
Les interessants notes que hem transcrit són puntuals i la documentació treballada no especiﬁca més dades sobre la qüestió. Estudis sobre
el comerç situats en aquesta geograﬁa denoten que en moments de
conﬂicte, els tractats de lliure comerç («lligues i patzeries») sovint es
veien interromputs per la dinàmica bèl·lica. Durant la disputa successòria, aquests privilegis locals —podríem considerar-los essencials per
a les societats pirinenques— no van ser respectats, tot i que l’intendent
de Montalban, Gaspard-François Legendre, va decidir obrir el comerç
l’any 1709 a l’àrea que estava sota la seva direcció (Comenge). L’any
1711, el Consell d’Estat francès va prohibir la sortida de bestiar dels
seus territoris.300 Per tant, si observem la cronologia dels testimonis que
hem referit, els bescanvis documentats podrien provenir del contraban
i utilitzarien els camins i els productes habituals en direcció nord-sud:
Tolosa de Llenguadoc com a centre neuràlgic i pol d’atracció, el bestiar
com a mercaderia principal, i la via andorrana com un els grans eixos
existents. També en moments de conﬂicte, la frontera mostrava clars
senyals «d’artiﬁcialitat».301
Així, doncs, el subministrament continuat de tot tipus de proveïments era bàsic per a l’èxit de l’empresa militar. I, com hem apuntat,
la Guerra de Successió no va ser una excepció de la història bèl·lica
moderna de l’Europa occidental; per tant, la mala planiﬁcació, a més
de limitacions legals, ambientals o climatològiques, podien comportar una situació de carestia al front. Les queixes de les respectives
superintendències són il·lustratives, on situacions com la demora en
l’entrega del vestuari comportava que els homes aquarterats s’anessin
299. AHN, Estat, ll. 531. Notes adjuntades per Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa,
1 de març de 1712. Volem fer notar com també durant l’any 1712 i des de Tolosa de
Llenguadoc, a banda dels testimonis que apunten cap a un comerç transpirinenc amb
Catalunya, l’exèrcit de Felip V hi trobava mercaders per poder travar quatre-cents vestits
requerits per quatre batallons valons; vegeu AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de José Ambrona
Barrionuevo al marquès de Mejorada. Perpinyà, 17 de juliol de 1712.
300. P. POUJADE, «La frontera pirinenca i el comerç a l’època moderna», Manuscrits:
Revista d’Història Moderna, 26 (2008), p. 79-86.
301. O. JANÉ CHECA, La identitat de la frontera pirinenca: efectes socials i polítics
al nord de Catalunya des de la creació de Montlluís (1677-1698). Girona: Diputació de
Girona, 2008, p. 18.
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perdent o emmalaltissin.302 De la mateixa manera, podia ser habitual
que quan la tropa estava en campanya, i el mateix passava amb les
cavalleries, les racions ordinàries fossin reduïdes amb l’objectiu d’allargar els productes d’abastament.303 El borbònic marquès de Pozoblanco
ho va constatar a les acaballes de 1708: «según los oﬁciales generales,
parece no nos podremos mantener mucho en este paraje por la escasez
de pajas que había en él, y las continuadas enfermedades que hacen
más sensibles la escasez que se padece generalmente en las tropas».304
Durant la centúria barroca, el cardenal Richelieu havia escrit en el seu
Testament politique que «se halla en los libros de historia que hubo
muchos más ejércitos que perecieron por falta de víveres y desorden
que por la acción del enemigo».305
L’enorme ﬂux d’avituallaments requerits per alimentar de manera
constant la maquinària de guerra es realitzava —tot i que no sempre— a través de contractistes privats («asentistas»). Amb relació a
aquestes operacions, la documentació és limitada, sobretot pel que
fa al bàndol austriacista. Bona mostra d’aquesta desatenció es percep
amb els escassos treballs de què disposem. V. León és qui millor ha
tractat l’assumpte. A través de la seva profusa recerca coneixem la
desorganització i improvisació d’aquests afers, on entreveiem una barreja de gestió directa de les estructures de poder austriacistes, amb la
intendència al capdavant, i la participació d’agents privats.
Tal com assevera aquesta autora, som de l’opinió que l’amalgama
—i el desordre— dels exèrcits que conformaven el bàndol austriacista
afectava aquest aspecte cabdal de l’estratègia militar i va comportar
que es busquessin recursos arreu del Mediterrani. Això explicaria que
s’hagués de recórrer a nombrosos territoris per aconseguir abastaments,
els quals, malgrat ser indrets neutrals o àrees controlades directament
per l’Habsburg, estaven allunyats del front català (com Gènova —a

302. AHN, Estat, ll. 432. Carta del marquès de Bedmar a Grimaldo. Madrid,
4 de setembre de 1713.
303. AHN, Estat, ll. 419. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 5 de
setembre de 1712.
304. AHN, Estat, ll. 352. Carta del marquès de Pozoblanco a Grimaldo. Camp
d’Agramunt, 30 d’agost de 1708. En aquest sentit, i del mateix lligall, hi ha altres documents
que il·lustren la mateixa situació vers els darrers mesos de la campanya de 1708. Vegeu
la correspondència del marquès de Castelar i el diari del coronel de cavalleria José
Hurtado de Amezaga, des del 14 d’agost al 14 de setembre. Les queixes sobre la manca
de vitualles hi són constants.
305. Citat a PARKER, La Revolución militar..., p. 112.
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través dels missatgers Mitford Crowe o William Chetwynd—,306 Milà,
Nàpols, Sicília, Barbaria i, alguna vegada, Croàcia).307
D’aquesta manera, mentre s’esperaven que arribessin les vitualles,
la població catalana suportava la manutenció de la soldadesca. Al març
de 1711, els Tres Comuns suplicaren al rei acabar amb els excessos
comesos per les seves tropes, recordant «no lo que és Catalunya, no
lo que esta Ciutat y Principat han obrat en servei de vostra magestat
en totas las ocasions se’ls ha ofert, del que són las experièncias en los
donatius, prèstits, regiments, llevas i somatents que han dedicat al real
servei i sens nivel·lar-los ab la possibilitat, ni tampoch lo estat ab què
avui se troba estretxada, si sols los desordes que en ella se cometen,
del que avui en esta Capital se veu la experiència ahont refugian los
paisans sos havers a l’amparo de vostra magestat per aparèxer no se
distinguexen las operacions de las tropas ab los naturals, de las que los
enemichs executan ab las composicions de las vilas i llochs, i ab los
maltractes de las personas [...] atropellant-las, no com a lleals vassalls
de vostra magestat, sinó com si fossen sos mayors enemichs, ab el
pretext que també los enemichs ho executarien, precisant-los a dexar
sas casas i quedar enterament molts llochs desabitats».308
Testimonis de la Catalunya central, a més d’apropar-nos a l’imaginari dels segments populars, concreten els esdeveniments que relata
el dietari barceloní, on s’entreveu com els exèrcits d’un i altre bàndol
vivien del territori: «L’any 1708, tornà l’armada del rei Felip i es posà
prop de Cervera. I allí passaren tota campanya els francesos, saquejant
i cremant viles i llocs per la Segarra, ﬁns a Ponts, Guissona, Ivorra i
Vicfred. I els nostres també saquejaren molts llocs, ﬁns arribar queixes
al rei. I així passaren tota la campanya ﬁns que els francesos es retiraren a l’altra part del Segre.» El mateix testimoni escrivia en termes
similars l’any següent: «I l’any 1709 pararan campanya a Cervera, i
Felip a Lleida. I els nostres els tragueren de Balaguer i s’hi fortiﬁcaren. I, tot aquest any, no feren sinó robar per tot l’Urgell i la Segarra
[...]. I el dit any també vingueren els francesos amb quinze o setze
mil homes per l’Empordà, robant viles i llocs, ﬁns a composar la vila

306. A través de Mitford Crowe, Carles III va buscar un préstec d’un milió de
rals de vuit obligant el donatiu voluntari que els Estats catalans havien pactat a les
darreres corts (dos milions de lliures en un termini de deu anys); CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, II, p. 282-283.
307. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 992-1009. Pel que fa a l’abastament
executat a Croàcia, AHN, Estat, ll. 8690. Barcelona, 29 d’agost de 1709.
308. DACB, XXVII, p. 180-183.
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d’Olot, i d’aquí enfora se’n tornaren al Rosselló, carregats de diners i
blat, donant inﬁnit dany.»309
A les acaballes de 1712, el ﬁlipista Josep d’Alòs deixava constància
de com la tropa aliada necessitava la població civil per poder subsistir.
Durant les casernes d’hivern, aﬁrmava, els soldats esperaven «vivir, [...]
sobre el paisano, por faltarles caudal para las pagas».310
En aquestes situacions, on a banda de les incursions borbòniques
les tropes austriacistes extorsionaven poblacions del territori, sovint
s’intentaven pal·liar amb les subsegüents queixes a Carles III. Els diversos síndics de les viles catalanes que estaven establerts a Barcelona demanaven al monarca que es complimentessin les Constitucions
catalanes, tal com quedava reglamentat amb els allotjaments (capítol 107). La vila de Peralada, que va patir els abusos del tinent coronel
Alexandre Nebot, germà del general Rafael Nebot, així ho va executar.311
Fet aquest incís derivat de l’aprovisionament que «havia» de facilitar el país, els estudis de V. León apunten que el comandament
austriacista evitava els contractes d’aprovisionament, ja que el més
habitual era l’incompliment d’ambdues parts. D’una banda, la Corona
no era capaç de pagar amb puntualitat l’arrendatari i, d’una altra banda,
aquest no sempre aconseguia mantenir el ﬂux de proveïments. De fet,
el contractista, si advertia que no percebia la consignació acordada,
com a mesura de pressió, podia tallar el subministrament en plena
campanya militar. Una altra causa que explicaria la carestia del producte pactat entre la Corona i l’arrendatari era el fet de no rebre cap
assignació econòmica. Això podia tenir efectes directes en la gestió de
la provisió.312
En línies generals, per tant, la gestió directa de la hisenda reial
era l’opció preferent del bàndol austriacista, però l’estat de les ﬁnances
condicionava tant aquestes directrius que el recurs de l’«asiento» —
quan es trobava— era l’habitual. El portuguès José Cortizos, Bartomeu
Porro, Jaume Muns i Pau Ferrer són alguns personatges amb els quals
es va arranjar algun tipus d’arrendament, tot i que, com assenyala
l’autora referida, eren situacions conjunturals i no hem de considerar

309. J. FÀBREGA DE CEREROLS, Llibre de coses que han succeït a Catalunya, dignes
de ser notades, i en altres parts del món. Crònica d’un pagès català dels segles XVII i XVIII.
Manresa: Centre d’Estudis del Bages, Ajuntament de Súria, 1999, p. 53.
310. AHN, Estat, ll. 2327. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Lleida, 2 d’octubre
de 1712.
311. DG, X, p. 825.
312. SANZ AYÁN, Los banqueros…, p. 106-107.
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que aquests homes fossin ﬁnancers professionals.313 En aquesta línia
interpretem els dos contractistes que va assenyalar P. Voltes, de nom
Jeroni Planella i Josep Laposaria.314 En desconeixem les quantitats,
així com la durada i el concepte dels contractes que haguessin pogut
establir. D’entre la documentació de la Diputació del General, però,
la Junta Eclesiàstica que gestionava les conﬁscacions de béns va fer
un pagament de 3.430 lliures a aquests dos arrendataris, per raó del
subministrament de grans a l’exèrcit.315
A Barcelona, sembla que el ﬂequer Joan Colomer és una de les
poques excepcions documentades. A. Garcia Espuche ha destacat la
constància d’aquest contractista a l’hora d’aprovisionar l’exèrcit austriacista amb pa de munició al llarg de tot el conﬂicte, ﬁns que va morir al
desembre de 1713. Amb l’entrada de Carles III a Barcelona, la Ciutat va
recomanar al nou rei que tractés els assumptes d’aquesta índole «amb
els particulars del país acostumats». El pare de Joan Colomer, el també
ﬂequer Joan Colomer, ja havia iniciat relacions d’aprovisionaments amb
l’exèrcit hispànic de Carles II; en contrapartida, va ascendir socialment
i el seu ﬁll encara va incrementar més el patrimoni a través de noves
adquisicions d’immobles.316 Malauradament, desconeixem l’import i les
quantitats dels contractes de Colomer com a subministrador de pa de
l’exèrcit austriacista. També hem de tenir en compte, d’acord amb les
investigacions de V. León, que a més de la tendència Habsburg a l’hora
d’emprar els arrendataris tradicionals, altres negociants van concretar
diversos «asientos».
En aquest sentit, hem de tenir ben present el grup format pels
grans negociants catalans que estaven immersos en l’inﬂuent i capaç
entorn de la «troca».317 La interacció d’aquests homes fonamentava
un dels pilars del partit austriacista. A través de les informacions que
faciliten les Narraciones de Castellví, podem constatar com personatges
d’aquest nucli van ﬁnançar l’exèrcit austriacista més d’una vegada, especialment els Dalmau. Mentre s’albirava l’atac sobre Tortosa, un cop es
va conèixer el resultat d’Almansa, Amador Dalmau va dirigir l’operatiu
per avituallar de blat i d’ordi les places frontereres, i va avançar de la
seva butxaca ﬁns a dotze mil «fanegas», que cobrà anys després sense
313. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 917-939.
314. VOLTES I BOU, Barcelona durante…, I, p. 148-149.
315. ACA, Generalitat, Correspondència, N924, f. 43.
316. A. GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres: economia i vida quotidiana
(1652-1714). Vic: Eumo, 2004, p. 286-291. La cita a la p. 290.
317. La troca era un entramat de relacions de parentiu i mercantils entre els
membres més destacats de la burgesia barcelonina; vegeu GARCIA ESPUCHE, Barcelona
entre..., p. 317-320.
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interès.318 Eren moments realment difícils per a les arques del monarca. Testimonis borbònics provinents de Roses informaven que diversos
particulars del país havien avançat 143.000 doblons —una quantitat
gens menyspreable— a Carles III.319 B. Oliva ha identiﬁcat altres episodis on testimonia el pagament de conceptes quantiosos derivats del
conﬂicte; com el 1712, quan a instàncies de l’emperadriu, la família
Dalmau va proporcionar un préstec de 54.000 pesos per ﬁnançar les
operacions sobre Balaguer i Girona; o durant el primer mig any de la
resistència barcelonina, costejant les embarcacions de Sant Sebastià,
Santa Eulàlia i Nostra Senyora del Roser; o, tal com hem vist, amb
l’aixecament d’un regiment de cavalleria. Així mateix, durant el 1713,
els Dalmau van facilitar un préstec de 210.000 lliures a la Diputació,
que equivalia a poc menys del pressupost ordinari de la institució.320
Que l’entramat austriacista hispànic optés de manera preferent per
la gestió econòmica directa dels afers bèl·lics, signiﬁcava que la hisenda reial tingués liquiditat immediata per a les despeses de tota mena.
Aquesta fam monetària comportava que, a vegades, fossin sovint les
viles sota domini austriacista les que facilitessin diners o espècies que,
amb sort, recuperarien anys després. Un exemple que hem localitzat
sobre la vila de Terrassa creiem que recull l’esperit d’aquests anys i
plasma la problemàtica del ﬁnançament local derivat de les demandes de la cort austriacista de Barcelona. En el següent fragment que
transcrivim podem percebre de manera nítida com els consells del país
havien d’anar avançant conceptes diversos per afrontar les necessitats
bèl·liques, alhora que observem la dependència del monarca dels seus
aliats.321 Carles III s’expressava en els següents termes: «hallándose el
enemigo penetrando este Principado, por las fronteras del Rosellón,
Aragón y Valencia, sin que las tropas regladas que componen mi ejército
y los de mis Aliados basten, no solo a rechazarle, pero ni a la precisa
resistencia, me prometo que en el interin que llegan los numerosos
socorros que me han ofrecido las potencias de Inglaterra y Holanda,
y los que se aguardan brevemente de Italia, será suﬁciente […] y así
318. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 372. Un episodi semblant i amb el
mateix protagonista a les p. 482-483 del mateix volum.
319. AHN, Estat, ll. 320-1. Notes adjuntades per Domingo Recco a Grimaldo.
Roses, 9 de maig de 1707.
320. B. OLIVA I RICÓS, La generació de Feliu de la Penya. Burgesia mercantil i Guerra
de Successió entre el Maresme i Barcelona. Alguaire: Edicions de la Universitat de Lleida,
Ajuntament d’Alguaire, 2001, p. 161-162; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 593.
321. Com ha remarcat V. León, la dependència de Carles III dels aliats, bàsicament
Anglaterra, és un fet innegable; vegeu LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 884-885.

GUERRA

241

I QUOTIDIANITAT MILITAR

ﬁo que en muestras de correspondencia al gran cariño que me debéis,
serán en esta urgencia incesantes vuestras aplicaciones a prevenir gentes
de armas y de trabajo, para que fortiﬁcando y ocupando los puestos y
parajes donde llevare su fuerza el enemigo, se vean desvanecidas sus
ideas, por medio del valor de esos naturales, dando por vuestra parte
todas las demás disposiciones que juzguéis conveniente».322
Aquestes situacions, en què Carles III demandava algun tipus d’ajuda —homes o pertrets— a les poblacions catalanes per destinar-la a
l’esforç de guerra, podia comportar que de vegades esdevinguessin sumes importants per a un ens d’àmbit local. Castellví relata que un cop
el setge ﬁlipista de 1706 havia acabat, al marge del donatiu volun-tari
establert a les corts, les poblacions catalanes van donar gairebé 475.000
lliures al monarca Habsburg,323 una xifra realment elevada. Un cop
d’ull més concret i localitzat permet fer-nos una idea exacta d’aquest
impacte. A través del racional de Manresa —no sempre exacte però sí
indicatiu— podem testimoniar el que exposem (quadre 30).
Quadre 30
BALANÇOS

DELS LLIBRES DEL RACIONAL DE
FINS AL

1711

Període

MANRESA

DES DEL

Balanç en lliures

1688-1693

–4.399

1694-1699

–6.647

1700-1705

–6.182*

1706-1711

1688

COMPTABILITZATS EN SEXENNIS

–19.805

* Creiem adient indicar que tan sols –4.099 lliures corresponen a l’anualitat de 1705.
Font: elaboració pròpia; ACBG, Llibre del racional, AM. I-338-340.

D’aquest resum, en línies generals, podem percebre una certa regularitat en els balanços comptabilitzats, ﬁns que en el període en què
s’estabilitza el front de guerra a Catalunya, la despesa es multiplicà
per tres. El forat de 19.805 lliures, en part, eren el resultat de petits
dispendis que s’anaven acumulant mes rere mes; com quan el sabater
i ciutadà de Manresa Josep Corrons va cobrar 5 lliures i 10 sous en
concepte de la feina elaborada a les casernes dels soldats malalts del
322. ACA, Cancelleria Reial, Cartes de l’Arxiduc, 3D. Carta de Carles III al consell
de la vila de Terrassa. Barcelona, 30 de juliol de 1707.
323. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 124.
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regiment de Shomberg; quan a causa del trànsit de presoners vinguts de
Tremp, la universitat va gastar 35 lliures i 14 sous; o, fruit de diverses
despeses ocasionades per la formació de cavalleria de Pedro Morrás,
alguns manresans van percebre 230 lliures i 1 sou. A vegades, les sumes gastades per la universitat eren més abundants: una companyia de
seixanta homes aixecada per servir Carles III comportà 2.108 lliures i 6
sous; Fèlix Dardet, Francesc Cantarell i Andreu Perera van cobrar 1.093
lliures i 14 sous pels dispendis que els havien generat tres regiments
anglesos.324 Els exemples encara s’allargarien més.
D’aquesta manera, la ciutat de Manresa, i per extensió considerem
la resta de poblacions del front català, van veure’s abocades a endeutar-se per poder complir les demandes de Carles III. Una situació que
no era nova, per tal com ja havia succeït el mateix durant la Guerra
de Separació i que a inicis del segle XVIII tornava a produir-se. Com a
principal mecanisme de deute, Catalunya va viure una autèntica «revolució dels censals», gràcies a la qual els consells locals obtenien un
préstec a canvi de pagar cada any, i de manera perpètua, els interessos.325
Amb relació encara a la gestió dels recursos percebuts de manera
directa per l’entramat austriacista, un aspecte que advertim fonamental —i que en el cas català no s’ha abordat amb garanties— rau en
la qüestió de les conﬁscacions.326 Aquests aspectes han estat més ben
estudiats respecte del Regne de València, on C. Pérez Aparicio ha recopilat anotacions ja escrites i ha augmentat la documentació per arribar
a una xifra de 62.902 lliures provinents del producte dels recursos
manllevats als partidaris del Borbó.327 L’autora assevera que aquestes
quantitats, malgrat tot, eren escasses si tenim en compte l’import que

324. ACBG, Llibre del racional, AM. I-340, f. 51-52 i 57-58.
325. Ll. FERRER I ALÒS, «Pagar les guerres. Una carga ﬁscal sobre els ajuntaments
catalans en els segle XVII i XVIII», N. FIGUERAS i J. SANTESMASES (eds.), Actes del IX Congrés
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. «Després de les Noves Plantes:
canvis i continuïtats a les terres de parla catalana», Cervera, 21 i 22 de febrer de 2014.
Valls: Cossetània, 2014, p. 49-90.
326. Altre cop, P. Voltes va aportar algunes primeres anotacions sobre la qüestió.
L’autor va manifestar la diﬁcultat de reconstruir aquestes actuacions, «de suerte que
estamos desprovistos de elementos para investigar casos particulares y la reacción del
público ante los riesgos del embargo»; vegeu VOLTES I BOU, Barcelona durante…, I, p. 217225. Una primera incursió per conèixer el funcionament i l’organització de les juntes
austriacistes a J. SOLÍS FERNÁNDEZ, «Las Juntas de Secuestros y Conﬁscaciones del Archiduque
Carlos en Cataluña, Aragón y Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, 69
(1999), p. 427-462.
327. C. PÉREZ APARICIO, «La política de represalias y conﬁscaciones del Archiduque
Carlos en el país valenciano, 1705-1707», Estudis: Revista de Historia Moderna, 17 (1991),
p. 149-197.
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comportava la guerra moderna a inicis del segle XVIII. Un cop d’ull a
la documentació de l’època, però, esdevé indicatiu de com les cancelleries, fos la borbònica o l’austriacista, buscaven amb freqüència les
possibilitats d’aquests ingressos. Pel costat borbònic, que presenta un
fons documental més homogeni, a vegades identiﬁquem l’ús que se’n
realitzaven, quelcom que creiem pot extrapolar-se al bàndol austriacista. Els jutges de conﬁscacions ﬁlipistes (Josep d’Alòs, Gregori Matas
i Pujol, Honorat de Pallejà, Melchor de Macanaz, Juan Francisco la
Sala) destinaven part de les quantitats requisades a costejar tot tipus
de despeses militars (fortiﬁcacions i obres diverses, manutenció de
guarnicions, sous per a l’oﬁcialitat i la sotsoﬁcialitat de l’exèrcit, etc.).328
Ara bé, algunes sumes també eren entregades a diversos personatges
o institucions que havien demanat pensions al monarca espanyol.329
Tant era així que aquestes quantitats comprometien bona part de les
conﬁscacions executades.330
Pel que fa a l’exèrcit ﬁlipista, sortosament disposem d’estudis més
concrets que mostren com funcionaven els processos d’aprovisionament
de vitualles via ﬁnançament privat. C. de Castro conclou que, sobretot,
eren els proveïments dels «asentistas» —juntament amb les provisions
que avançaven les localitats— el que permetia sobreviure a la soldadesca. Els contractes amb la hisenda reial podien oscil·lar des dels
sis mesos ﬁns a l’any natural. Si la Corona ho creia oportú, llavors es
renovava un nou arrendament. Els queviures i pertrets convinguts eren

328. Alguns exemples que hem localitzat d’aquests usos a AHN, Estat, ll. 353.
Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Lleida, 5 d’octubre de 1708; AHN, Estat, ll. 346. Carta
del cavaller d’Asfeld a Grimaldo. Tortosa, 28 de juliol de 1708; AHN, Estat, ll. 369. Carta de
Pedro Vicco a Grimaldo. Perpinyà, 10 de març de 1709; AHN, Estat, ll. 394. Carta de Juan
Marquina a Grimaldo. Roses, 19 de maig de 1710. A partir d’una relació molt bona
elaborada pel tresorer de la Junta de Conﬁscacions d’Aragó podem conèixer el detall dels
conceptes gastats, en aquest document, d’un total de 18.757 escuts, destinats, majorment,
a pagar diversos personatges i institucions; vegeu AHN, Estat, ll. 369. Relación de lo
pagado por el tesorero de la Junta de Secuestros desde 20 de agosto de 1707 hasta 18
de enero de 1709. En aquest lligall hi ha més documentació amb relació a les conﬁscacions i a l’ordenament d’aquests assumptes relatius al regne aragonès. Val a dir que la
gestió d’aquests administradors durant els anys de guerra va servir-los per, posteriorment,
aconseguir càrrecs rellevants en la nova Audiència borbònica del Principat; J. MERCADER
I RIBA, Felip V i Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1968, p. 51 i s.
329. Fruit de les conﬁscacions del Regne de València, els borbònics marquès
de Gironella, Josep de Josa i Agulló, i el marquès d’Argençola percebien 4.125 doblons
cadascun; Rafael Cortada, 6.875 doblons, i Marc Antoni Cotoner, 13.750 lliures valencianes.
AHN, Estat, ll. 346. Certiﬁcació de Francesc Rocafull Folch de Cardona, Xàtiva, 20 de
març de 1708.
330. V. LEÓN SANZ, «Felipe V y la sociedad catalana al ﬁnalizar la Guerra de
Sucesión», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 23, vol. II (2003), p. 272.
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diversos, bàsicament pa i ordi, carn, armament o hospitals, per citar
alguns exemples. Els preus de les racions podien variar, tot depenent
de la collita i del lloc on s’adquirien.331
Els primers contractes que va establir Felip V amb relació a l’abastament del front catalanoaragonès ja es documenten a l’inici de la
contesa i van pactar-se amb Cristóbal de Aguerri, administrador de
la casa de Valdeolmos.332 H. Kamen va indicar que, a partir de 1707,
l’administració del contracte va recaure en el millor arrendatari que
tenia llavors la Corona, Francisco Esteban Rodríguez —recent ennoblit marquès de Santiago—, però a causa dels impagaments soferts,
a mitjan 1708 va tallar el trànsit de vitualles.333 Això va provocar que
Felip V promulgués un decret reial al maig d’aquell any amb què establia la creació d’una «Companyia d’homes de negocis i acomodats
per a la provisió de grans de l’exèrcit», que bàsicament fou nodrida
per comerciants de Madrid. La Corona es comprometia a tornar la
suma que havien gastat aquests homes amb un 6% d’interès, ara bé,
sense establir el termini del cobrament. Aquesta companyia, ens diu
C. de Castro, va ser operativa al llarg de la campanya de 1708, però
a partir de l’1 de gener de 1709 la Real Hacienda va gestionar directament aquests afers a través de la ﬁgura del «director de víveres» i
de l’emmagatzematge de moltes vitualles que s’havia dut a terme a
les acaballes de 1708.334 Tant és així que l’Aragó va quedar exhaust
i les compres de gra s’havien de realitzar a Burgos, la Rioja, Sòria
i Navarra, que eren les àrees fèrtils més properes a l’exèrcit ﬁlipista
de la frontera catalanoaragonesa. L’abastament directe del «prest» per
part de la Corona no va evitar que, a ﬁnals d’aquesta campanya, fos
necessari recórrer a prestamistes per poder tenir liquiditat i continuar
amb el subministrament de l’exèrcit, cosa que va comprometre la major part dels ingressos de l’any que encara havia de començar (1710).
D’aquesta manera, la Corona espanyola de Felip V, després de recuperar
Madrid i Saragossa fruit de la segona incursió aliada a Castella, va

331. DE CASTRO, A la sombra de…, p. 178-179.
332. PÉREZ ÁLVAREZ, Aragón durante…, p. 212-214.
333. H. KAMEN, La Guerra de Sucesión en España (1700-1715). Barcelona: Grijalbo,
1974, p. 81-82.
334. Vegeu la llista d’aquests comerciants madrilenys, a més del francès Antonio
Sartine, a DE CASTRO, A la sombra de…, p. 182-183. Cal fer notar que altres autors
que han tractat la matèria no reconstrueixen la cronologia d’aquests contractistes de
queviures de la mateixa manera. Cfr. amb S. AQUERRETA GONZÁLEZ, «Financiar la Guerra
de Sucesión: asentistas y compañías al servicio de Felipe V», DD.AA., La Guerra de
Sucesión en…, p. 570-571.
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tornar al model tradicional: contractar l’aprovisionament dels exèrcits
amb agents privats.
La campanya de 1711 va quedar establerta amb dos contractistes
francesos, Antonio Sartine i Mr. Fradet, que van mantenir els negocis
amb la cort ﬁns a la tardor de 1712. A partir de llavors, una companyia
espanyola formada per Juan de Goyeneche y Pedro López de Ortega
—aquest darrer administrador de la casa de Valdeolmos— es va posar
al capdavant del contracte, que durà ﬁns a l’octubre de 1713.335 C. de
Castro, novament, ens relata que abans que acabés l’arrendament, la
hisenda reial va tornar a recuperar el control directe de les vitualles;
segons sembla, un altre cop hi va haver deﬁciències a l’hora d’executar
els pagaments periòdics als contractistes, cosa que provocà que aquests
realitzessin l’habitual tall de subministrament.336
Que la Corona necessités agents privats per poder ﬁnançar la gran
despesa que comportava la maquinària bèl·lica s’entén perfectament si
tenim en compte la capacitat limitada de la hisenda reial i l’escalada
militar (volum d’efectius) de la monarquia ﬁlipista. Així mateix, aquestes
provisions demanaven un seguit de càrrecs intermediaris que l’Estat no
sempre era capaç de coordinar.337 En un altre apartat hem repassat aquest
aspecte amb relació als «asentistas» d’homes per engrossir l’exèrcit, on
les patents eren venudes per pura necessitat econòmica. Així mateix, a
l’inici d’aquest apartat hem vist l’elevada quantitat que comportava tan
sols el «prest» i la paga mensual d’un exèrcit que rondava els trenta
mil efectius (segons els nostres càlculs, d’uns 4,5 milions de rals de
billó). La necessitat de buscar ﬁnancers potents era essencial, alhora
que complicat, ja que no sempre fortunes particulars volien invertir en

335. Amb relació al contractista navarrès Juan de Goyeneche i els negocis que va
emprendre durant aquest període successori cal fer esment de diversos treballs. F. Andújar
posa en relleu la importància d’aquest personatge al si de la cort madrilenya gràcies a la
seva intermediació en la venda de càrrecs i a esdevenir prestamista directe de la reina
Maria Lluïsa de Savoia; F. ANDÚJAR CASTILLO, «Juan de Goyeneche. Financiero, tesorero
de la reina y mediador en la venta de cargos», A. GONZÁLEZ ENCISO (ed.), Navarros en la
Monarquía española en el siglo XVIII. Pamplona: EUNSA, 2007, p. 61-88. S. Aquerreta ha
sabut reconstruir les relacions de Juan de Goyeneche com a aprovisionador de grans
per a l’exèrcit de Felip V al front de 1713; S. AQUERRETA GONZÁLEZ, «La participación
de los ﬁnancieros nacionales en la Guerra de Sucesión: el abastecimiento de víveres
al ejército», R. TORRES SÁNCHEZ (ed.), Capitalismo mercantil en la España del siglo XVIII.
Pamplona: EUNSA, 2000, p. 282-288 i 299-310.
336. DE CASTRO, A la sombra de…, p. 275-279.
337. R. TORRES SÁNCHEZ, «Cuando las reglas del juego cambian. Mercados y privilegio
en el abastecimiento del ejército español en el siglo XVIII», Revista de Historia Moderna:
Anales de la Universidad de Alicante, 20 (2002), p. 490 i s.
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negocis militars.338 El marquès de Santiago, a les acaballes del conﬂicte,
encara estava pendent de percebre quinze milions de rals de billó, a
més d’altres quantitats a França.339 El bisbe de Gironda, governador
del Consell d’Hisenda, testimonia com de difícil era trobar «asentistas»
en l’etapa ﬁnal de la guerra. Gironda, davant les irregularitats viscudes
en l’enviament de subministraments al front català a les acaballes de
1712 —recordem que el príncep T’serclaes de Tilly va haver de retirar-se
a causa de la mancança—, es preguntava si aquest fet es produïa per
l’acció dels miquelets i voluntaris austriacistes —atès que tallar-ne el
ﬂux era un dels seus objectius militars— o fruit de la incompetència
dels contractistes. En el cas que fos la darrera opció, el governador
d’Hisenda recomanava molta prudència a l’hora de prendre mesures
punitives vers els «asentistas», per tal com era evident «la diﬁcultad
que se encuentra de personas con que trabarlos».340 Aquesta situació
era conseqüència d’una Corona que tendia a enfortir els vincles amb els
capitalistes privats, quelcom que provocava una reducció de la competència, així com una dependència evident d’aquests grups econòmics.341
Unes dades macroeconòmiques calculades per a l’any 1712 exempliﬁquen la situació que referim: sense comptar ingressos extraordinaris
—com podia ser la plata americana—, la Corona borbònica ingressava
uns 153 milions de rals de billó, dels quals 87 ja estaven empenyorats
en altres exercicis. Les despeses bèl·liques de Felip V sumaven 174 milions, per tant, el dèﬁcit d’aquesta anualitat era de 108 milions.342
Com han posat en relleu investigadors dedicats a l’estudi d’aquests
«asentistas» que mantenien relacions comercials amb la monarquia,
el fet de no abonar la consignació assignada per la Corona comportava que els contractistes rebessin substancioses contrapartides.343 La
mesura més comuna era l’ascensió social a partir de l’ennobliment i,
algunes vegades, la participació en l’administració estatal. Havia succeït
a Catalunya durant el segle XVII, com el cas de Francesc Montserrat,
que a partir de 1681 i després d’anys de serveis proveint els exèrcits
reials esdevingué marquès de Tamarit de manera vitalícia.344 Durant la
338. H. Kamen informa que un contracte com el de Goyeneche i Ortega, de
novembre de 1712 a novembre de 1713, tenia un valor de gairebé quaranta-sis milions
de rals de billó; KAMEN, La Guerra de Sucesión…, p. 82.
339. DE CASTRO, A la sombra de…, p. 290.
340. AHN, Estat, ll. 465. Carta del bisbe de Gironda a Grimaldo. Madrid, 14 de
novembre de 1712.
341. TORRES SÁNCHEZ, «Cuando las reglas…», p. 495-496.
342. DE CASTRO, A la sombra de…, p. 285-286.
343. SANZ AYÁN, Los banqueros…, p. 451 i s.
344. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 316.
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guerra de Successió, pel costat borbònic, hem vist el cas del marquès
de Santiago, o Juan del Río González, que al juny de 1707 esdevingué
marquès de Campoﬂorido i va ser nomenat tresorer major de Guerra
en substitució del comte de Moriana.345 En certa manera, assenyala F.
Andújar, les perspectives per part dels «asentistas» de millorar socialment
i adquirir càrrecs i títols honoríﬁcs era un aspecte fonamental de la
motivació dels homes que s’atrevien a establir negocis amb la Corona.346
El vestuari i l’armament
La recent incorporació que la historiograﬁa ha realitzat dels nous
enfocaments anglosaxons sobre els estudis bèl·lics ha comportat també
la importació d’un corrent visual i plàstic de reconstrucció dels equipaments, vestuaris i armaments que posseïen els soldats que van participar a les guerres europees d’inicis del segle XVIII.347 El conﬂicte que
estudiem ha tingut la seva adaptació hispànica i actualment disposem
d’aquest tipus de treballs per a ambdós bàndols.348 Des del nostre punt
de vista, sobretot pel que fa a l’exèrcit austriacista, és especialment
documentada la ﬁguració que ha realitzat l’il·lustrador F. Riart. Gràcies a l’estudi de les fonts de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona,
que facilita registres molt detallats sobre aquests aspectes, els resultats
aconseguits han permès reconstruir de manera prou reeixida part de
l’amalgama de forces que lluitaren al bàndol austriacista.
Aquests treballs, sens dubte interessants, no ens han d’apartar
de ser capaços d’explicar una realitat que de vegades s’allunyava de
l’estandardització dels equipatges i de l’armament. Tal com podem imaginar en aquest punt de l’estudi, on hem esquematitzat molts problemes relacionats amb tot els aspectes derivats de la provisió militar, la
variabilitat dins els mateixos regiments podia ser un fenomen comú.
Aquest component d’irregularitat no s’ha de sobredimensionar, i tal com
veurem a continuació, tant es documenten regiments vestits de manera
molt diversa com d’altres que ho feien homogèniament. Precisar amb
detall les dades implicaria fer un seguiment molt concret de la trajectòria individual de cada formació militar, cosa que la documentació
de l’època no sempre permet.

345. DE CASTRO, A la sombra de…, p. 181.
346. ANDÚJAR CASTILLO, El sonido del dinero…, p. 420-433.
347. M. BARTHORP, Marlborough’s Army 1702-1711. Londres: Osprey, 1980.
348. F. X. HERNÁNDEZ i F. RIART, Els exèrcits de Catalunya (1713-1714): uniformes,
equipaments, organització. Barcelona: Rafael Dalmau, 2007; A. MANZANO LAHOZ, Felipe V,
el ejército que vuelve a ganar batallas. Madrid: Ciudadela Libros, Grupo Atenea, 2011.
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En la mentalitat dels coetanis d’inicis del set-cents, el vestuari tenia
una rellevància important i conformava un element indispensable de la
quotidianitat dels soldats, un procés que també es veia afavorit per una
societat cada cop més militaritzada.349 L’equipatge militar diferenciava
el soldat del simple paisà armat, ja que l’uniforme transmetia dignitat, sobretot pel que feia a les places de l’oﬁcialitat. Segons sembla,
els soldats portuguesos que van ocupar Madrid al juny de 1706 van
causar una impressió molt dolenta per raó del mal estat dels seus uniformes.350 Castellví, sobretot, il·lustra el que referim. El cronista sovint
es va recrear a l’hora de realitzar les descripcions de les indumentàries.
Només cal donar un cop d’ull al relat referent a l’entrada de la reina
Elisabet Cristina de Brunsvic a Barcelona,351 o, ﬁns i tot, a algunes
de les línies que dedica als equipatges dels miquelets,352 que no eren
precisament ﬁgures de gran dignitat.
Mostra de la rellevància d’aquests aspectes també podem identiﬁcar-la amb els registres detallats de la documentació hospitalària de
Barcelona, malgrat que el possible rèdit econòmic que la institució
n’extreia —un cop el militar havia mort— també explicaria el perquè
d’un registre tan curós. Gràcies a l’anàlisi exhaustiva que hem dut
a terme sobre el llibre d’entrades dels soldats i combatents auxiliars
ferits i malalts (agost de 1705-setembre de 1714), observem com un
dels camps informatius que la institució sanitària captava amb més
freqüència era el de les «señas». Del nombre total de registres que hem
contemplat (18.682), el 95,5% conté la descripció de la indumentària.
Queda clar, per tant, que per a la Santa Creu el vestuari dels homes
que hi ingressaven era un element important. No obstant aquest fet, a
la documentació treballada no existeix un patró estàndard, d’aquesta
manera tant trobem descripcions qualiﬁcades amb un simple «tot dolent» —molt habitual—, ﬁns a ﬂoritures com les que dedicà l’escrivent
per catalogar el capità Antonio de Maria, ﬁll de Palerm, del regiment
austriacista d’infanteria castellana de Juan Francisco Ferrer: «Sombrero ab galó de or, corbata, camisa, casaca de panyo ab traus, galó
i botons de ﬁl de plata, jubon del mismo, calsas de tripa, mitjas de
seda amusca, sapatos, con sivillas de plata, espada de ser [d’acer] ab
mantí de ﬁl de plata, bridacu de anta, tot molt usat.»353
349. D. ROCHE, La culture des apparences: une historie du vêtement (XVII-XVIIIè siècle).
París: Fayard, 1989, 211-218.
350. P. CARDIM, «Portugal en la Guerra por la Sucesión de la Monarquía Española»,
F. GARCÍA GONZÁLEZ (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa:
Europa en la encrucijada. Madrid: Sílex, 2009, p. 242.
351. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 498-514.
352. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 595-596.
353. BC, AH, 137, f. 179.
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La descripció dedicada al capità sicilià no era un fet comú, d’una
banda, perquè els oﬁcials no usaven l’hospital general de Barcelona, i
d’una altra, perquè quan hom consulta la documentació generada per
la institució es constata com part dels militars convalescents que reposaven a la Santa Creu posseïen un equipatge de mala qualitat. Algunes
vegades, les fonts borbòniques permeten contrastar la situació viscuda
a la capital del país, malgrat que siguin observacions esporàdiques:
«En Barcelona continua la miseria de dinero en extremo; no solo en
los caballeros y particulares de la ciudad, si en los oﬁciales y soldados
de las guardias del Señor Archiduque, únicas tropas que se hallan en
Barcelona, de forma que por falta de dinero, ni oﬁciales ni soldados
hallan crédito en las boticas, ni mesones, y los soldados van calzados
y vestidos miserablemente.»354
El vestuari, per tant, era un aspecte important i els soldats que
intervenien en les guerres modernes així ho consideraven. El bàndol
borbònic, que en termes generals estava millor aprovisionat que l’austriacista, testimonia situacions d’escassetat. Alguns episodis greus passen en l’etapa ﬁnal del conﬂicte, però va ser una rèmora constant. El
comandant ﬁlipista Tiberio Caraffa expressava el seu malestar per la
demora dels vestuaris, «asegurándole que los tres batallones que se
hallan en Cerdaña padecen por la desnudez lo que no es imaginable».355
En el mateix camp de Barcelona, durant el setge ﬁnal sobre la capital
del territori, el duc de Pòpuli es manifestava en termes semblants i
va advertir que els regiments de cavalleria i dragons d’aquell exèrcit
feia anys que no rebien vestuaris.356 Alguns batallons francesos que
estaven acantonats a l’Empordà i que servien Felip V patien la mateixa
mancança, els feia falta vestuari i armament.357
Un extracte d’una revista efectuada en la Tortosa ﬁlipista creiem
que il·lustra millor aquest tipus de situacions, que es podien reproduir
al front de lluita: als set batallons examinats (primer i segon de Vajeles, primer de Múrcia, segon de Castella, primer i segon de Savoia
i el regiment de Milà) els mancaven 562 vestits nous, 1.070 «mitjosvestits» i 243 tendes de campanya. De la memòria efectuada, la pitjor

354. AHN, Estat, ll. 312. Notícies adjuntades per Domingo Recco a Grimaldo.
Roses, 17 de novembre de 1707.
355. AHN, Estat, ll. 444. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Girona, 27 d’octubre
de 1713; en aquest sentit, vegeu també nota 288, p. 293.
356. AHN, Estat, ll. 447. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 7 d’octubre de 1713.
357. AHN, Estat, ll. 444. Extractes de revista elaborats per Francisco Beaurregard,
4 de novembre de 1713.
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part se l’enduia el primer batalló de Vajeles, «más le faltan 249 vestidos para soldados que tampoco los han recibido de dos años a esta
parte, ni tampoco el medio vestuario, por lo que se hallan sumamente
derrotados».358
Entre els homes mobilitzats, l’escassetat referida generava tensions
que podien conduir a l’abandonament de l’activitat militar: «el general
disgusto de los soldados que han sido desnudados ha ocasionado en ellos
mucha deserción con pérdida del Rey, tanto en armas como en caballos
que se han llevado».359 Segons es dedueix de les línies transcrites, els
homes que havien desertat a causa de la pèrdua dels seus equipatges
no havien estat triats per formar part d’un destacament que havia
d’incorporar-se a l’exèrcit en campanya. Aquest fet va comportar que
els militars que sí que van ser escollits fossin equipats amb les armes,
els cavalls, el vestuari i les sabates dels altres companys descartats.
Del volum informatiu referit (Hospital de la Santa Creu) hem extret
unes dades a tall indicatiu que exposen els elements apuntats en les
primeres línies d’aquest apartat. A continuació no pretenem establir
grans models a l’hora d’explicar la indumentària dels regiments estudiats
durant la Guerra de Successió, però sí que ens permet veure situacions
molt concretes que també són signiﬁcatives. D’altra banda, aquestes
notes que extraiem concorden perfectament amb el modus vivendi de
la tropa. Hem esmentat que per abordar aquesta qüestió de manera
exhaustiva s’hauria de comptar amb les microhistòries de cada regiment, en especial amb les dades relatives a la provisió d’equipatges.360
Per radiograﬁar el que exposem hem seleccionat nou regiments
dels quals es documenta amb precisió el color de la casaca i la plaça
del militar convalescent.361 D’aquesta manera, hem obviat del nostre
càlcul tots aquells militars que malgrat ser del mateix cos no eren soldats (tambors i sotsoﬁcials), ja que la seva indumentària era diferent a

358. AHN, Estat, ll. 432. Memoria de los vestidos y tiendas que le faltan a la
infantería destinada para marchar al ejército de Cataluña, carta del duc de Pòpuli a
Grimaldo. Belchite, 26 de juny de 1713.
359. AHN, Estat, ll. 433-1. Carta de Nicola Canazeligi a Grimaldo. Tortosa,
19 d’agost de 1713.
360. En aquest sentit cal esmentar el valuós treball de reconstrucció i documentació
elaborat per F. Riart i F. X. Hernández, indispensable si hom pretén conèixer l’equipament i
la indumentària que portaven els militars dels exèrcits moderns europeus; vegeu HERNÁNDEZ
i RIART, Els exèrcits de Catalunya..., p. 111-145.
361. Escollim aquesta variable (casaca) ja que és la peça principal del vestit de
munició, la divisa de la unitat; HERNÁNDEZ i RIART, Els exèrcits de Catalunya..., p. 117.
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la de la tropa. Així mateix, una variable molt important era el temps.
En la mesura del possible hem intentat captar les dades de vestuari
quan la formació no presentava grans percentatges d’estandardització
(que era just quan rebia vestuaris nous); a la pràctica això es tradueix en períodes d’anàlisi concrets, d’entre quatre o cinc anys, en lloc
de tot el format per la dècada 1705-1714. Cal tenir present que les
formacions militars no sempre mantenien les mateixes divises al llarg
del conﬂicte, ja que a mesura que aquest avançava molts components del
vestuari podien variar.
Entrant en matèria, per tant, el paradigma de la variabilitat dels
equipatges són dos regiments borbònics que estaven aquarterats a la
ciutat de Barcelona, just quan el conﬂicte estava a punt d’esclatar.
En ambdós casos la xifra és elevada tenint en compte el curt període
d’anàlisi (un trimestre). El regiment del coronel Melchor de Montes, tan
sols entre agost i octubre de 1705, comptabilitza 141 registres d’ingrés
a l’hospital barceloní on es capta a la perfecció la plaça de soldat i la
casaca acolorida. D’aquest nombre, el 40% dels registres presenten un
color diferent al blau, que és el predominant entre la tropa d’aquesta
formació. Pel que fa al regiment borbònic d’origen napolità de Luis
Gaetano de Aragón, aquesta mateixa dada representa el 49%.
Un percentatge força semblant el presenta el cos austriacista
d’italians format a Barcelona, un cop la guarnició borbònica va ser
expulsada —o integrada— al nou exèrcit en construcció. Entre 1705 i
1710, la tropa d’aquest regiment anomenat «Napolitans Vells» vestia,
majoritàriament, una casaca blava. Això no eximia que el 37% dels
registres hospitalaris mostressin altres equipatges, que en bona mesura
eren de color blanc. Hem de tenir present que aquesta formació va
aixecar-se amb soldats d’origen napolità presents a la capital catalana. En aquells moments, la majoria dels regiments ﬁlipistes vestien
casaques blaves o blanques, per tant, aquesta dada sembla apuntar
de manera lògica al reaproﬁtament de la indumentària. La formació de
Napolitans Vells sembla que va estandarditzar el vestuari a partir de la
irrupció del coronel Manuel Lucini (1711), des de llavors les dades
hospitalàries presenten alts percentatges d’homogeneïtzació (98%). El
regiment d’infanteria alemany (Kaulbars / Shover) presenta una dada
encara més elevada (55%) i, en aquest cas, la variabilitat és constant
al llarg del període analitzat (1706-1711).
Els regiments de cavalleria també podien presentar situacions similars. El cas del marquès d’Onrubia, Pedro Morrás, on al llarg de la
guerra els seus soldats portaven una casaca blanca, documenten un 24%
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de variació respecte de la divisa preponderant. El cas dels Dragons del
Rei encara és més difícil d’interpretar, atesa la diﬁcultat d’establir un
color predominant. A través de la documentació hospitalària, sembla
que la tropa de la formació de cavalleria va vestir diverses casaques
(grogues, vermelles i blanques).
Estudiosos del fenomen bèl·lic han interpretat aquesta variació
perquè la indumentària militar es desgastava en poc temps. Llavors
els soldats havien de reemplaçar-lo «adquirint-lo» de la població civil
o a través dels companys caiguts. Si en un primer moment podia
existir un certa homogeneïtzació, poc després la situació canviava
substancialment.362
Com hem esmentat amb anterioritat, totes aquestes xifres tampoc
no es poden sobrevalorar. Simultàniament a l’heterogeneïtat de les formacions, n’hi havia que presentaven trets d’una certa regularització.
Les formacions que il·lustren millor l’altra cara de la moneda eren les
formades pels naturals de la Corona d’Aragó, sobretot per catalans.
En aquest sentit, en períodes molt amplis de temps —gairebé una
dècada— i amb la continuïtat de la principal divisa, regiments com
Guàrdies Reials Catalanes i Ciutat de Barcelona presenten una dada
que ronda el 8% de variació. El cos aixecat per la Diputació del General té una xifra semblant (9%), malgrat que a partir de 1707 sembla
que la formació va substituir la casaca blanca per la blava, color que
ja no va deixar ﬁns al ﬁnal de la guerra. Som de l’opinió —raonada
però no veriﬁcada— que aquestes formacions no van haver d’entrar
en campanyes allunyades, ja que majoritàriament van servir al voltant
de Barcelona i arreu del Principat. D’aquesta manera, la trajectòria
d’aquests regiments podria explicar les reduïdes xifres que presenten.
El quadre 31 recull de manera esquemàtica les dades referides.
Fruit d’aquest material, sobretot pel que fa a les forces austriacistes,
apreciem que el mosaic acolorit que existia en ple front —i entre els
mateixos regiments— era un element quotidià dels homes que van
lluitar en aquesta guerra.

362. PARKER, «Il soldato»..., p. 46-47.
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Quadre 31
MOSTRA

DE NOU REGIMENTS DE LA

GUERRA

DE

SUCCESSIÓ

ON ES COMPTABILITZEN ELS REGISTRES HOSPITALARIS DELS SOLDATS
QUE TENEN DEFINIDA LA PEÇA PRINCIPAL DEL VESTUARI

Color
majoritari
de la casaca

(CASACA)

Núm.
registres
del color
majoritari

Núm.
registres
totals

Percentatge
amb casaca
diferent

Regiment / coronel

Any / període

Melchor de Montes
Luis Gaetano de
Aragón
Napolitans Vells
Reg. infanteria
alemanya (Kaulbars)
Dragons del Rei
Pedro Morrás
Guàrdies Reials
Catalanes
Diputació del
General
Ciutat de Barcelona

1705*

blau

84

141

40,4%

1705*

blanc

35

71

49,2%

1705-1710

blau

372

598

37,7%

1706-1711

vermell

57

127

55,1%

1705-1711
1705-1712

vermell
blanc

67
101

206
134

67,4%
24,6%

1706-1713

groc

578

621

6,9%

1707-1714

blau

111

123

9,7%

1705-1714

vermell

194

212

8,4%

* Agost-octubre.
Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134-145.

Altres factors relacionats amb l’elaboració del vestuari poden explicar aquesta realitat tan diversa, tal com veiem amb els arrendaments
de l’equipament de la Ciutat de Barcelona i, sobretot, de la Generalitat. El primer vestuari de munició del regiment de la Diputació del
General es va arranjar amb el sastre barceloní del carrer del Pi, Felip
Gavaldà, segons el contracte cada vestuari costava 12 lliures, 1 sou
i 10 diners.363 Altres peces de l’equip, com podien ser les gorres de
granader, quatre-cents cinquanta barrets, espases, així com el mateix
nombre de parells de sabates i mitges, eren elaborades per altres menestrals, com els sastres Ramon Puig i Francesc Pedrosa, el barreter
Pere Bosch, el sabater Bernat Martí i l’espaser Ramon Esteve, tots
establerts a Barcelona.364

363. Segons fonts de la Generalitat, entenem per «vestuari de munició» la casaca,
casaqueta, balons, camises i corbates; DG, X, p. 926.
364. DG, X, p. 560 i 682-684.
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Felip Gavaldà i la Generalitat van acordar el contracte del vestuari
de munició a partir del 30 de desembre de 1705, un mes després que
es deliberés la formació del regiment conformat per cinc-cents homes.
A l’inici de 1706, arran de la penetració que va dur a terme el duc
de Noailles a l’Empordà a mitjan febrer, la Generalitat va demanar al
referit Gavaldà que facilités com més aviat millor els vestuaris que tingués llestos. Gavaldà va lliurar tots els que tenia, que n’eren cent cinc.
La urgència de la incursió borbònica ho exigia, tant era així que els
visuradors corresponents no van poder examinar els equipatges entregats, com requeria el contracte. Des del nostre punt de vista, aquesta
dada és força rellevant, ja que de manera indirecta podem copsar el
ritme de producció d’aquests equipaments. Des del moment en què
s’havia iniciat el contracte entre la Diputació del General i l’arrendatari
havien transcorregut una quarantena de dies, període en el qual es
van elaborar un centenar d’equips. Això podria signiﬁcar que Gavaldà,
o el contractista de torn, necessitaria encara més mesades per tenir
tot el vestuari requerit (quatre-cents cinquanta vestits).
Un arrendament de 1712 il·lustra aquest fet. El 23 de desembre
de 1711, el mestre sastre Josep Combet va concretar la provisió de
cent vestits. Al cap de trenta-nou dies es van triar els visuradors dels
equipatges, però el dietari no concreta si l’examen es va dur a terme.
El que sí es documenta és que el mateix sastre, Josep Combet, i els
mateixos visuradors, el 21 d’abril de 1712 van entregar i revisar, respectivament, quatre-cents cinquanta vestits.365 Una explicació és que
entremig d’aquests mesos, la Diputació del General va demanar a Combet
que confeccionés més vestuaris. El que sembla plausible, i relacionat
amb aquest ritme productiu que volem subratllar, és que Combet va
necessitar quatre mesos (23 de desembre-21 d’abril) per poder entregar
el vestuari del regiment.
El proveïment a batzegades de la formació de la Diputació del
General és el que també hem documentat amb relació als altres elements de la provisió d’equipatges. Durant els primers mesos de 1706
es van concretar els arrendaments necessaris per equipar el cos. Poques setmanes després i davant la urgència de l’atac borbònic sobre
Barcelona, el pagador del regiment rebia petites quantitats d’aquests
equipaments, molt lluny encara de completar-los (29 «casarines»,
17 casaques, 22 camises, 48 calces, 3 corbates, 8 parells de sabates,
23 mitges, 34 barrets i gorres, 4 espasins, 19 motxilles, 135 fusells,
entre altres elements).366
365.
366.

DG, X, p. 944, 1216 i 1237.
DG, X, p. 692-693.
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Que Gavaldà, juntament amb altres menestrals, haguessin adquirit
els primers contractes per equipar el cos no implicava cap tracte preferencial. Si la Generalitat creia adient tornar a equipar la formació,
tal com va passar diverses vegades, s’obria una nova subhasta pública
per buscar els preus més baixos. Una vegada concretat el preu del
producte, la quantitat, l’arrendatari i la compensació que aquest rebia
per haver ofert el millor preu (eixau), la Diputació del General buscava visuradors externs per comprovar l’equipatge elaborat. Gràcies a
aquest exàmens coneixem moltes de les transaccions que va acordar el
consistori. A partir del quadre 32 detallem aquests aprovisionaments,
tot i que la documentació no sempre és completa.
El cas del regiment del Consell barceloní, tot i que més incomplet en termes documentals, perﬁla una execució calcada, i ﬁns i tot
alguns menestrals van ser els mateixos, com el sastre Josep Combet,
el barreter Pere Aguilar i el sabater Domingo Batlle. La documentació del consistori de la ciutat només conserva registres relatius a la
provisió d’equipatges per a l’any 1707. La despesa total per aquest
tipus de conceptes va ser de 7.807 lliures, 6 sous i 6 diners. El Consell deliberava una subhasta pública i l’oﬁcial que presentava una millor oferta adquiria el contracte amb l’eixau pactat. Per a aquest any
es van encarregar cinc-cents vestits al referit Combet, que costaren
6.050 lliures; el sabater Batlle va elaborar quatre-centes cinquanta sabates, amb un cost total de 457 lliures; el sastre Josep Vehils va fer
quatre-centes cinquanta camises, així com el mateix nombre de corbates, tot plegat per 532 lliures i 10 sous; Pere Aguilar va adquirir la
provisió de quatre-cents quaranta-quatre barrets, equivalent a 343 lliures; el passamaner Francesc Besora va fer tres-cents noranta parells
de mitges, amb un cost de 152 lliures i 5 sous.
La xifra total corresponent a l’any 1707 (7.807 lliures, 6 sous i
6 diners) també incloïa petites partides derivades d’encàrrecs menors
que la institució podia anar realitzant; com al més de novembre, que,
fruit del reclutament d’una nova companyia, es va demanar la fabricació
de seixanta-cinc baionetes, espases, casalines i bridacus, respectivament.
Altres despeses es derivaven de la decoració de tambors o, a vegades,
de l’adquisició d’alguns complements fets per artesans d’arreu del territori. Aquest va ser el cas del sastre berguedà Joan Riu, atès que el
regiment Ciutat de Barcelona, durant aquesta campanya de 1707, va
estar repartit a cavall de Cardona, Berga i Puigcerdà. Aquest menestral
va ingressar 95 lliures i 10 sous en conceptes diversos (venda de roba
per vestir els soldats, elaboració d’alguns barrets, etc.).367
367.

AHCB, Consellers, Guerres, C1 XVI-20.
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Quadre 32
PROVEÏDORS

DE L’EQUIPAMENT DEL REGIMENT DE LA

Proveïdor

Oﬁci / ocupació

Felip Gavaldà

sastre

Bernat Martí

sabater

Ramon Esteve espaser

Francesc
Pedrosa
Pere Bosch
Ramon Puig

sastre
barreter
sastre

Pere Aguilar

barreter

Mariano
barreter d’agulla
Vinyes
Domingo
sabater
Batlle
Josep Combet sastre

Lluís Olivella

sabater

Pau Sabater

barreter

Joan Camps

sastre

Carlos Guilla

sastre

Magí
Mercader

Corredor del coll

Quantitat i
concepte
[450?] vestits
450 parells de
sabates
450 espases
133 baionetes
116,79 i 946
baionetes
450 parells de
mitges
450 barrets
60 gorres de
granader
450 barrets
450 barrets
450 barrets
450 parells de
mitges
450 parells de
sabates
450 vestits de
munició
450 vestits de
munició
100 vestits +
350 vestits
70 gorres de
granader
450 parells de
sabates
450 parells de
sabates
450 parells de
mitges
450 jupes,
gambetos,
calces, camises
i corbates
450 parells de
mitges
450 barrets

Font: elaboració pròpia; DG, X.

DIPUTACIÓ

Preu unitat
12 lliures 1 sou
i 10 diners
1 lliura i 1 sou

DEL

GENERAL

Concreció del Revisió de
contracte
l’entrega
30-XII-1705
30-VI-1706
8-I-1706

11-VI-1706

11-I-1706

9 sous i 6 diners 13-I-1706

8-VI-1706
26 i 27-II-1712
9, 12 i
30-III-1712
30-VI-1706

17 sous
14-I-1706
3 lliures 10 sous 1-II-1706

3-VII-1706
20-III-1706

1 lliura 3 sous

20-V-1707
15 sous
17 sous
10 sous

24-IX-1708
15-X-1710
24-IX-1708

19 sous

24-IX-1708

22-I-1711
10-XII-1708

7-VI-1707
12 lliures
11 sous
14 lliures
10 sous
1 lliura 10 sous

24-IX-1708
23-XII-1711

21-IV-1712

18-III-1712

30-VI-1712

1 lliura

15-X-1710

1-XII-1710

1 lliura

23-I-1712

7-V-1712

9 sous

15-X-1710

3-I-1711

14 sous

27-IX-1710

10-III-1711

1 lliura

22-I-1712

22-II-1712

17 sous

23-I-1712

19-II-1712
(200 barrets)
2-IV-1712
(250 barrets)
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Sabem poca cosa sobre els encàrrecs de vestuari que varen realitzar altres formacions austriacistes. L’única font que hem testimoniat
és relativa al regiment de Dragons Reials de Sigismund Rudolf von
Zinzendorff, aixecada a Barcelona a la darreria de 1705. Fent una
comparació amb els preus concertats amb les institucions catalanes, no
hi ha dubte que el cost per a les formacions estrangeres —si més no
aquesta— era més elevat. Si hem comentat que un vestit complet per a
la Diputació del General rondava les 12 lliures, en el cas dels dragons
de Zinzendorff el vestit costava 21 lliures. El botiguer de Barcelona
que va realitzar la feina, de nom Francesc Estruch, per 503 vestits i els
seus complements va ingressar un total de 28.749 lliures;368 una xifra
molt elevada tenint en compte les quantitats dels regiments Ciutat de
Barcelona i Diputació del General.
On la desestructuració i l’heterogeneïtat dels vestuaris és evident
és en els cossos de miquelets. El registre hospitalari descriu com un
capità de fusellers anava armat amb pistoles i una espasa, a més de
posseir un conjunt «bo»,369 ﬁns i tot amb una gorra de granader. Aquesta, però, no era la tònica d’uns homes que provenien dels segments
populars de la societat i que, quan estaven de servei, vivien bonament
de la rapinya. Del gruix de registres hospitalaris corresponents al cos
de miquelets —o fusellers—, i on les senyes han quedat enregistrades
(506), del 40% documentem l’expressió «dolent» o «tot molt dolent»
amb relació al vestuari amb el qual entraven a l’hospital. Aquest percentatge ens indica que un volum important d’aquests combatents
auxiliars que van ingressar a la Santa Creu disposava d’un equipatge
qualitativament baix. Gràcies a la documentació hospitalària percebem
com el vestuari, en línies generals, no es distingia gaire del dels civils.
Només l’armament i alguns elements secundaris, com les corretges,
les bosses, els sarrons i els ﬂascons, els diferenciava del simple paisà.
En contraposició a la tropa, que anava calçada amb sabates, entre
els fusellers les espardenyes esdevenien l’element més comú (allà on
la informació ha quedat enregistrada, observem que el 85% de les
entrades presenten aquest tipus de calçat). Pel que fa a les armes, el
registre en documenta de punxants (dagues, punyals, baionetes) i de
balístiques (fusells, pistoles, escopetes). Tot i això, val a dir que en
termes quantitatius són testimonials.

368. En aquest còmput encara mancava sumar-hi l’armament; vegeu HHst, Spanien
Varia, f. 445. Barcelona, 16 d’agost de 1706.
369. BC, AH, 142, f. 205.
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Pel que fa a l’armament de l’exèrcit reglat hem de tenir present
un aspecte molt important que va començar a introduir-se a les acaballes del sis-cents. Ens referim al pas del mosquet, típic del segle XVII,
al del fusell, que incorporava la incrustació d’una baioneta de dolla
a la boca del canó.370 Al llarg del segle XVIII aquesta arma es va anar
generalitzant, en conseqüència, a la Guerra de Successió —moment de
transició d’ambdós períodes— hi documentem situacions en tots els
sentits. L’exèrcit borbònic, a través d’una revista de 1710, documenta
a la perfecció l’existència i cohabitació de les tres armes balístiques
preponderants durant els segles moderns, tot i que els fusells ja són
majoritaris. Segons aquest examen, el magatzem de Tortosa contenia
970 arcabussos, 980 mosquets i 1.816 fusells.371 Probablement, l’ús d’armes més «antigues» respondria a l’aproﬁtament d’un material que la
hisenda reial no sempre tenia capacitat de renovar. A més, s’entreveu
el pes important que adquiria la guerra de setges, on l’artilleria prenia
un protagonisme important: 38 canons i 20 morters de bronze, 48 canons i 3 morters de ferro, 20.106 bales d’artilleria, 220 bombes sense
carregar, 44 curenyes de campanya, 39 llances de curenyes, 60 curenyes de marina i 16 curenyes de morter. Malauradament, no disposem
de registres anteriors dels magatzems tortosins, cosa que ens hagués
permès la comparació amb altres períodes.
Algunes dades provinents de la mobilització auxiliar, escasses d’altra banda, testimonien aquest canvi armamentístic. La Coronela de
Barcelona, arran de la militarització que va viure amb l’Habsburg, a
partir del març de 1707 es va equipar amb fusells en lloc de fer-ho
amb mosquets.372 Probablement, els òrgans locals també evidencien
aquest temps de transició que referim. La documentació del Consell
vigatà, quan va aixecar un dels habituals sometents, constata com va
facilitar armes als homes que van acudir a la crida. Per a l’ocasió, la
ciutat va facilitar els ja «antics» mosquets i arcabussos.373
La producció armamentística de Catalunya, bàsicament, s’ha de
situar a l’entorn de nuclis urbans escampats arreu del territori. A més
de localitats com Manresa,374 Lleida, Tortosa, etc., F. X. Hernández des370. F. X. HERNÁNDEZ CARDONA, Història Militar de Catalunya, vol. III. Barcelona:
Rafael Dalmau, 2003, p. 180-182.
371. AHN, Estat, ll. 394. Relació feta per Manuel Fernández Velarde sobre els
pertrets de guerra que hi ha als magatzems de Tortosa, 1 de març de 1710.
372. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 457-458.
373. AMVI, Llibres d’acords, núm. 28, f. 292.
374. Amb relació a la població de la Catalunya central, vegeu un estudi sobre la
producció metal·lúrgica a J. PLANS, «La indústria metal·lúrgica manresana als segles XVII
i XVIII: pedrenyalers, armers, encepadors, canoners i daguers», Dovella. Revista Cultural
de la Catalunya Central, 107 (2011), p. 24-32.
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taca un triangle establert entre el nucli muntanyenc de Ripoll, Igualada
i Barcelona com a centre receptor i redistribuïdor.375 Durant els anys
de confrontació, hem documentat la viabilitat de Ripoll com a nucli
productor, i, pel que sembla, de capacitat contrastada. Just a l’inici
de la disputa, l’encara virrei Velasco hi va encarregar la fabricació de
tres mil fusells i més de dues-centes cinquanta pistoles. Aquesta petició va ser feta a l’armer veí de Ripoll, Joan Prats, que va elaborar els
fusells a raó de quaranta-quatre rals d’ardits cadascun i les pistoles a
quaranta-un. El cost d’aquesta partida va pujar ﬁns als 142.496 rals
d’ardits. Simultàniament, a Barcelona, el lloctinent Velasco va ordenar
la creació de tres mil ﬂascons per als fusells, que servien per posar-hi la
pólvora. En aquesta ocasió, un tal Francesc Vallescar va encapçalar-ne
la fabricació a raó de 5 rals d’ardits i 4 diners per cada ﬂascó, per un
import de 15.500 rals d’ardits.376
Hem de considerar que la Catalunya austriacista, tal com esmenta
el dietari de la Generalitat,377 va seguir la tradició productiva armamentística del país, localitzada en els centres habituals d’aprovisionaments
de pólvora i d’armes. Si més no, informadors borbònics contrasten la
rellevància de Ripoll com a nucli fabricador. El ﬁlipista Joan de Josa,
des de la veïna Puigcerdà, comunicava que la reina Anna d’Anglaterra
va encarregar l’elaboració de tres mil fusells per armar tres mil homes que ella mateixa havia de costejar.378 P. Voltes facilita una xifra
interessant amb relació al nivell d’aquesta producció catalana, ja que
el 1705 el territori podia produir cinc-cents fusells al mes.379 Aquestes
quantitats, altre cop, representarien un impediment per fer prosperar una maquinària de guerra tan voluminosa com la que requeria la
confrontació successòria. Precisament, algunes anotacions de Mitford
Crowe, just quan els aliats van prendre possessió de Catalunya, feien
referència a la capacitat logística limitada del país.380

375. HERNÁNDEZ CARDONA, Història militar..., p. 278-279. Alguns treballs destaquen
que Ripoll era el nucli tradicional on estaven establerts més artesans dedicats a l’elaboració
de canons i panys; J. L. CALVÓ PASCUAL, Armamentos de munición en las fuerzas armadas
españolas: producción de antecarca, 1700-1873. Barcelona, 2004, p. 8.
376. AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 2 d’agost de 1705.
377. DG, X, p. 641.
378. AHN, Estat, ll. 369. Carta de Joan de Josa i Agulló a Grimaldo. Puigcerdà,
8 de febrer de 1709.
379. VOLTES I BOU, Barcelona durante…, I, p. 148.
380. Mitford Crowe advertia a Londres que Catalunya no era capaç de subministrar
el pa i les municions per a divuit mil homes, per això va demanar suport, sobretot en
termes econòmics; TNA, SP 79 / 3. Carta de Mitford Crowe al secretari d’estat Charles
Hedges. Barcelona, 25 de gener de 1706.
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D’aquesta manera, a inics del segle XVIII, els regiments aixecats
a Catalunya, o els que van ser equipats i armats al territori, haurien
necessitat força temps per poder esdevenir complets, element que contribuiria a la irregularitat al si de les pròpies formacions i, de retruc,
al conjunt del bàndol aliat. Els cossos que havien de rebre equipatges
de reemplaçament des de l’exterior, a causa de la subjecció marítima
que hem referit amb relació a les forces austriacistes, també ho patirien. A vegades, el pretendent Habsburg adquiria equips des de la
llunyana Anglaterra,381 tot plegat contribuïa a l’excessiva dependència
del monarca austríac respecte dels aliats.382
En aquest sentit, la disponibilitat d’armes i municions que tenia Felip V era força superior a la del seu contrincant al tron. En
els tradicionals tallers de Guipúscoa (Reales Fábricas de Plasencia y
Tolosa) la capacitat mensual per generar fusells —o carabines— era
quatre vegades superior a la catalana, atès que se’n podien enllestir
dos mil. A Tolosa, cada mesada s’hi podien fabricar mil quatre-centes
quaranta baionetes. C. de Castro ens diu que, entre 1701 i ﬁnals de
1705, d’aquesta fàbrica van sortir-ne vint-i-nou mil fusells i tretze mil
baionetes i arcabussos. Aquestes quantitats, però, no indiquen que la
capacitat productiva de les fabriques basques fos suﬁcient per proveir
un exèrcit ﬁlipista en constant creixement.383 La maquinària militar
espanyola d’inicis del segle XVIII, en termes organitzatius i productius,
encara no estava adaptada a la lògica del seu temps. En aquest sentit,
la producció armamentística borbònica va necessitar la col·laboració
francesa, que un cop més va ser vital. Des del país veí es va importar
matèria primera i mostres d’armes perquè els tallers bascos poguessin
implementar les millores tècniques necessàries. En l’únic camp on la
indústria cantàbrica va ser autosuﬁcient, si més no un cop engegada
la producció, va ser en l’elaboració d’armes de mà.384
381. Al començament de 1706, la Secretaria de Guerra anglesa preparava quatre
mil equipaments complets per a forces d’infanteria, i mil més de dragons, per lluitar
amb Carles III; TNA, WO 4/4, f. 92-93. De la mateixa manera, al maig de l’any següent,
des del Tàmesi, s’havien d’expedit mil carabines, mil parells de pistoles amb cinturons,
mil capses de cartutxos per a la cavalleria i quatre mil mosquets (també amb capses de
cartutxos) per a la infanteria del front peninsular; TNA, WO 4/5, f. 235.
382. LEÓN SANZ, La Guerra de Sucesión…, p. 1013-1015.
383. Vegeu aquesta indústria del nord de la Península, la gestió del seu
superintendent català, Miquel Francesc Salvador —membre del braç militar— i les
limitacions viscudes durant els anys del conﬂicte successori a DE CASTRO, A la sombra
de…, p. 184-198. Pel que fa al recorregut d’aquestes fargues siderúrgiques, vegeu J. ALCALÁ
ZAMORA, Historia de una empresa siderúrgica española: los Altos Hornos de Liérganes y la
Cavada, 1622-1834. Santander: Centro de Estudios Montañeses, 1974.
384. J. CALVO POYATO, «La industria militar española durante la Guerra de Sucesión»,
Revista de Historia Militar, 33 (1989), p. 57-64.
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SANITAT

«En las tropas, no obstante no hay casi enfermedades,
que no es poca felicidad en su corto número.»385

Al llarg d’aquest treball hem constatat la fragilitat sanitària que
sovint acompanyava els exèrcits del conﬂicte successori. Fos el bàndol
que fos, així com l’origen del regiment, a vegades, aquesta variable es
revela demolidora. La presència d’unes necessitats assistencials amb
relació a la milícia, tal com resseguirem a continuació, sovint han estat
poc abordades per la historiograﬁa. Tret d’algunes excepcions meritòries
centrades en la història moderna,386 al nostre entendre esdevé fonamental aprofundir-hi si l’objectiu de l’investigador passa per conèixer
la dinàmica social dels exèrcits moderns. Nogensmenys, la malaltia era
un element comú de la quotidianitat dels homes que van lluitar pel
tron hispànic, tal com havia succeït en anys precedents.387 En alguns
episodis s’havien experimentat unes taxes de mortalitat molt elevades
que, creiem, podien arribar a condicionar les possibilitats d’èxit de la
campanya en execució. D’aquesta manera, així com sovint s’ha incidit
en les taxes de deserció, o la poca professionalitat dels efectius regulars
moderns, la precarietat sanitària s’ha de situar en un nivell similar.
Els estats o les monarquies que atenien amb més o menys èxit
aquestes qüestions podien aturar una sagnia de pèrdues, perquè de
385. AHN, Estat, ll. 320-1. Carta de Noailles a Grimaldo. Peralada, 17 de juliol
de 1707.
386. M. GRACIA RIVAS, «Los Hospitales Reales del Ejército y Armada en las campañas
militares del siglo XVI», E. GARCÍA i D. MAFFI (coord.), Guerra y sociedad en la monarquía
hispánica: política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), vol. II. Madrid:
Ediciones Laberinto, Fundación Mapfre, CSIC, 2006, p. 765-784; La Sanidad naval española.
Historia y evolución. El Ferrol: Bazán, 1995; «El hospital naval de Ferrol en 1589», Revista
de Historia Naval, 32 (1991), p. 95-116; M. PARRILLA HERMIDA, El hospital militar español de
Malinas en los siglos XVI y XVII. Madrid, 1964. J. M. MASSONS i ESPLUGAS, Historia de la
Sanidad Militar Española, 4 vols., Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 1994; «Els
hospitals militars de Barcelona», Gimbernat: Revista Catalana d’Història de la Medicina i
de la Ciència, 9 (1988), p. 225-235; A. ESPINO LÓPEZ, «Enfermedad y muerte en el Ejército
de Cataluña durante la Guerra de los Nueve Años, 1689-1697», Dynamis, Acta hispanica
ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, 16 (1996), p. 427-444. Amb relació
a la Guerra de Successió, vegeu V. VELAMAZÁN DÍAZ, «La medicina española durante la
Guerra de Sucesión», DD.AA., La Guerra de Sucesión en España…, p. 929-942; M. MARTÍNEZ
CERRO, «La sanidad naval durante la guerra de Sucesión española (1701-1715)», DD.AA.,
La Guerra de Sucesión en España…, p. 451-460; J. RIERA PALMERO, Ordenanzas y asientos
de hospitales militares en España. Universidad de Valladolid, 1992.
387. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 129. Alguns especialistes apunten que
el nombre de baixes per malalties contagioses era superior al de morts en combat;
BORREGUERO BELTRÁN, «La vida de los soldados...», p. 31.
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vegades els homes no arribaven a entrar ni en combat. Pensem senzillament en elements que hem anat repassant en aquest treball i que
afectaven directament les condicions de vida dels militars, especialment la
tropa: escassetat alimentària; processos d’empresonament; allotjaments
precaris —que podia comportar conviure durant mesos en tendes de
campanya o al ras mateix, com, per exemple, passava a la frontera
catalanoaragonesa, els militars borbònics no tenien llits—;388 una climatologia adversa —agreujada en paratges com la península Ibèrica,
amb temperatures que podien ser severes tant a l’hivern com a l’estiu; trasllats per via marítima —que a vegades minvaven la quantitat
d’efectius transportats—, i una activitat física constant —sobretot per
les llargues marxes o per accions derivades de la disputa bèl·lica. El
coronel José Hurtado de Amezaga es manifestava en aquesta línia amb
relació a la duresa dels desplaçaments pel territori; «se debe resolver
los parajes donde este ejército pueda sosegar mientras duraran estos
días rigurosos que harto lo necesitan, pues estas marchas tan penosas
para la pobre infantería y escasa de forrajes esta caballería están ambas
muy abatidos, y si no hay algún descanso será imposible el que no
haya muchísimas enfermedades, lo que ya vamos experimentando».389
Un oﬁcial ﬁlipista situat a Tortosa s’expressava en termes semblants a
causa dels canvis climatològics sobtats: «las grandes lluvias que han
desfavorecido mucho a la infantería y caballería en el campamento, se
ha seguido un ﬁnísimo viento norte en extremo frío, padecen demasiado los caballos y diariamente crece en extremo en los hospitales el
numero de los enfermos».390

388. Seguint el relat del governador borbònic que va substituir Louvigny a
partir de 1710, el cavaller de Bus aﬁrmava que podria ser molt convenient per al «Real
Servicio» incorporar llits a les guarnicions d’aquests indrets. El comandant advertia que
aquesta mancança havia estat una de les raons de «la total ruina de la infantería de las
guarniciones en los años pasados, tanto de enfermedad que de deserción»; AHN, Estat,
ll. 397. Carta del cavaller de Bus a Grimaldo. Lleida, 20 de setembre de 1711. En aquest
sentit, el contractista Santiago Rubio de Aponte va oferir la possibilitat de subministrar
mil set-cents llits per a les guarnicions de Lleida, Mequinensa, Montsó, Aïnsa i Jaca;
AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Calaf, 4 de novembre de
1711. Pel que fa al bàndol austriacista, unes notes que va adjuntar el comandant ﬁlipista
Ceba Grimaldi sobre els aliats acantonats a la Conca de Barberà deixen entreveure la
precarietat del seu campament, on eren «más las barracas de ramas que las tiendas»;
AHN, Estat, ll. 426-1. Notes adjuntades per Ceba Grimaldi. Lleida, 31 de juliol de 1712.
389. AHN, Estat, ll. 348. Carta de José Hurtado de Amezaga a Grimaldo. Camp
de Móra d’Ebre, 25 de juliol de 1708.
390. AHN, Estat, ll. 427. Carta de Rodrigo Cavallero a Grimaldo. Tortosa, 10 de
gener de 1713.
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Amb molt d’encert, investigacions del primer quart del segle XVIII
n’han fet menció i han etiquetat de manera prou lúcida la «síndrome
de misèria» que patia la soldadesca. Aquests estudis historicosanitaris
indiquen que la realitat que hem dibuixat era present entre els exèrcits
de l’època. Informes mèdics proporcionen bones traces, sempre relacionades amb una alimentació insuﬁcient, el consum d’aigües contaminades i els aliments en mal estat. Aquesta conjuntura convertia els
militars —i especialment la tropa— en un grup d’alt risc. La seva gran
mobilitat els condemnava a patir malalties i a propagar-les.391
La presència de malalties entre els homes mobilitzats que van
lluitar en aquesta guerra per la successió, per tant, és una variable
contrastada. No podem caure en l’error que aquesta presència sempre
tenia un impacte sever entre la tropa, ja que gràcies a onze revistes
que hem pogut localitzar de manera aïllada, hem de suposar que en
condicions de «normalitat», els percentatges de convalescents es trobarien dins una forquilla d’entre un 2% i un 10% dels homes disposats.
Si observem el quadre 33 veurem el que volem dir.
D’altra banda, això no eximia que es poguessin viure situacions de
precarietat. El coronel del regiment de Navarra es mostrava molt queixós
al voltant del seu cos acantonat a Lleida, on hem pogut comptabilitzar que, en un recompte d’homes, el 60,7% dels seus soldats estaven
convalescents; «aseguro a Vs. que se hallan los soldados hechos unos
Adanes, y que no sé cómo han de tolerar este invierno [...] que se han
visto precisados a irse al hospital a curarse de las enfermedades que
han padecido por falta de posibilidad, como consta de la certiﬁcación
inserta de los que sean curado y muerto en él».392 Els soldats borbònics
que eren la guarnició de la capital de Ponent podien patir la severitat

391. A. ZARZOSO ORELLANA, «¿Obligación moral o responsabilidad política? Las
Autoridades borbónicas en tiempo de epidemias en la Cataluña del siglo XVIII», Revista
de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 17 (1998-1999), p. 80-81;
A. Espino ha localitzat testimonis colpidors a les acaballes del segle XVII sobre la misèria
que sovint acompanyava aquests soldats mentre estaven allotjats en poblacions catalanes.
A vegades es pot documentar que els paisans arribaven a alimentar els militars per pura
compassió: «los soldats vingueren de Castella era viva llàstima veure’ls tots despullats i
morts de fam, que anaven per ciutat [Barcelona] cercant trònsols de cols per no tenir
amb què sustentarse, i mogudas de compassió las donas i paisans desta ciutat tot lo
temps estigueren en ella les feian ollas per a sustentarlos, que altrament los haurien
trobats morts per los carrers»; citat a A. ESPINO LÓPEZ, «Ejército y sociedad en la Cataluña
del Antiguo Régimen: el problema de los alojamientos (1653-1689)», Historia Social, 7
(1990), p. 22.
392. AHN, Estat, ll. 353. Carta de Manuel de Navarra a Grimaldo. Lleida, 13 d’octubre de 1708.
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de ser la plaça més avançada del front, fet que podia condicionar-los a
l’hora de rebre abastaments. Just després que les Dues Corones recuperessin el terreny perdut des de la batalla d’Almenar —on Lleida havia
restat aïllada per raó de la segona incursió aliada cap a Castella—,
el coronel Vallejo advertia que la meitat de la guarnició (mil homes)
estava malalta i tots plegats tenien «tan tristes ﬁsonomías que parece
vienen del purgatorio».393
Quadre 33
DETALL D’ONZE

REVISTES DELS EXÈRCITS FILIPISTA I BRITÀNIC ON S’APRECIA

EL PERCENTATGE DE MILITARS CONVALESCENTS

Data de la revista

Exèrcit
ﬁlipista

Exèrcit
britànic

Lloc

21 i 22 d’agost de 1705 Barcelona
13 de setembre de 1707 Saragossa
26 d’octubre de 1708
Elx
Mataró16 de febrer de 1714
Llobregat
Camp de
juny de 1714
Barcelona
Camp de
[?] de 1714
Barcelona
gener de 1706
Portugal
31 de març de 1712
Catalunya
9 d’abril de 1712
Catalunya
1 de març de 1712
Maó
29 de març de 1712
Maó

(1705-1714)

10,7
7,95
2,72

Detall
quantitatiu
562 de 5.252
46 de 578
50 de 1.838

AHN, Estat, ll. 2947
AHN, Estat, ll. 312
AHN, Estat, ll. 350-2

2,4

84 de 3.497

AHN, Estat, ll. 450-2

Percentatge

2,23

457 de 20.435

7,92

1.094 de 13.812

10,32
5,1
4,82
4,93
4,63

319 de 3.091
158 de 3.094
149 de 3.091
98 de 1.984
91 de 1964

Font

AGS, Secretaria de
Guerra. Suplement, ll. 125
AGS, Secretaria de
Guerra. Suplement, ll. 125
TNA, WO 4 / 4, f. 95
TNA, SP 94 / 79
TNA, SP 94 / 79
TNA, SP 94 / 79
TNA, SP 94 / 79

Font: elaboració pròpia.

A Barcelona, gràcies als estudis pioners de J. Danón sabem que
des dels primers anys de l’època moderna els militars van ser atesos a
l’hospital de la Santa Creu, principal institució assistencial i hospital
general de la ciutat.394 De totes maneres, va ser sobretot a partir del
segle XVII —i l’impacte quantitatiu que va comportar en termes mili-

393. AHN, Estat, ll. 410-1. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Lleida, 8 de gener
de 1711.
394. J. DANÓN BRETOS, Visió històrica de l’Hospital General de la Santa Creu de
Barcelona. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1978, p. 109-110. Altres treballs
posteriors a MASSONS I ESPLUGAS, «Els hospitals militars...», p. 225; J. REVENTÓS I CONTI,
Història dels Hospitals de Catalunya, vol. III. Barcelona: Viena edicions, 2003; «L’Hospital
de la Santa Creu. Una aproximació a la seva història», L’Avenç, 291 (2004), p. 12-17.
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tars— quan l’ingrés de l’estament castrense es va regularitzar a través
del port, atès que les galeres arribades a la Ciutat Comtal contribuïen
a incrementar el nombre de malalts a causa de les dures condicions
del viatge marítim. L’any 1638, en plena guerra contra la França de
Lluís XIII, el virrei comte de Santa Coloma va emetre una ordre en què
es constata la necessitat econòmica que patia la institució, alhora
que se’n documenta la presència militar: «atenent los molts e insoportables gastos que lo Hospital General de la Santa Creu de Barcelona
sustenta contínuament en recullir, curar, i alimentar la moltitut de
malalts que de totes parts arriben a ell, i particularment als soldats que
ab galeres, i altres vaxells, solen venir en gran numero, i lo cuidado i
amor ab què son servits i regalats».395
Amb l’arribada del nou monarca borbònic (1701-1705), aquest
mateix organisme va continuar sent el principal hospital del territori.
La nova dinastia d’origen francès va seguir l’empremta de Carles II, i
sembla que el pretendent Habsburg, a partir de 1705-1706, també va
perllongar el model per cobrir l’assistència militar.
Precisament, durant l’inici de la contesa, a Catalunya ja es constatà
una situació precària en termes sanitaris. Quan l’armada angloholandesa
va fondejar davant Barcelona a l’agost de 1705, part de l’estament militar que guarnia la capital catalana patia —o havia patit— una afecció.
Segons els administradors de l’Hospital General de la Santa Creu, la
majoria dels ingressos els havia provocat una epidèmia de sarna —o
ronya— que afectava molts habitants de la ciutat. El dietari d’Emanuel
Mas ens permet contrastar aquesta situació, ja que deixà constància
d’«una roña tant apegadissa i contagiosa» que afectà els militars.396
El dia 13 de juliol de 1705, quan els administradors van promulgar
una circular informativa relativa a l’epidèmia, es van comptar més de
set-cents convalescents a l’hospital. En aquest episodi va ser necessari
habilitar altres espais —com les oﬁcines— per poder albergar els afectats, atès que amb les cambres de l’ediﬁci no n’hi havia prou.397 Els
registres d’entrada conﬁrmen aquest fet. Quan l’investigador estudia la
documentació s’adona de la quantitat de militars que van ingressar a
l’hospital durant els mesos de juliol i agost, sobretot si tenim en compte
que el setge aliat sobre Barcelona encara no s’havia iniciat. Fins i tot,
es comptabilitzen alguns registres més en aquests mesos d’estiu (904)

395.
396.
vol. II. Tesi
397.

BC, AH, 617.
Citat a J. ALBAREDA i SALVADÓ, «Els inicis de la Guerra de Successió a Catalunya»,
doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, p. 383.
BC, AH, 616.

266

ADRIÀ CASES

que durant el setembre i l’octubre de 1705, que és quan van tenir lloc
els combats i, en teoria, haurien d’haver incrementat les entrades a
l’hospital (889).398
Durant els mesos previs a la sortida de l’exèrcit borbònic de Catalunya, els soldats del rei ingressaven, bàsicament, en quatre hospitals situats a Barcelona, Tarragona, Girona i Roses. Precisament en
aquestes places hi havia guarnició permanent. Des del nostre punt de
vista, Barcelona és on es localitzen les millors fonts per estudiar aquest
aspecte. De fet, no tenim constància que s’hagi conservat documentació
de Girona ni de Tarragona. De Roses només coneixem l’existència d’un
llibre sobre medicina i cirurgia, datat del 1704.399 Així mateix, fem notar
l’activitat d’aquest hospital en plena Guerra de Successió, atès que un
dels seus governadors, Juan Marquina, va demanar permís per portar
un religiós de Castelló d’Empúries perquè atengués espiritualment un
grup de militars convalescents.400
En qualsevol cas, constatem que els quatre hospitals van ser assistits
per la hisenda règia, ja que hem recuperat diverses partides econòmiques
per a aquests organismes. Als pressupostos del virrei Velasco consta
que, des del febrer ﬁns al juliol de 1705, l’hospital de la Santa Creu
de Barcelona va rebre 19.200 rals de plata per a la manutenció dels
militars assistits. Molt menys van rebre els altres hospitals, quelcom
evident si tenim en compte el volum de soldats que podia albergar
cada ediﬁci. Per a aquests sis mesos comptabilitzats, els tres hospitals perifèrics —Girona, Tarragona i Roses— sumaven 21.008 rals de
plata.401 És evident, doncs, que el sistema sanitari militar, durant els
primers anys del regnat de Felip V, utilitzava els hospitals existents a
la xarxa assistencial catalana i pagava una quota en concepte de cura
i manutenció diària. Actualment, desconeixem la quantitat exacta que
importaven aquests militars a l’hospital de torn. De totes maneres,
extrapolant algunes informacions dels dos exèrcits enfrontats, és molt
probable que comportés el pa de munició i una quantitat econòmica
que, depenent de la plaça del militar, oscil·laria entre un i cinc rals
per dia ingressat.
Aquest modus operandi ﬁlipista va quedar interromput per l’arribada dels aliats a la costa catalana. Després d’un mes d’enfrontaments,

398.
399.
400.
de 1710.
401.

BC, AH, 134, f. 205-422.
BC, AH, 168.
AHN, Estat, ll. 394. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 1 de maig
AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona, 2 d’agost de 1705.
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l’ofensiva va reeixir i va possibilitar l’entrada triomfant de Carles d’Àustria a la capital catalana. Gràcies a las capitulacions signades entre el
comte de Peterborough i el virrei Velasco, la resta de l’exèrcit borbònic
va embarcar a les naus facilitades pel general anglès. Alguns oﬁcials
i sotsoﬁcials ﬁlipistes (261 militars) van passar a l’enemic, atès que
molts estaven malalts o van ser ferits, fet que els obligà a ingressar
a la Santa Creu. És interessant acarar la documentació que facilita el
lloctinent amb els registres d’entrada de l’hospital general de la ciutat
perquè es constata l’existència de militars que van enrolar-se al bàndol
austriacista previ pas per l’ediﬁci hospitalari.402 Qui sap si ﬁns i tot el
mateix centre va possibilitar que els assentessin per soldats a l’exèrcit
aliat, per tal com els sotsoﬁcials i la tropa d’ambdós bàndols descansaven en les mateixes cambres.
Amb la implantació de la Cort austríaca a Barcelona, Carles III
va reformular el seu exèrcit a nivell teòric gràcies a les ordenances
promulgades pel març de 1706. El nou reglament només detallava
amb tres articles els aspectes relatius a la formació hospitalària. A la
pràctica, això signiﬁcava que el sistema sanitari militar visqués del
teixit assistencial existent a Catalunya. L’article 44 del codi dels oﬁcis
ho explicitava ben clarament: «En todas la ciudades, villas y lugares
que hubiere hospital general, encargamos mucho a nuestros veedores
generales, tengan el cuidado de ajustarse con los administradores de
ellos, por razón de que admitan los militares enfermos y los curen en
ellos».403 Per a l’esmentada manutenció es va establir que cada soldat
malalt rebés un ral i el pa de munició diàriament. En aquells paratges
on no existia cap hospital, quedava reglamentat que el governador —o
cabdill de la guarnició— rebés un dobló mensual per cada cinquanta
soldats amb l’objectiu de procurar l’assistència als convalescents.404
Un dels aspectes rellevants de la formació hospitalària de l’exèrcit
austriacista va ser atorgar àmplies competències al veedor, qui a més
d’aprovar el nomenament dels capellans —prèviament designats pels
vicaris—, havia d’escollir tot el personal (metges, cirurgians, practicants, majordoms, entre altres càrrecs). Així mateix, el veedor havia
d’estar al corrent de la qualitat del tracte rebut i havia d’examinar el
subministrament de menjar, de medicines i d’altres provisions.405 A la
pràctica, això es traduïa en una gran responsabilitat per a qui exercís
402. BC, AH, 134; AHN, Estat, ll. 466. Carta de Velasco a Grimaldo. Almeria, 1
de desembre de 1705.
403. AHN, Estat, ll. 984, f. 37.
404. VOLTES I BOU, Barcelona durante…, I, p. 144-145.
405. AHN, Estat, ll. 984, f. 35-36.
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el càrrec ja que, al cap i a la ﬁ, a més de les tasques pròpies de l’administració econòmica de l’exèrcit, els veedors van fer de «directors»
dels hospitals austriacistes.
Abans d’entrar en detall en l’impacte que va generar l’atenció dels
soldats austriacistes en els hospitals locals —bàsicament a Barcelona—,
cal esmentar un element molt transversal de tots els exèrcits de l’època:
la utilització dels convents religiosos per acollir els militars presents al
territori. Poques setmanes després que la cort dels Habsburg s’instal·lés
a la capital catalana, podríem pensar que l’Hospital de la Santa Creu no
va absorbir tots els militars convalescents que hi havia a Barcelona. El
nou monarca va ordenar al terme de Terrassa que aportés dues-centes
cinquanta quarteres de palla per a les màrfegues dels soldats malalts
aposentats al convent de Jesús.406 De fet, si ens ﬁxem en tota la Guerra
de Successió, quan el monarca va fer aquesta petició —desembre de
1705— era el moment en què es documenten més registres d’ingrés a
les instal·lacions de la Santa Creu relatives a l’entramat castrense (635
registres). Així doncs, hem d’entendre que quan l’hospital no donava
a l’abast, les autoritats pertinents buscaven llocs alternatius (cenobis).
Gràcies al dietari del convent de Santa Caterina sabem que, mentre
Barcelona estava sent assetjada a inicis d’abril de 1706, les drogues
de l’apotecaria van ser emprades per guarir els ferits i els malalts.407
Desconeixem si l’ediﬁci va albergar soldats, però no seria gens estrany
tenint en compte la intensitat dels combats que hem referit amb relació
a aquesta envestida borbònica. Així mateix, a extramurs, els francoespanyols van utilitzar el convent de Josepets de Gràcia per instal·lar-hi
l’hospital. Durant els dies de lluita, el coronel del sometent de Vic
—recordem que aquestes partides estaven situades a Collserola per
castigar la rereguarda ﬁlipista— havia mantingut algun tipus de contacte amb el prior del referit convent. Segons aquest religiós, Gràcia
estava «plena de nefrats».408 D’altra banda, quan les Dues Corones van
aixecar el bloqueig i van anar a Perpinyà atesa l’arribada dels reforços
aliats, l’apotecaria del convent-hospital va ser abandonada, així com

406. ACVOC, Llibre de Consells de la Universitat Forana, 1685-1718, f. 108. Cal
esmentar que durant la Guerra dels Nou Anys, aquest convent també va esdevenir hospital;
ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante..., p. 222-223.
407. J. ALBAREDA I SALVADÓ (ed.), Política, religió i vida quotidiana en temps de
guerra: 1705-1714: el Dietari del Convent de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de
Pallejà. Vic: Eumo, 2001, p. 37.
408. AMVI, Correspondència, Cartes rebudes. Carta de Marcià Homs als consellers
de Vic. Camp de Collserola, 8 d’abril de 1706.
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els seus malalts.409 Pocs anys després, el 1720, altre cop els Josepets
graciencs van preparar-se per realitzar funcions sanitàries, atès que es
va plantejar l’opció d’atendre un nombrós grup de soldats que tornaven
de les campanyes sicilianes.410
Aquesta gestió dels espais religiosos és ben comprensible si tenim
en compte el caràcter itinerant de les tropes i la ineﬁcàcia administrativa
dels exèrcits. Qualsevol lloc relativament arrecerat podia convertir-se
en una caserna, un magatzem o un hospital. El governador borbònic
de Tortosa, durant el 1713, explicava al secretari de Felip V que un
convent de la ciutat,411 a més d’haver servit com a caserna per allotjar-hi la tropa, s’emprava per resguardar-hi el tren d’artilleria, que va
ser col·locat al claustre i a l’església del conjunt religiós.412 Tant és així
que l’entramat burocràtic que reglamentava la formació hospitalària
borbònica, com veurem, contemplava l’opció de convertir els convents
en hospitals militars, fos al front de guerra o a la rereguarda.
Cal advertir, però, que no tots els militars que van necessitar assitència sanitària en el decurs de la guerra per la successió van ingressar
als hospitals que seguidament referirem. No podem deixar de banda
que, en línies generals, aquests organismes eren espais per a pobres o
persones que no tenien mitjans per pagar serveis privats. Els militars
que formaven part de l’oﬁcialitat estranyament s’hi documenten i, lògicament, encara menys els comandaments de la plana major. Documentar
aquests aspectes esdevé més complicat, atès el trajecte vital de cada
oﬁcial o noble; un episodi del baró Duart, però, il·lustra el que referim.
Aquest mariscal de camp dels exèrcits de Felip V va patir pèrdues de
sang severes enmig de la campanya de 1712. El protometge de l’exèrcit
va ser qui l’assistí, juntament amb el cirurgià major de les Guàrdies
Valones. Per restablir-se de les ferides, el protometge va ordenar-li que

409. BC, F. Bon. núm. 554, p. 45; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 117.
Amb relació al convent de Josepets de Gràcia cal dir que va ser un ediﬁci directament
afectat per l’existència de la Guerra de Successió, especialment durant els quatre setges
viscuts a Barcelona si comptem el de 1697. Malauradament la documentació del seu
arxiu no traspua aquesta realitat (ACDCB). De totes maneres, és força probable que
indagant altres fons religiosos apareguessin elements nous que permetrien complementar
la informació que aportem en aquest treball.
410. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269.
411. Som de l’opinió que aquest convent era el de Santa Clara, atesa una petició
de l’any 1708 perquè les monges fossin traslladades al convent de Jesús. D’aquesta manera
l’ediﬁci religiós podria esdevenir caserna militar d’un batalló; AHN, Estat, ll. 346. Carta
del cavaller de la Croix a Grimaldo. Tortosa, 15 de setembre de 1708.
412. AHN, Estat, ll. 436. Carta del comte Glimes a Grimaldo. Tortosa, 1 de
setembre de 1713.
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anés a prendre banys a l’altre costat dels Pirineus (Banhèras), on hi
va arribar des de Lleida transportat amb una llitera.413 Quedava clar
que la guerra no es vivia de la mateixa manera per tots els militars,
i allò que envoltava el món sanitari no deixava de ser un reﬂex de la
societat, molt impermeable i jerarquitzada. A dins mateix de l’hospital,
els soldats estaven segregats depenent del rang que posseïen, tal com
passava a la Santa Creu de Barcelona.
A inicis del segle XVIII encara s’estava lluny d’aconseguir una sanitat militar competent i igualitària. Tot i així, és just recalcar que les
respectives estructures militars borbònica i austriacista van mobilitzar
recursos per intentar atenuar aquest tipus de problemes. Els exèrcits
que no atenien a aquestes qüestions estaven condemnats al fracàs, ja
que patien elevades pèrdues que no es derivaven del combat directe.
A la base d’aquesta explicació hi ha la precarietat crònica del sistema
militar de subministraments, quelcom que comportava que en qualsevol període de l’any i en qualsevol plaça del front pogués succeir-hi
una tragèdia.
Els hospitals civils: el cas de l’Hospital de la Santa Creu
«Abrid la puerta castellanos, / a aquel que el cetro empuña, / que
os dará Rey Cataluña, / y a él besaréis las manos».414 Aquest quartet
inaugura un dels volums documentals dels llibres de registre de malalts
de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona. Uns versos que denoten
com la guerra no passava desapercebuda i impregnava la societat catalana. De fet, si hi va haver al Principat —i concretament a la capital— una institució que va notar els efectes de la disputa, aquesta va
ser l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona.
Anteriorment hem referit que el comandament Habsburg va continuar apostant per la institució assistencial de la ciutat com a principal centre del territori. Cal dir que no va ser l’únic espai, però el
fet que Barcelona fos la Cort i el principal destí dels reforços aliats,
va contribuir-hi en bona mesura. Entre l’agost de 1705 i el setembre
de 1714, aquesta institució va acollir 18.567 ingressos derivats de la
disputa bèl·lica. Els llibres d’infermeria en donen bon testimoni: militars de diversa nacionalitat, soldats impedits, miquelets, voluntaris,
desertors, presoners i mariners, hi van quedar enregistrats (quadre 34).

413.
de 1712.
414.

AHN, Estat, ll. 2327. Carta del baró Duart a Grimaldo. Osca, 24 de setembre
BC, AH, 140.
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Analitzar el quadre que hem elaborat és resseguir indirectament les
etapes de la guerra, sobretot pel que fa a la Ciutat Comtal. Segons les
dades recollides, el període més agut en termes militars es va produir
just a l’inici de l’esclat del conﬂicte, bàsicament des de l’estiu de 1705
—quan els aliats arribaren a la desembocadura del riu Besòs— ﬁns
a la primavera de 1706 —quan després de resistir el setge ﬁlipista
les forces austriacistes van emprendre el camí cap a Castella. Durant
aquests mesos, la capital catalana va haver de suportar la pressió de
dos bloquejos molt intensos que van mobilitzar milers de persones tant
a dins com a fora de la localitat.
Un dels setges que va incrementar l’ingrés de militars convalescents va ser el borbònic (abril i maig de 1706). En aquells registres
on s’ha conservat l’entrada i la sortida del combatent, es documenta
que el 91% dels malalts que ingressaven a l’hospital menys de catorze
dies. Amb tot, ens manquen dades importants per saber amb exactitud els socors d’aquests soldats, bàsicament perquè no sabem quins
tipus de ferides patien, o les causes de les malalties; com tampoc els
criteris que se seguien per donar «l’alta» als convalescents en moments
de tanta intensitat. El que és evident, però, és l’aclaparadora xifra de
militars que van romandre com a màxim set jornades (70%). Hi ha
noms i cognoms que documenten aquesta realitat, casos concrets com
Pau Diego, soldat natural de Seva, del regiment de les Guàrdies Reials
Catalanes, que el 20 d’abril apareix al registre i al cap de dotze dies
tornava a entrar a l’hospital. O el miquelet Vicenç Bertran, de Tragó,
que en un marge de nou dies apareix ingressat en dues ocasions. En
altres paraules, soldats que entren a guarir-se, es recuperen ràpidament,
tornen al front i novament cauen ferits. No són casos aïllats, fent un
cop d’ull ràpid apareixen altres exemples, com el soldat Joan Miró, ﬁll
de Montblanc; el miquelet de Crespià Miquel Font; el corneta Francesc
Pons, natural de Benavent de Segrià; el barceloní Salvador Bruguera,
soldat del regiment de les Guàrdies Reials; o els napolitans Benedetto
de Maria i Giuseppe Patrone, entre d’altres.415
El següent contratemps important que va viure la principal institució sanitària de Barcelona no afectava el món militar, però se’n
derivava directament. Com a conseqüència de la batalla d’Almansa,
tal com hem vist en un altre capítol de l’obra, un gruix important de
civils d’origen valencià van buscar l’aixopluc de Barcelona. El resultat
d’aquesta batalla va obligar l’hospital a atendre un nombre més elevat
de convalescents, quelcom que repercutia de manera directa en el procés
d’empobriment econòmic que referirem a continuació.
415.

BC, AH, 137.
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Un altre episodi rellevant a l’hora d’examinar el quadre 34 se situa als darrers mesos del setge de 1713-1714. Quan el general duc de
Berwick va substituir el duc de Pòpuli per liderar l’ofensiva ﬁnal, el
setge sobre Barcelona es va aguditzar. Altre cop l’hospital general de la
ciutat traspua aquesta realitat, ja que després d’un llarg període sense
gaires puntes d’ingressos a causa de l’evolució del conﬂicte, durant
els mesos d’agost i de setembre de 1714 es van sobrepassar els trescents registres militars mensuals d’entrada.416 Els combats ocorreguts
a mitjan agost i durant les primeres setmanes de setembre expliquen
aquest increment. Paral·lelament, l’hospital també va acollir els civils
barcelonesos i nombrosos refugiats que van patir el bloqueig marítim
i terrestre durant aquells mesos d’estiu. Com hem vist, fruit de la prolongació d’aquest aïllament, els aliments i les provisions necessàries
per resistir l’atac de Berwick van escassejar molt.
De ben segur, els ingressos a la Santa Creu durant les setmanes
ﬁnals del setge haguessin augmentat sensiblement si la coronela hagués
entrat a guarir-se a la institució, sobretot tenint en compte el protagonisme que va adquirir el cos civicomilitar de Barcelona durant l’estiu
de 1714. Cal tenir present que la Coronela disposava dels seus propis
hospitals de sang, on ja hi havia el personal que els havia d’atendre.
Aquests indrets eren l’església de Santa Maria del Mar (batalló de la
Santíssima Trinitat); el convent de Santa Clara (batalló de la Immaculada Concepció); l’església de Sant Pere de les Puelles (batalló de
Santa Eulàlia); l’església de Santa Anna (batalló de Santa Madrona);
el convent de Sant Francesc (batalló de Sant Sever); i el convent de
Santa Mònica (batalló de la Mare de Déu de la Mercè).417
Seguint encara amb aquesta anàlisi, a la Santa Creu, des de 1705
ﬁns a 1714 es constata com alguns mesos despunten molt en comparació al conjunt de la cronologia analitzada. En gran mesura, aquests
increments vertiginosos només es poden entendre amb relació al fet que
Barcelona era el port —no l’únic— on els aliats desembarcaven l’ajuda
militar (soldats, pertrets de guerra, avituallaments, diners). Contrastant
aquesta documentació amb la relativa a la xarxa d’espionatge borbònic
existent a Catalunya, ens permet dirimir que, de vegades, els transports
marítims van nodrir de malalts l’esmentada institució hospitalària. De

416. Hem de tenir present que gràcies als comptes que va executar el controlador
de l’exèrcit encarregat de vetllar per a la provisió dels soldats ingressats, sabem que des
del maig de 1711 ﬁns a l’abril de 1713 la mitjana de racions de pa —una ració per soldat
cada dia— era de 85,8. Per tant, al llarg d’aquests vint-i-quatre mesos, l’hospital va atendre
una mitjana d’entre vuitanta-cinc i vuitanta-sis militars diàriament; vegeu BC, AH, 142.
417. HERNÁNDEZ, RIART i RUBIO, La Coronela..., p. 76.
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fet, durant la Guerra dels Nou Anys succeïren processos idèntics.418
A tall d’exemple citem els casos més il·lustratius que hem documentat
amb relació a la Guerra de Successió: a mitjan gener de 1708 van
desembarcar tres mil cinc-cents efectius provinents d’Itàlia;419 a l’abril
de 1709 van arribar des de l’illa de Mallorca entre vuit-cents i noucents homes;420 durant l’any 1711 es van presentar dos combois més
des d’Itàlia, un format per vuit mil efectius (maig),421 i l’altre d’entre
mil cinc-cents i dos mil cinc-cents combatents (desembre).422 L’arribada d’aquest volum de militars a Barcelona és contrastable a través
dels llibres d’infermeria, per tal com els soldats malalts ingressaven a
l’hospital de manera agrupada.
El cas més paradigmàtic el trobem a ﬁnals de juny de 1712 quan,
provinents de Vado Ligure, van arribar sis mil efectius. D’aquest nombrós comboi, alguns centenars d’homes van ingressar a l’hospital amb
tan sols tres dies. Segons alguns informadors, probablement havien
«venido mareados».423 De fet, aquesta opció és molt plausible ja que,
tal com informava l’enviat anglès de Gènova, es creia que els soldats
traslladats arribarien a Barcelona entre els dies 17 i 18 de juny.424 Tot
i així, l’atracament al port es va fer deu jornades més tard del previst.
El governador borbònic de Balaguer, Ceba Grimaldi, ho testimoniava
de manera clara: «[están] muy enfermos, y de los navíos salieron 533
que se hubieron de poner en el hospital».425 Fruit de la nostra recerca, podem assegurar que els soldats enregistrats a la Santa Creu van
ser 462;426 malgrat que el nombre de malalts podria haver estat més
elevat si contemplem altres fonts provinents de l’espionatge borbònic.
Sobre aquest episodi de ﬁnals de juny de 1712, el governador de Lleida

418. ESPINO LÓPEZ, «Enfermedad y muerte...», p. 429.
419. AHN, Estat, ll. 337. Carta de José Hurtado de Amezaga a Grimaldo. Saragossa,
4 d’abril de 1708.
420. AHN, Estat, ll. 353. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Lleida, 24 d’abril de 1709.
421. AHN, Estat, ll. 399. Carta del marquès de Valdecañas a Grimaldo. Cervera,
25 de maig de 1711.
422. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Calaf, 9 de desembre
de 1711; AHN, Estat, ll. 423. Carta del comte de Fiennes a Grimaldo. Camp de Massanes,
13 de desembre de 1711.
423. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Saragossa, 12 de
juliol de 1712.
424. TNA, SP 79 / 6. Carta de William Chetwynd al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Gènova, 12 de juny de 1712.
425. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Ceba Grimaldi a Grimaldo. Balaguer, 7 de
juliol de 1712.
426. BC, AH, 142.
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advertia que els convalescents d’aquest trasllat n’eren mil,427 fet que
podria haver afectat a altres institucions assistencials de Barcelona.
En qualsevol cas, el volum —i el ressò entre les diverses fonts— fan
pensar que aquest viatge marítim va ser molt dur. En aquest episodi,
ﬁlipistes situats a la rereguarda asseguraven que vint-i-quatre militars
havien mort al moll mateix de la Ciutat Comtal.428
Quan els militars arribaven a la Santa Creu eren dividits segons
la graduació que tenien. Els sotsoﬁcials, sergents i tinents els albergaven a la cambra de Sant Joan. La tropa, amb els caporals inclosos,
ocupava la sala de Sant Roc, que era de majors dimensions. Quan
l’hospital atenia a més militars del que l’espai permetia —o quan se
superaven els set-cents convalescents assistits en el mateix moment,
civils i militars—, l’estament castrense podia ser auxiliat en estàncies
diferents a les que hem referit. De vegades els instal·laven a les cambres
de Sant Pere i Santa Maria, on descansava la població civil masculina. Segons les ordenances de la institució, quan el malalt ingressava
a la sala assignada lliurava la seva roba al prevere encarregat, que
la guardava ﬁns al moment de la sortida. Nombroses vegades, quan
els militars morien a l’hospital, els zeladors entregaven el vestuari al
capità de la companyia. Si la roba no era reclamada, la institució la
venia. En alguns casos, ﬁns i tot, feien testament en el mateix llit de
mort, malgrat que els que ho van executar van ser escassos si tenim
en compte el reduït volum documentat amb comparació als ingressos
que hem referit.429
L’hospital va tenir tanta importància als ulls de la Cort Habsburg
que una de les primeres resolucions adoptades va ser la d’assignar un
interventor que controlés tots els moviments relacionats amb la milícia. Al gener de 1706 el veedor general de l’exèrcit austriacista, Pío de
Ravizza, va designar Francesc Gilabert per atendre aquests assumptes.430 Malauradament, la documentació relativa a aquest personatge
—determinant per conèixer la dinàmica entre la Santa Creu i l’exèrcit
austriacista— és gairebé nul·la i, contemplant tot el fons treballat, només es conserva el recompte de racions de pa i de diners que Gilabert

427. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta del cavaller de Bus a Grimaldo. Lleida, 10 de
juliol de 1712.
428. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà,
17 de juliol de 1712.
429. AHSP, Testaments i llegats. Carpeta 3, documents 14 (81), 53 (135) i 16
(134). Carpeta 6, document 138 (13). Carpeta 7, document 32 (30).
430. BC, AH, caixa 13, núm. 350.
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va elaborar entre 1711 i 1713.431 Un cop la Junta de Braços va decidir
proclamar la guerra a ultrança, l’experiència de Francesc Gilabert va
portar-lo a exercir el càrrec de veedor general, alhora que continuava
assistint a l’hospital.432
Durant el 1712 —any de la guerra on es documenten més entrades
si exceptuem el 1705—, s’entreveu l’impacte que va generar el conﬂicte
amb relació a la institució. Hem de tenir present que durant aquest
any, Barcelona continuava mantenint un volum de refugiats d’arreu de
la península, així com les tropes restaren aquarterades als encontorns
de la capital catalana. Un testimoni visual del període informava al
ﬁlipista Josep d’Alòs que «aunque el Santo Hospital de Barcelona recoge
cuantos puede, me ha asegurado el Dr. Gerónimo Granollers, que es
el distribuidor del pan de dicho Hospital, que actualmente tenían 850
soldados enfermos, y que faltando el pan fue él mismo a los Ministros
del Señor Archiduque a pedir trigo, y le respondieron que primero era
dar pan a los soldados sanos, que a los enfermos, y que así juzgaba
sería forzoso cerrar las puertas del Santo Hospital, pues teniendo empeñadas casi todas las rentas no encontraban forma como subsistir en
el gasto, ni con limosnas, ni con préstamos».433
L’hospital no només va assistir els militars de Carles III, atès que
tant els presoners de guerra com els aliats (portuguesos, anglesos, holandesos, etc.) van trobar-hi aixopluc. Pel que feia als militars empresonats,
la seva presència es va localitzar en dos moments molt concrets; un
primer episodi durant els mesos de confrontació de 1705-1706, i un
segon a les acaballes de la disputa, a partir de 1711 i la consegüent
conclusió de la pugna bèl·lica en l’àmbit internacional. Especialment
intensa va ser la campanya de 1712, quan ambdós bàndols estaven a
l’expectativa dels tractats de pau i, hem de suposar, Barcelona i les
seves rodalies s’omplien de militars i presoners. En línies generals,
aquests darrers eren reclosos a la fortalesa de Montjuïc i a la Torre de
les Puces. Altres vegades, van ser enviats a les illes Balears o a Itàlia.
En aquest any de 1712 gairebé una quarta part dels ingressos (24,3%)
són relatius a presoners de guerra.434

431. AHN, Estat, llibre 1005, f. 34; BC, AH, 142.
432. ACA, Generalitat, Junta de Guerra i de Provisions (1713-1714), G121 / 5,
4 d’agost de 1713.
433. AHN, Estat, ll. 531. Notes anònimes adjuntades per Josep d’Alòs a Grimaldo.
Saragossa, 1 de març de 1712.
434. BC, AH, 142.
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L’impacte va ser suﬁcientment notori com perquè la Santa Creu
preguntés a la reina regent si les arques austriacistes pagarien la manutenció dels militars del bàndol enemic. Pel que sembla, des de la
Cort es va respondre positivament: «Los señores administradores del
Hospital de esta plaza se servirán disponer que a los soldados de las
tropas de Francia se les subministre la misma ración que se da a los
convalecientes, compuesta de los géneros señalados a este efecto. Pues
la diferencia que haya a la que practica dar a los demás enfermos se
abonará y considerará su importe por cuenta de Su Majestad».435 Els
presoners, així com el gruix de la tropa, eren instal·lats a la cambra de
Sant Roc. De vegades, també van allotjar-se a les estances destinades
a la població civil masculina, bàsicament la sala de Sant Pere.

A

DELS PRESONERS,

Reg. presoners

REGISTRES D’INGRÉS

Quadre 35
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU
1705 – SETEMBRE 1714

Font: elaboració pròpia; BC, AH 132-145.

Els militars provinents de l’exèrcit portuguès van ser el darrer
col·lectiu que va tenir una presència regular a l’hospital general —tot
i que escassa en termes absoluts. Fruit de la desfeta d’Almansa, uns
sis mil portuguesos, bàsicament cavalleria, van arribar al front català

435.

BC, AH, caixa 13, núm. 349.
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atès el consegüent replegament cap al territori.436 Davant els dubtes
de si aquests cossos havien de retornar cap al seu regne amb Galway
i das Minas —que també eren a Catalunya des de la primavera de
1707—, s’imposà el criteri de formar part de l’exèrcit aliat del front
oriental peninsular.437 A l’hospital de Barcelona, on comptabilitzem un
gruix de 774 entrades relatives a aquests regiments des de 1707 ﬁns a
1712, es va elaborar un registre exclusiu per a aquests homes (quadre
36).438 De ben segur, els regiments lusitans no van disposar d’hospital
de campanya propi i van necessitar l’assistència existent a la xarxa del
Principat, tal com passava amb el gruix de l’exèrcit de Carles III. La
seva presència en hospicis locals, per tant, estaria estretament lligada
a l’aquarterament o al trànsit d’aquestes formacions arreu del territori. Castellví testimonia que al llarg de la primavera de 1708 aquestes
tropes patien escassetat tant d’equipatges com de queviures, quelcom
que era suplert per la població civil.439
El rastre que sembla aparèixer a la documentació amb més nitidesa
està relacionat amb el procés de pauperització que va experimentar
l’hospital, sobretot durant el darrer bloqueig del duc de Berwick. Malgrat que encara ens manca conèixer amb concreció aquest tipus de
qüestions, és lògic pensar que tal volum d’atesos al llarg del conﬂicte
no va fer més que agreujar la falta crònica de ﬁnançament. El consell
barceloní, corresponsable dels pressupostos que gestionava l’organisme,
n’era plenament conscient. Durant els anys de confrontació, i amb
l’objectiu d’alleugerir les despeses que experimentava la Santa Creu,
el Consell de Cent hi destinava part dels diners recaptats a través
de les sancions econòmiques locals. Sovint, quan es deliberava algun
aspecte derivat de la guerra —majoritàriament relacionat amb l’ordre
públic—, el consistori lliurava la meitat del seu valor a l’hospital de
la ciutat.440 Quantiﬁcar aquestes multes esdevé uns tasca quimèrica;
ni sabem el nombre de diners que es van recaptar a través d’aquesta
via, ni la documentació de l’hospital ho especiﬁca amb detall. De totes maneres, resta evident la preocupació del poder local per intentar

436. Cal mencionar que ens referim als regiments mobilitzats i liderats pel regne
de Portugal, ja que la presència de soldats de nació portuguesa es documenta en ambdós
exèrcits des dels primers moments de la guerra.
437. BNP, cod. 8542, f. 282.
438. BC, AH, 139.
439. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 482.
440. AHCB, Consell de Cent, Deliberacions de Guerra, 1B IV-42, f. 157; 1B IV-43,
f. 180 i 261; 1B IV-44, f. 7.
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ajudar de manera extraordinària a una institució que s’havia convertit
en el principal centre assistencial de Catalunya.441
Quadre 36
REGISTRES D’INGRÉS

A L’HOSPITAL DE LA

SANTA CREU
(1705-1714)

DELS MILITARS

Reg. portuguesos

PORTUGUESOS

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 139.

Just després de la guerra (1714-1715), l’empobriment va continuar
perllongant-se, ja que la Santa Creu va haver d’encarar l’atenció d’una
gran quantitat de militars establerts a Barcelona. Gràcies a un memorial que els administradors van lliurar al superintendent borbònic José
Patiño sabem que la institució tenia deutes equivalents a 18.000 lliures, malgrat que havia venut —durant els darrers anys de la contesa—propietats per valor de 74.910 lliures.442 Alguns exemples de béns
venuts foren els següents: una torre i propietats a Sant Sadurní d’Anoia
(3.600 lliures); una casa al carrer mateix de l’hospital (2.600 lliures);
propietats a Corbera (6.000 lliures); una casa i una torre de Cabrera
(1.800 lliures); una casa i una torre del Prat (19.500 lliures)...443 i un
llarg etcètera que computà les gairebé 75.000 lliures que hem referit.
Resseguint la documentació, sembla que durant el darrer bloqueig, la
441. A. GARCIA ESPUCHE, «Metges, cirurgians i apotecaris», A. ZARZOSO ORELLANA
(dir.), Medicina i farmàcia. Barcelona 1700. Ajuntament de Barcelona, 2011, p. 20-24.
442. BC, AH, caixa 13, núm. 345.
443. DANÓN BRETOS, Visió històrica..., p. 64.
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Santa Creu va arribar al límit de la seva capacitat: «fue preciso a los
que administraban dicho hospital enajenar y consumir la mayor parte
de sus mejores propios y bienes raíces, para no llegar al extremo de
cerrar las puertas, y con los catorce meses del sitio último de esta
ciudad en que se llenó el hospital de enfermos y heridos, se puso en
la última miseria».444
Citant un exemple de l’àmbit de la Corona d’Aragó, un any després
de l’ocupació del regne de València, l’hospital de la ciutat sembla que va
patir el mateix procés que descrivim respecte a la institució barcelonina.
A l’estiu de 1708, els administradors de la Casa de Nostra Senyora de
la Misericòrdia van reclamar a Felip V que, fruit de les conﬁscacions
que anaven realitzant arreu dels territoris que passaven a controlar,
destinessin una quantitat econòmica atès el perill real del tancament
de portes: «No solo se contiene este desconsuelo en la falta del preciso
sustento, pero aún han quedado los pobres, sin abrigo de su propia
habitación, y casa, que la ocuparon en ocasión de un grande número
de soldados enfermos, que llegaron de las Reales Tropas, cuya casa
franquearon con gran resignación por ser del real servicio de Vuestra
Majestad subministrando, a lo pronto, ropas en valor de más de cien
libras para ocurrir a las urgencias de los soldados enfermos».445
Tots aquests elements ens indiquen que la Santa Creu va ser un
espai molt viu i essencial per garantir el restabliment dels nombrosos
militars i civils que demanaven la seva assistència. D’altra banda, creiem
remarcable indicar com els esdeveniments ocorreguts van catapultar
la institució, la qual cosa provocava que l’ediﬁci fos una espècie de
caserna-hospital de la capital catalana, tal com havia succeït en altres
conﬂictes de la segona meitat del segle XVII. Tot plegat, sense deixar de
ser la primera institució sociosanitària de Catalunya. Podríem considerar, doncs, que la Santa Creu va ser fonamental per a la viabilitat de
les forces austriacistes. La dimensió militar que va adoptar l’ediﬁci és
indiscutible. Aquells investigadors que pretenguin treballar els aspectes sociosanitaris dels combatents durant els segles moderns tenen en
l’hospital general de Barcelona una parada obligada. Fruit del nostre
estudi, considerem que la institució va pal·liar les insuﬁciències d’una
organització militar precària. Algunes xifres a tall general sembla que
conﬁrmen l’èxit. La taxa de mortalitat documentada relativa a l’estament
militar —i combatents auxiliars— del període 1705-1714 és del 15,65%.
444. BC, AH, caixa 13, núm. 131.
445. AHN, Estat, ll. 346. Carta dels administradors de l’hospital general de València
a Grimaldo, 7 d’agost de 1708.
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Quadre 37
DETALL

DE L’ÍNDEX DE MORTALITAT DELS MILITARS I COMBATENTS AUXILIARS

DOCUMENTAT A L’HOSPITAL DE LA
DE

Any

1705*
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714*
TOTAL

SANTA CREU
SUCCESSIÓ

Núm. ingressos

2.483
2.688
1.104
1.616
1.138
1.109
2.264
2.898
1.879
1.388
18.567

DURANT LA

GUERRA

Òbits

Percentatge

359
626
96
227
137
108
272
485
268
329
2.907

14,45
23,28
8,69
14,04
12,03
9,73
12,01
16,73
14,26
23,70
15,65

* El 1705 correspon al període agost-desembre i el 1714 al període gener-setembre.
Font: elaboració pròpia; BC, AH, 132-145.

A. Espino ha recopilat la mateixa informació corresponent a l’hospital de la Santa Creu relativa al període 1689-1697. En el seu estudi,
la percentual mitjana de defuncions compresa en aquesta franja és
de l’11,43%. Els percentatges corresponents a les anualitats de 1694 i
1697 (14,1% i 17,1%, respectivament) són els més elevats, com relata
l’autor, atès que pertanyen a les campanyes més severes de la Guerra
dels Nou Anys.446
Si fem un cop d’ull al quadre 37 que hem elaborat per delimitar
la Guerra de Successió al front català, els percentatges més reduïts
es corresponen a les campanyes de 1707 i 1710 (8,6% i 9,7%, respectivament). Nogensmenys, ambdues anualitats són els únics moments
de la cronologia 1705-1714 on part de la campanya transcorre fora de
Catalunya i lluny de Barcelona. Tota la resta, en canvi, la disputa hi té
una presència marcada, i de manera directa durant els setges sobre la
capital de 1706 i 1714. En aquestes campanyes és precisament quan els
percentatges despunten en comparació de la resta del període (23,2%
i 23,7%, respectivament).

446. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante…, p. 225-226.
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Amb relació al període d’hospitalització, en aquells registres d’ingrés on la informació ha quedat documentada (6.227 de 18.567), podríem advertir que dues terceres parts restaven a l’hospital un màxim
de catorze dies. Interpretar bé aquesta dada és complicat, atès que
no tenim informació de l’atenció rebuda per aquests homes, i el que
és més rellevant, el motiu pel qual acudien a la Santa Creu. De totes
maneres, albirem que el «síndrome de misèria» referit anteriorment ha
de ser un factor determinant. Probablement, el fet que aquests homes
poguessin disposar de les necessitats bàsiques cobertes durant algunes
jornades, així com d’una certa higiene i confort, podria esdevenir una
explicació plausible. A continuació detallem la informació recopilada
sobre el període d’ingrés:
Quadre 38
ÍNDEX D’ESTADA DELS MILITARS I COMBATENTS AUXILIARS INGRESSATS
A L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE BARCELONA
(agost 1705 – setembre 1714)
1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

4 setmanes

> 4 setmanes

2.354 reg.
37,8%

1.824 reg.
29,29%

817 reg.
13,12%

483 reg.
7,75%

749 reg.
12,02%

Font: elaboració pròpia; BC, AH, 132-145.

Hem de creure que altres hospitals generals catalans van experimentar processos semblants al de la capital; d’unes dimensions més
reduïdes tenint en compte la importància i el volum dels militars que
albergava cada plaça. Tot i que no hem pogut localitzar fons relatius a
l’Hospital de Santa Maria de Lleida, sabem que l’atenció a l’estament
militar es va produir. Així mateix ha quedat enregistrat als llibres del
consell de la ciutat: «Y respeto de tener prevenidas camas y cubiertas
para los soldados enfermos [que] vendrán de Barcelona, tiene la ciudad un Hospital General en donde se procurará con todo cuidado la
asistencia, como así se ha hecho con los soldados enfermos que hasta
ahora han llegado a esta ciudad subministrándoles el dicho hospital
una congruente asistencia».447
Altres poblacions catalanes havien de tenir l’hospital local a punt
perquè en qualsevol moment s’assistís els militars que passaven per la
seva localitat o, senzillament, hi estaven aquarterats. Valls exempliﬁca
447.

AML, Llibre de Consells Generals, reg. 457, f. 166.
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aquesta pràctica quan al juliol de 1707 va rebre ordres directes del
marquès das Minas. Tal com va dictar el general portuguès, l’hospital
de la localitat havia de procurar per una cinquantena d’homes que
enviaria: «sels fassa llits i tote assistència de metjes, chirurgians i de
medicinas que ell [das Minas] enviarà a un oﬁcial per a pagar lo que
se gastarà». Segons sembla, durant el segon semestre de 1707, Valls
va albergar soldats portuguesos que necessitaven assistència sanitària.
Hem de creure que Das Minas no va pagar aquest import; almenys,
això sembla despendre’s dels registres documentals corresponents a
l’octubre de 1709, quan es constata que el consell local encara estava
pendent de cobrar certs imports en concepte d’hospital: «se responga
al Il. sr. Marquès Perlas representant-li lo gasto tan gran acarrea lo
hospital com ho sabem per experiència per haver-lo tengut en lo any
1707 de Portuguesos i en lo any 1708 de Alemanys».448
A l’àrea nord-oriental del Principat, tal com hem vist en aquest
treball, una de les zones on els exèrcits tenien una presència més continuada, hi documentem una situació similar. A l’hospici d’Olot, com
en la majoria dels casos, les fonts per abordar amb plenitud aquest
rastre són escasses, però suﬁcients per copsar que l’hospital local va
atendre soldats i miquelets del rei. El model de funcionament sembla
l’habitual: els administradors de l’ediﬁci «cobraven» l’import gastat en
concepte de cura i manutenció un cop l’atenció ja s’havia realitzat.
Això es desprèn d’una pòlissa de 1709, on el clavari de la vila va pagar
cinquanta-cinc lliures a Josep Beatriu, administrador de l’hospital de
Sant Jaume.449
La manca de diners, per tant, era patent i sense l’ajuda del poder
local, l’hospital difícilment podia sobreviure. Els llibres del consell en
donen testimoni per tal com, de vegades, havien de prestar alguna
quantitat econòmica a l’hospital: «se han admesos molts micalets, o
soldats del Rey, i tots los dies ne van arribant los quals han procurat
dits senyors cònsols fer passar en altres parts per la qual causa los
Administradors del hospital han gastat diferents quantitats i que no té
medis dit hospital per suportar dits gastos ni altres».450 Una situació
semblant va ocórrer l’any 1707, atès que l’Hospital de Sant Jaume
d’Olot no podia afrontar la compra de carn i va ser la universitat qui
adquirí el producte. La ﬁnalitat era atendre els soldats malalts que
«són i seran admesos de ordre dels dits senyors cònsols».451 L’any 1708,
448. ACAC, Llibre del Consell, 1.5.77, f. 339, 345-346 i 404.
449. ACGAX, Hospital de Sant Jaume, Pòlisses i rebuts, capsa 41.
450. ACGAX, Manual d’acords, núm. 16, sessió del 24 de juny de 1706.
451. ACGAX, Manual d’acords, núm. 16, sessió del 5 de setembre de 1707.
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el mateix consell manifestava la manca de mitjans que patia la vila.
Entre les causes d’aquest empobriment, destacava l’abastiment de tot
tipus de pertrets i serveis a la maquinària bèl·lica. Segons els jurats, la
despesa hospitalària era una de les raons apuntades; i pel que advertien
els olotins, encara haurien de cobrir l’assistència de dues companyies
de portuguesos que tenien allotjades a la vila, així com dels soldats
establerts a les poblacions de la rodalia.452
L’Hospital de la Santa Creu de Vic tampoc no és una excepció.
Malgrat que compta amb una documentació més abundant, les sèries
que s’han conservat no són completes, sobretot pel que fa als anys relatius al període austriacista. Sortosament existeix un registre d’entrada
de malalts, però contrastant materials del mateix hospital, és evident
que no correspon a la realitat viscuda. Des de 1705 ﬁns al 1713 aquest
registre només contempla poc més d’una vintena de militars, bàsicament
soldats i miquelets.453 En canvi, observant la documentació econòmica
de la institució —també incompleta—, s’adverteix que els combatents
atesos havien de ser molts més, ja que tan sols entre l’agost de 1707 i
el febrer de 1708 restaren anotats un centenar de soldats.454 En altres
paraules, al llarg del període austriacista és molt difícil que podem
conèixer la quantitat de militars que van arrecerar-se en aquesta installació, tal com sí que es pot advertir de l’ediﬁci homònim de Barcelona.
Tot i això, gràcies a un memorial elaborat pels administradors de
l’hospital vigatà un cop havia ﬁnalitzat el conﬂicte, és possible documentar el procés d’empobriment que hem anat detectant al llarg dels
fons hospitalaris treballats. Des que Catalunya —i la plana de Vic— va
passar a ser ocupada fruit del conveni de l’Hospitalet (juny-juliol de
1713), l’hospital de la ciutat va atendre el gruix de militars borbònics
que emmalaltien o eren ferits arran dels combats contra l’exèrcit resistent del marquès del Poal. El volum d’atesos (157 militars, que van
comportar 1.944 jornades d’ingrés)455 va provocar que la institució hagués de crear censals i vengués propietats diverses. La despesa no va
452. ACGAX, Correspondència, núm. 248. Carta dels cònsols d’Olot a Vilana i
Perles, 29 de gener de 1708.
453. ACOS, Hospital de la Santa Creu de Vic, Llibre de registre d’ingressats
(1690-1713), 23 / 7201.
454. ACOS, Hospital de la Santa Creu de Vic, F1002.
455. El memorial en qüestió comenta que aquest nombre de militars enregistrats
—i les respectives jornades a l’hospital— eren un terç o una quarta part del volum real
que va ser atès a la Santa Creu de Vic entre setembre de 1713 i setembre de 1714.
Segons els administradors, els homes de Bracamonte que fustigaven les partides de
resistents acudien a aquest hospital sense cap mena de control, fet que impedia anotar
el registre amb pulcritud; vegeu ACOS, Hospital de la Santa Creu de Vic, F1105 i F1002.
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ser sufragada ﬁns al març de 1716, quan José Patiño va pagar a raó de
cada jornada d’ingrés tres rals d’ardits i la ració de pa corresponent.456
En línies generals, doncs, sembla que el tret comú que va caracteritzar els hospitals catalans durant la Guerra de Successió és l’empobriment progressiu fruit de l’atenció del volum de militars que comportava
la guerra a inicis del segle XVIII. Recordem que l’exèrcit austriacista
vivia d’aquest teixit existent al territori, tal com quedava establert a
les ordenances promulgades per Carles III. Sobre el paper, el veedor
havia de pagar a aquests centres sanitaris per l’assistència oferta als
soldats. Tenint en compte les nombroses limitacions econòmiques del
bàndol austriacista, però sobretot l’experiència que hem documentat a
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona —quelcom que sembla que
es perﬁla en ediﬁcis d’escala més reduïda com Olot, Valls o Vic—, les
arques d’aquests organismes no podien afrontar les despeses requerides en cada moment. Aquest fet els forçava a buscar mecanismes de
ﬁnançament alternatius. En el cas de Barcelona i Vic sembla que la
venda de béns va pal·liar bona part de la mancança experimentada,
ara bé, encara insuﬁcient tenint en compte el nombre de convalescents
apuntat. Una altra solució consistia a buscar el suport del consell de
torn, que esdevenia un altre factor que espremia encara més les arques
locals. De fet, això mateix és el que succeïa amb l’aprovisionament de
grans, animals, bagatges, pertrets o sometents.
El dispositiu hospitalari borbònic
En contraposició al que acabem de reconstruir amb relació a la
sanitat i als efectius austriacistes, l’exèrcit borbònic no va compartir
aquest model operatiu un cop va ser expulsat de Catalunya a l’octubre
de 1705. En la base d’aquesta aﬁrmació podem advertir que el bàndol
ﬁlipista va disposar d’una xarxa hospitalària pròpia impulsada des de
la iniciativa privada. Així com es realitzava amb la provisió de grans,
bestiar, o vestuari, l’entramat sanitari militar va estar gestionat per
contractistes que garantien els elements necessaris per cobrir aquestes
demandes. Ja hem vist com durant els primers anys del regnat borbònic (1701-1705), la Corona pactava una manutenció pecuniària amb
l’hospital català de torn. Posteriorment, aquesta dinàmica canvià. El
punt d’inﬂexió podríem situar-lo en la batalla d’Almansa i el consegüent procés d’ocupació sobre Catalunya, ja que entre els estaments
ﬁlipistes s’imposà una concepció bèl·lica més pausada que prioritzava

456.

ACOS, Hospital de la Santa Creu de Vic, F1105.
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la consolidació del territori que ocupava cada exèrcit. Amb el domini més o menys estable d’Aragó i València —almenys de les vies de
comunicació amb Castella—, aquesta política va conduir als èxits de
1707 (Balaguer i Lleida). El control d’aquesta àrea és absolutament
fonamental per entendre la política borbònica que va prosseguir durant els anys 1708-1713. Lleida era una ciutat pròxima a la frontera
i, al mateix temps, avançada des dels enclavaments aragonesos com
Barbastre, Montsó, Mequinensa o Fraga. En altres paraules, les armes
ﬁlipistes van aconseguir teixir una xarxa més o menys estable que els
va possibilitar una certa penetració al territori. Aquest entramat facilitava el subministrament de tot tipus de pertrets, ja fos per alimentar
la tropa com per practicar el combat. Paral·lelament, és en aquesta
zona de «seguretat» situada a la rereguarda on es va crear la xarxa
sanitària exclusiva per als soldats, com hem apuntat, impulsada des
de la iniciativa privada.
Per un reglament promulgat el 28 de juliol de 1705 sabem que els
comissaris de guerra eren els encarregats de vetllar que en els hospitals borbònics estigués tot en ordre.457 Precisament, gràcies a l’informe
elaborat per un d’aquests comissaris de la frontera catalanoaragonesa
(Clemente de Aguilar) constatem que a Lleida, el 1710, Esteban Faizones era el director de l’hospital militar, així com l’apoderat de Pedro
Carlos de Leugeac, arrendatari dels «Reales Hospitales de Felipe V»
des de 1704 ﬁns a 1710.458 En línies generals, aquest informe denota
una falta general d’estris, d’aliments, de medicines, d’elements litúrgics
i de personal sanitari.
Que el món castrense patís la «falta de un todo» no era una novetat rellevant, més aviat era la tònica general de l’època. Tot i així,
algunes anotacions del comissari Aguilar són molt reveladores i il·lustren
el panorama sanitari existent als hospitals fronterers. Quan es va fer
aquest examen (27 i 28 de juliol de 1710), la ràtio de metges i soldats
era d’un per cada tres-cents / quatre-cents. De fet, el mateix document
explica que no era possible que un metge pogués complir amb les
seves obligacions amb tal volum de malalts, ja que el màxim s’havia
establert al voltant dels dos-cents convalescents atesos diàriament. En
el moment de la revisió, a Lleida es comptabilitzaven mil cinc-cents
soldats i a Fraga, Mequinensa i Montsó, se’n repartien uns altres mil
dos-cents. La manca d’ajudants a l’apotecaria també era patent i, se-

457.
458.
de 1710.

ICAB, PORTUGUÉS, X, p. 339-340.
AHN, Estat, ll. 399. Informe de Clemente de Aguilar, Lleida, 29 de juliol
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gons les observacions de Clemente de Aguilar, eren necessaris vint-ivuit ajudants en lloc dels vuit que hi havia. El mateix succeïa amb els
cirurgians practicants, en faltaven setze. D’altra banda, el menjar era
insuﬁcient i les racions alimentàries assenyalades al contracte (quatre brous diaris) no es complien, «en que viene a tener gran útil el
asentista y detrimento los enfermos». A més de Lleida, Pedro Carlos
de Leugeac s’encarregava de gestionar els hospitals de Fraga, Montsó,
Barbastre, Areny i Mequinensa. Alhora, probablement va controlar altres instal·lacions de la Monarquia, atès que gràcies a un memorial
de 1711 constatem la seva presència als sanatoris de Talavera de la
Reina, Guadalajara i Torija.459
Considerar que aquesta mala atenció als hospitals era responsabilitat del contractista no seria exacte del tot, més aviat era un fracàs
compartit. Hem de tenir present que alguns aspectes havien de ser
garantits per Felip V i sovint això no passava, o succeïa tard. Aquest
era el cas del nomenament de metges i del pagament dels seus respectius salaris. Així mateix, els aspectes relacionats amb la litúrgia també
havien de ser garantits per la Corona. En aquest control lleidatà no
hi havia altar per administrar els sagraments i també va ser inclòs
com a greuge.
Una de les raons principals que expliquen l’elevat nombre de convalescents borbònics a ﬁnals de juliol de 1710 rau en el mal abastiment
d’aigua.460 Un document realitzat per un oﬁcial anònim apuntava en la
mateixa direcció: «Era el calor excesivo; faltaba el agua, murieron no
pocos, y en particular de la infantería ﬂamenca, no acostumbrada a
este clima».461 A mitjan maig de 1710, el marquès de Villadarias havia
expressat les penúries dels acampaments dels soldats ﬁlipistes: «ver
padecer la infantería tan cruelmente; porque además de la total desnudez que experimentan, es tan reparable el desabrigo que no tienen una
tienda en que repararse de la inclemencia del tiempo, siendo así que a
estas desgracias hay la experiencia de haber padecido un día riguroso
de agua, que agrava con más peso la debilidad de estas tropas, porque
si el tiempo ayudase benigno, sería más disimulable el desconsuelo de
no tener tiendas aunque nunca se excusarían los vestidos, pero la falta

459. AHN, Estat, ll. 758. Carta del marquès de Castelar al marquès de Mejorada.
Lleida, 3 d’agost de 1710.
460. M. A. MARTÍ I ESCAYOL, «Catalunya dins la xarxa cientíﬁca de la il·lustració.
John Polus Lecaan: medicina i botànica a Barcelona durant la guerra de Successió»,
Manuscrits: revista d’història Moderna, 19 (2001), p. 186.
461. Document citat a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 161.
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de un todo hace que estas circunstancias ocasionen mi consideración
toda aquella fatiga que corresponde a tanta lástima».462
Sembla entreveure’s que l’informe negatiu de Cristóbal de Aguilar va tenir una certa rellevància perquè la Corona no perllongués
els contractes amb Pedro Carlos de Leugeac. Altres documents també
manifesten la nul·la eﬁciència d’aquest director i l’opinió negativa que
semblava que tenia entre els oﬁcials ﬁlipistes: «La mala orden que ha
habido en los hospitales de Lérida y Fraga en enero, febrero, marzo
y abril de este año, por la ninguna asistencia que los ha subministrado don Pedro Carlos de Laugeac, que ha pasado en el nombre por
su asentista los citados meses; ha hecho que se hayan muerto más
de 1.500 hombres que habían entrado en ellos de las reclutas».463 En
aquesta mateixa línia, el coronel Francisco de Evoli expressava la seva
decepció argumentant que els pocs reclutaments que havia aconseguit
només servien per reemplaçar els homes que morien diàriament, «por
causa de la poca asistencia de este hospital y alguna deserción».464
Ens sembla molt interessant refrescar el moment en què es va
realitzar l’esmentat examen i es constata el col·lapse d’aquests hospitals on, com a mínim, documentem la baixa total de dos mil set-cents
militars. Tal com hem escrit al segon capítol de l’obra, s’ha de tenir
present que just en aquelles jornades es va produir la important batalla
d’Almenar, el resultat de la qual va permetre la segona incursió aliada
cap a l’interior de Castella. Investigacions sobre l’encontre han posat de
relleu l’èxit d’aquesta maniobra, sustentada pels reforços aliats —vinguts
de Girona i Vado Ligure— i la bona conducta dels efectius anglesos de
cavalleria. En l’anàlisi de l’episodi, però, quelcom que no s’ha remarcat
han estat les limitacions sanitàries que experimentaven els efectius
borbònics, atès que tot i que aquests eren superiors en nombre, tenien
una part remarcable d’homes inhabilitats per combatre. Per tant, múltiples factors expliquen aquest desenllaç, però casualitat o no, Almenar
va ser del tot desfavorable als interessos ﬁlipistes. Novament Castellví
apunta aquesta situació. Tot i que, de vegades, detalla poc l’impacte
i les limitacions que patien els exèrcits en campanya, el cas és que
el cronista parla de l’elevat nombre de malalts existents entre les ﬁles

462. AHN, Estat, ll. 394. Carta del marquès de Villadarias a Grimaldo. Camp
reial davant de Balaguer, 18 de maig de 1710.
463. AHN, Estat, ll. 394. Carta de Miguel Fernández Duran a Grimaldo. Camp
Reial de Corbins, 31 de maig de 1710.
464. AHN, Estat, ll. 383. Cartes de Francisco de Evoli a Grimaldo. Fraga, 2 de
febrer i 16 de març de 1710.
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borbòniques a l’inici de l’estiu de 1710;465 i fonts portugueses que fan
referència a aquest episodi xifren en tres mil el volum de convalescents
existents al bàndol francoespanyol.466
Segurament mai no sabrem amb exactitud quines eren les insuﬁciències d’aquests hospitals, però és possible fer-nos-en una idea aproximada gràcies a una instrucció que es va divulgar amb posterioritat a
l’ordenança d’hospitals (28 de maig de 1708).467 Destacarem, per exemple, que els malalts havien d’estar al llit sols, tret d’algun contratemps
d’importància. Per entrar a l’hospital, el soldat necessitava una certiﬁcació del seu capità, oﬁcial o governador de la plaça («baixa»). Així
mateix, quan aquest sortia, el controlador que havia rebut la butlleta
havia d’expedir una cèdula per a la seva reintegració a la companyia
(«alta»). S’havia d’elaborar un registre exacte de l’ingressat, on restés
anotat el nom, la companyia, el regiment i el període d’hospitalització.
El contractista havia de disposar de tot el personal necessari per poder
atendre les diverses sales que conformaven l’hospital. Un cop es tancaven
les portes, el director i el controlador estaven obligats a computar els
convalescents. Els governadors de les places havien de visitar les installacions com a mínim dues vegades a la setmana. Així mateix, un dels
seus objectius —de la mateixa manera que el sergent major d’aquella
localitat i que el comissari de guerra— era evitar qualsevol tipus de frau
que pogués produir-se. Si es detectava alguna mostra d’irregularitat,
el controlador i el director havien d’abonar cent doblons cadascun i
eren apartats del càrrec durant sis mesos. Els metges i els cirurgians
havien de visitar dues vegades els convalescents (matí i tarda) i, sobretot, havien de comprovar que els soldats estaven realment malalts.
A partir de la campanya de 1711, però, la Corona no va voler
seguir mantenint negocis amb el referit «asentista» i va pactar nous
contractes amb Santiago Rubio de Aponte, que va dirigir els hospitals
ﬁns al ﬁnal de la campanya de 1713. El primer contracte va establir-se
des del 15 de març de 1711 ﬁns al 15 de març de 1712.468
Des dels primers moments de l’acord, l’arrendatari ja va experimentar problemes per dur a terme la seva tasca, bàsicament a causa
de la demora a l’hora de rebre subministraments. A l’estiu d’aquell
mateix any, Aponte va queixar-se a Grimaldo i al príncep T’serclaes de
465. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas..., III, p. 49.
466. BNP, Relaçam de Batalla, que se deu entre os dous Exercitos de Catalunha,
& Castella, em 27 de Julho passado, junto Almenara, p. 4.
467. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269.
468. AHN, Estat, ll. 447. Carta de Santiago Rubio de Aponte a Grimaldo. Saragossa,
18 d’octubre de 1713.
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Tilly, ja que necessitava bagatges per poder transportar bescuits, ous,
vi, cent cinquanta llits i dues mil «fanegas» de farina. El contractista
es justiﬁcava en els següents termes: «[El asentista] ha procurado sacriﬁcar gustoso en el [asiento], todo el caudal de su patrimonio y el de
muchos amigos suyos en el cumplimiento de su obligación (mediante
la corta anticipación que se le dio para esta provisión)». En joc no
només hi havia el seu prestigi —i els seus diners— sinó la de tercers
que havien invertit en la sanitat militar per poder incrementar el seu
patrimoni. Una qüestió com la dels bagatges podia ser clau i, sense
ells, encara era més difícil poder acomplir els termes del contracte:
atendre tres mil malalts diaris durant sis mesos de campanya.469 En
un conﬂicte com el de la Guerra de Successió, on sobretot a Catalunya
els fronts es van estabilitzar a partir de 1708, atacar els subministraments de provisions era un dels objectius tant dels miquelets com
dels voluntaris aragonesos que lluitaven al bàndol austriacista; ﬁns
i tot en els contractes de provisions d’hospitals —que abordarem a
continuació—, va quedar reﬂectit aquest fet, ja que es documenta el
robatori per part dels miquelets de tres-cents «mitjos-llits» en el trànsit
de Cervera a Balaguer.470 El mateix príncep T’serclaes de Tilly, màxima
autoritat militar a l’Aragó, ho explicava a Grimaldo i demanava que
es facilitessin aquests transports a Aponte. Així mateix, recomanava
que per tal d’assegurar els enviaments, s’aproﬁtessin els moviments
executats per l’exèrcit.471 Aquest tipus de demandes van ser constants,
atès que trobem diverses cartes de l’arrendatari en aquesta direcció,
sempre demanant garanties i protecció per als seus abastiments (això
demostra indirectament l’activitat bèl·lica de les milícies auxiliars que
hem referit anteriorment).472 No podem menystenir que, segons els
comptes del mateix Aponte, la suma gastada en concepte d’hospitals
per a la campanya de 1711 havia arribat als 6.360.000 rals de billó.473
Malgrat que no coneixem els termes d’aquest primer contracte,
podem fer-nos una bona idea del tipus d’acords que formulaven la
Corona i l’arrendatari a través de les còpies existents corresponents als
469. AHN, Estat, ll. 397. Carta de Santiago Rubio de Aponte a Grimaldo. Saragossa,
6 de juliol de 1711.
470. AHN, Estat, ll. 447. Carta de Santiago Rubio de Aponte a Grimaldo. Saragossa,
18 d’octubre de 1713.
471. AHN, Estat, ll. 397. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa, 5 de
setembre de 1711.
472. AHN, Estat, ll. 917. Carta de Santiago Rubio de Aponte a Grimaldo. Saragossa,
16 d’agost de 1712.
473. AHN, Estat, ll. 397. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa, 5 de
setembre de 1711.
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anys 1712 i 1713. El segon contracte —el de 1712— també va durar
un any just —de 15 de març a 15 de març— i constava de trenta-sis
articles.474 El tercer —el de 1713— va estar vigent durant set mesos,
ﬁns al 15 d’octubre del mateix any. En aquest cas, l’acord tenia trentavuit articles.475 A partir d’una lectura comparativa, hom se n’adona que
els contractes són força similars, atès que les clàusules es repeteixen
any rere any. És probable, doncs, que durant la Guerra de Successió
la manera de consensuar els aspectes relatius a la provisió d’hospitals
hagués tingut una certa continuïtat. Amb relació al darrer arrendament,
març-octubre de 1713, se n’ha de tenir en compte la durada, al nostre
entendre, fruit del període en el qual s’emmarca. Pensem que al llarg
d’aquests mesos, absolutament transcendentals des del punt de vista
català, es van signar els tractats internacionals de pau; el consegüent
acord de l’Hospitalet, que deﬁnia la sortida de l’exèrcit imperial del
Principat; i, al cap de dues setmanes, es produïa la decisió de la Junta
General de Braços. Des de l’òptica ﬁlipista, la guerra estava acabant i
possiblement per aquest motiu —recordem que el comandament borbònic no esperava una possible resolució com l’acordada pels estaments
catalans al juliol de 1713— l’arrendament d’hospitals planejat era més
breu en comparació de les darreres campanyes. Aquesta hipòtesi agafa
més força si observem com a partir de la tardor de 1713 els militars
malalts de l’exèrcit borbònic, que anaven ocupant posicions arreu de
Catalunya, entraven als hospitals locals del Principat.476 En el cas de
Barcelona, això succeeix a partir del 16 de setembre de 1714, quan
els homes del duc de Berwick feia tres dies que ocupaven la ciutat.
En aquells moments, Aponte s’havia convertit en l’arrendatari del
rei als llocs on es combatia i, malgrat que no sabem si ja ho era amb
anterioritat, en apotecari major de l’hospital de la Cort. Durant els
anys de guerra, Aponte va establir-se a Saragossa, des d’on controlava
les provisions dels hospitals fronterers. Fins i tot va aconseguir —gràcies al contracte— la possibilitat d’ocupar la casa annexa a la seva

474. AHN, Estat, ll. 397. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa, 5 de
setembre de 1711.
475. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269; vegeu RIERA PALMERO, Ordenanzas
y asientos…, p. 26-29.
476. Dos exemples els trobem a les ciutats de Vic i Solsona; ACOS, Hospital
de la Santa Creu de Vic, F1002. Amb relació a l’hospital solsoní, agraïm sincerament
al doctor Francesc Serra i Sellarés la tramesa i el detall de les dades dels registres de
defunció dels soldats morts a l’hospital d’aquesta localitat; vegeu ADS, Arxiu Parroquial
de Solsona, Llibres d’òbits, núms. 4 i 5.
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per utilitzar-la com a magatzem.477 En ambdós acords, Felip V no va
avançar cap suma, ja que la hisenda reial estava exhausta a causa de
la contesa. Durant la campanya de 1712, els hospitals que estaven sota
la seva direcció eren els de Saragossa, Montsó, Mequinensa, Tortosa,
Lleida, Balaguer, Cervera, Zamora, Ciudad Rodrigo, Alcántara, Badajoz
i el volant de campanya. Un any més tard, els hospitals gestionats per
Aponte eren els mateixos però amb certes variacions. D’una banda,
Cervera va ser ocupada pels aliats a l’estiu de 1712 i els borbònics
van haver d’abandonar la localitat, hospital inclòs. De l’altra, es van
establir dos hospitals més a l’Aragó, concretament a Fraga i Benavarri,
malgrat que poc després, com veurem, van desaparèixer. En cas que
les tropes ﬁlipistes penetressin en territori enemic, tots els hospitals
susceptibles de ser implantats també estarien sota la seva direcció, tal
com va passar a Tarragona a partir de l’estiu de 1713.478
Majoritàriament, les condicions d’aquests dos arrendaments van ser
les mateixes. Una de les poques diferències era el còmput dels malalts.
Per a les instal·lacions d’Aragó i Catalunya, el contracte de 1712 es va
calcular prenent com a base tres mil convalescents diaris, mentre que
el de 1713, sobre dos mil vuit-cents. Amb relació als hospitals d’Extremadura i Castella, el primer acord es va computar amb tres-cents
cinquanta militars, mentre que per a l’any següent, se’n contemplaren
tres-cents. Potser l’acostament del ﬁnal de la guerra explica aquesta
lleu reducció. L’únic que va mantenir-ne el nombre va ser l’hospital
volant de campanya per a sis-cents convalescents.
Per atendre als soldats malalts, ferits o amb síﬁlis, cada dia rebien setze unces castellanes de carn (1 / 3 part de moltó i 2 / 3 parts de
vaca),479 un «cuartillo» de vi (mesura madrilenya), una lliura i mitja
de pa i, si era necessari, s’havia de garantir l’equivalència d’aquesta
ració en ous i bescuit. Per als sotsoﬁcials i oﬁcials —des del sergent
als rangs superiors—, aquesta porció era quelcom superior en quantitat
però estava formada pels mateixos aliments; vint unces de carn, mig
«azumbre» de vi (mesura madrilenya) i vint-i-quatre unces de pa de
farina. Igual que els soldats, la ració podia ser substituïda per l’equivalència en ous i bescuit.

477. AHN, Estat, ll. 465. Carta de Santiago Rubio de Aponte a Grimaldo. Saragossa,
1 de novembre de 1712.
478. AHN, Estat, ll. 648. Estado del asiento tercero de los reales hospitales de
los ejércitos de SM. en Aragón, Cataluña, Valencia, Extremadura, y Castilla que han
estado últimamente a cargo de don Santiago Rubio de Aponte, desde 15 de marzo de
1713 hasta 14 de octubre del mismo.
479. La ració esmentada també podia constar de dotze unces diàries de moltó.
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El negoci d’Aponte consistia a salvaguardar vides, com més en
conservava, més diners ingressava. A Catalunya, Aragó i València, on
el conﬂicte va mobilitzar més gent, Aponte guanyava 4,5 rals de billó al dia per soldat malalt, ferit o amb síﬁlis. Els oﬁcials suposaven
6,5 rals per jornada —el mig ral era en concepte de llit. Si l’hospital en
qüestió aconseguia guarir un militar afectat amb «mal francès», Aponte
era boniﬁcat amb 100 rals més. A Castella i Extremadura, l’arrendatari
obtenia una quantitat inferior, el soldat equivalia a 3,5 rals de billó
al dia i l’oﬁcial 4,5 rals. De la mateixa manera que als territoris de
la Corona d’Aragó, si l’hospital guaria un malalt amb síﬁlis, Aponte
era recompensat; ara bé, en aquesta àrea la boniﬁcació era de 75 rals
a diferència dels cent que hem mencionat anteriorment.480 Una altra
font d’ingressos podia ser el vestuari dels militars morts a l’hospital.
Si aquestes defuncions succeïen i cap oﬁcial reclamava la roba, Aponte
no estava obligat a restituir-la. De totes maneres, tal com suggereixen
altres autors, aquestes quantitats deurien ser irrisòries si tenim en
compte la totalitat del pressupost administrat per aquests empresaris.481
Per dur a terme els propòsits plantejats, el contracte establia privilegis de diversa naturalesa. Un bon exemple era l’exempció que concedia el monarca a l’hora d’abonar qualsevol concepte de transport, ja
fos directament dels hospitals i els militars, com pel trasllat de grans
(bagatges) i del bestiar necessari (s’estalviava portatges, pastures i passos de ponts i barques). Així mateix, l’arrendatari tenia dret a establir
els magatzems a prop de les instal·lacions hospitalàries, així com el
seu habitatge i el dels seus oﬁcials. Si era necessari —tal com succeïa
a Lleida i Fraga— els hospitals podien tenir una pedra per moldre i
havia de ser facilitada per les autoritats locals o els governadors de
les places. Aquests dirigents estaven obligats a subministrar la llenya
necessària per als forns de pa. En cas que faltés farina, podien adquirir-la als magatzems militars de provisions de gra, estaven obligats a
restituir-la al cap de vint dies. Si l’arrendatari o els seus oﬁcials eren fets
presoners, el monarca tenia l’obligació de sufragar-ne la llibertat, així
com de satisfer l’import de totes les seves propietats perdudes. En cas
de no trobar infermers per a la manutenció dels convalescents, Aponte
podia utilitzar dos soldats de cada batalló. Aquests «soldats-infermers»
cobraven quaranta-cinc rals de billó al mes. Si era menester reparar
alguna ediﬁcació destinada a albergar malalts —cases o convents—,
el contractista estava obligat a avançar els diners necessaris per a
480. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269.
481. E. MARTÍNEZ RUIZ, Los Soldados del rey. Los ejércitos de la monarquía hispánica
(1480-1700). San Sebastián de los Reyes: Actas, 2008, p. 1008.
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les obres i, posteriorment, se li abonava la quantitat gastada segons
certiﬁcació del director. Si l’hospital no allotjava més de cinquanta
militars, aquests havien de ser traslladats a un altre de més proper.
De fet, possiblement els hospitals de Fraga i Benavarri van donar-se
de baixa per aquest motiu, si més no així ho enregistra un recompte
de juny de 1713.482 De la mateixa manera, Aponte i els seus oﬁcials
gaudien del fur militar, quelcom que els eximia del sempre irritant
allotjament de tropes.483
És important esgrimir que els càrrecs sanitaris dels hospitals que
va gestionar aquest arrendatari estaven pagats per la Corona. En un
principi, Aponte no havia d’abonar els sous, però probablement —tot i
no disposar d’evidències documentals— va haver d’exercir de prestador
a causa de la falta crònica de fons per acomplir amb les pagues de
l’entramat castrense. De fet, que el contractista anticipés algun tipus
de mercaderia que no formés part de les seves obligacions no era estrany. Durant el setge fracassat sobre Cardona (novembre-desembre de
1711), Santiago Rubio de Aponte va haver de subministrar bestiar al
proveïdor de carn Nicolás Greban (433.393 rals de billó).484
Hem de tenir present les grans sumes que suposava gestionar
aquest tipus d’activitats. Segons un còmput realitzat pel governador de
la hisenda règia, el bisbe de Gironda —que tenia la intenció de preveure
la possible despesa que comportarien els hospitals catalanoaragonesos
en el contracte de 1713— va comptar una xifra de 418.740 rals de
billó mensuals. Tal com hem referit, el contracte durava set mesos,
quelcom que es traduïa en una quantitat equivalent als 2.931.180 rals.
Els hospitals extremenys i castellans contemplats en el mateix arrendament importaven 34.432 rals al mes (241.027 els set mesos). En altres
paraules, segons les previsions d’aquest alt càrrec, l’acord de 1713 li
costaria a la Corona 3.172.207 rals de billó, suma que no contemplava
ni l’hospital de campanya —a causa de la seva difícil planiﬁcació—, ni
el salari del personal mèdic (cirurgians, apotecaris, metges, capellans
i controladors).485

482. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269.
483. AHN, Estat, ll. 397. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa, 5
de setembre de 1711. Entre els contractistes i els seus agents, el fet de posseir el fur
militar era un factor clau d’atracció i consecució del negoci; vegeu TORRES SÁNCHEZ,
«Cuando las reglas…», p. 498.
484. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269.
485. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269. Carta del bisbe de Gironda
a Grimaldo. Madrid, 14 de maig de 1713.
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L’hospital de campanya era el més costós en termes econòmics i
organitzatius. El caràcter itinerant deuria ser un greuge en el funcionament diari d’un hospital preparat per a sis-cents malalts. La quantitat
de les racions eren les mateixes que per als hospitals de les places,
així com els diners que suposaven cada soldat i oﬁcial (4,5 i 6,5 respectivament). L’hospital disposava de vuitanta atzembles exclusives per
al transport dels tres-cents «mitjos-llits», els estris necessaris i les medicines. Aquest aspecte era molt important, per tal com en anteriors
campanyes s’havien extraviat la major part de roba, medicaments i
altres efectes de l’hospital.486
Els càlculs del bisbe de Gironda, sens dubte, van ser molt acurats.
Gràcies als memorials que Aponte va presentar amb posterioritat sabem
que el contracte de 1713, sense comptar algunes partides petites de
roba i estris, va computar 3.194.001 rals de billó (53.233 doblons).487
L’any 1713, mentre Aponte gestionava el tercer i últim contracte,
encara estava pendent de percebre els dos exercicis anteriors, tal com
es pot comprovar a l’article XVIII del propi arrendament. Quan va
començar la campanya de 1714, dels 3.194.001 rals de billó que havia
de percebre, van lliurar-li 1.191.210 rals de billó que procedien de
diferents consignacions de la Corona (rendes reials de Guadix i Antequera, administració del tabac a Saragossa, etc.). Així doncs, el deute
de la hisenda borbònica amb el referit arrendament d’Aponte de 1713
era de 2.002.791 rals de billó, que sobre el paper van ser satisfets a
través de les rendes provincials de Palència per un període de quatre
anys (1714-1717).488
En qualsevol cas, durant els anys de confrontació bèl·lica, el fet
que l’exèrcit ﬁlipista hagués optat per aquesta tipologia sustentada per
un particular també anava estretament lligat a l’actitud bel·ligerant que
van adoptar les seves forces, sobretot a partir de la victoriosa batalla
d’Almansa i la posterior reducció d’algunes places frontereres. Si ﬁns
aquell moment les armes dels dos pretendents havien buscat sorprendre ràpidament l’enemic, a partir de 1708 va iniciar una disputa més
pausada, es va prioritzar el control d’àmplies zones del territori que
permetien assegurar una rereguarda capaç de subministrar pertrets i
queviures.
486. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 269.
487. AHN, Estat, ll. 648. Estado del asiento tercero de los reales hospitales de
los etercitos de SM. en Aragón, Cataluña, Valencia, Extremadura, y Castilla que han
estado últimamente a cargo de don Santiago Rubio de Aponte, desde 15 de marzo de
1713 hasta 14 de octubre del mismo.
488. AHN, Estat, ll. 648. Carta de Santiago Rubio de Aponte, Madrid, 9 de maig
de 1714.
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A més d’aquest factor essencial derivat de l’estratègia militar, que
la Corona borbònica optés per la solució contractual s’entén perfectament si tenim en compte la falta crònica de liquiditat de la hisenda
règia i la constant escalada militar del període 1705-1714. Com hem
vist, sufragar aquestes despeses signiﬁcava buscar ﬁnancers que asseguressin tot tipus de pertrets. D’aquesta manera, mentre la disputa es
mantenia oberta i els fronts estaven actius, la solució proposada pel
Borbó radicava en la formació hospitalària des de la iniciativa privada
(com succeïa amb els altres elements del sistema logístic). Un cop el
conﬂicte va cloure, es va retornar a la situació anterior a l’expulsió de
l’exèrcit ﬁlipista de Catalunya —octubre de 1705—, on la Cort pagava
un import a l’hospital local de torn segons les jornades que el militar
restava ingressat.
En línies generals, podem constatar que les insuﬁciències sanitàries van ser usuals entre les forces borbòniques immerses a la disputa successòria. La presència de malalties va ser una constant que
es podia aguditzar depenent de l’indret i de les condicions existents.
A la introducció d’aquest apartat hem vist com des del mateix estiu
de 1705, part de la guarnició ﬁlipista de Barcelona patia —o havia
patit— algun tipus d’afecció. Potser un extrem d’aquesta situació es va
viure a Girona, arran del referit bloqueig austriacista que va signiﬁcar
vuit mesos d’aïllament. En aquest tipus de situacions, on es tallava
la comunicació amb la rereguarda —quelcom que impedia el trànsit
d’avituallaments—, la guarnició havia de sobreviure amb els seus recursos. Una situació prolongada anava acompanyada d’un increment
de la pobresa, que cada cop era més extrema —llegiu també malaltia.
Al juliol de 1712, l’hospital de la ciutat albergava tres-cents soldats
convalescents, dos mesos més tard ja n’eren mil dos-cents.489 Aquestes
dades tan signiﬁcatives demostren que, de vegades, l’estructura militar
es va col·lapsar a l’hora de garantir el restabliment dels soldats. La situació generada sobrepassava els límits de la planiﬁcació, ja fossin en
hospitals d’àmbit local —com Girona— o en instal·lacions promogudes
des de la iniciativa privada —com va succeir a Lleida a l’estiu de 1710.
Malgrat que no comptem amb documentació ﬁable per poder cloure
amb rotunditat sobre la qualitat de l’assistència en aquests hospitals
militars, podem albirar que a partir de 1711 —i els successius contractes amb Aponte— es van oferir millors prestacions als convalescents.

489. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà,
17 de juliol de 1712; AHN, Estat, ll. 419. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Perpinyà, 18 de
setembre de 1712.
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En el fons d’Estat relatiu al període 1705-1714 (AHN), els únics anys
en què els intendents van mostrar queixes amb relació a l’assistència
sanitària va ser durant la gestió dels darrers mesos de Pedro Carlos de
Leugeac, quelcom que comportà la ﬁ dels seus acords amb la Corona.
Els informes del marquès de Castelar i d’altres oﬁcials durant els mesos d’estiu de 1710 evidencien la situació insostenible a la qual havien
arribat alguns hospitals fronterers. Ja hem referit que l’arrendatari no
havia de facilitar tots els components presents en aquestes instal·lacions,
la Corona també n’havia d’aportar (cos mèdic, sous, etc.).490 Qui sap si
en comparació de Leugeac, Santiago Rubio de Aponte va saber suplir
les constants insuﬁciències del sistema d’abastiments militars. Un bon
testimoni l’ofereix el comandant José Vallejo, que en plena campanya
de 1711 —força adversa des del punt de vista borbònic— opinava que
«solo los hospitales están bien reglados y servidos, cual hasta ahora no
se vieron así, ni es capaz de ser mejor en ejército alguno».491
La resposta sanitària de l’exèrcit anglès
En línies generals, l’exèrcit més ben organitzat que va participar al
front català durant el conﬂicte successori és, al nostre entendre, el de
la reina Anna. Aquesta premissa sovint no sembla que es correspongui
amb la realitat si tenim en compte l’escenari ibèric, però el cert és que
un bon entramat administratiu instal·lat a la Cort de Londres vetllava
perquè la maquinària militar no s’aturés. Com hem vist al llarg d’aquest
estudi, la distància entre la Corona d’Aragó i els ports de Plymouth i
Portsmouth era massa llarga, raó per la qual el front català podia patir
escassetat d’abastaments. De totes maneres, no hi ha cap campanya
des de 1704 ﬁns a 1712 on l’exèrcit britànic no hagués aportat homes
i pertrets, fos des dels seus dominis insulars, com des dels territoris
italians. El cervell que planejava totes les accions era el Despatx del
Sud de la Secretaria d’Estat. Aquesta oﬁcina situada al cor de Londres
(Whitehall), connectava amb la Secretaria de Guerra, encarregada d’organitzar i ordenar totes les accions necessàries a la Junta d’Artilleria, el
Jutge Advocat, els comissionats de transports, de presoners, i de ferits
i malalts.492 La formació hospitalària no va ser una excepció, i un cop
es va saber a Londres que l’expedició del comte de Peterborough havia
490. Per a un millor acostament a la matèria, vegeu A. CASES IBÁÑEZ, «Aproximación
al sistema sanitario militar borbónico durante la guerra de Sucesión española. El frente
catalán, 1705-1714» Cuadernos de Historia Moderna, 39 (2014), p. 233-252.
491. AHN, Estat, ll. 397. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Corella, 19 de juliol
de 1711.
492. R. E. SCOULLER, The Armies of Queen Anne, Oxford, 1966, p. 1-9.
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aconseguit apoderar-se de Catalunya, i de part del regne de València,
es va preparar l’enviament d’un hospital complet al front.
E. Gruber ha documentat l’aixecament d’un hospital volant per a
Catalunya al desembre de 1705, atès que es van destinar sis mil lliures
esterlines per constituir-lo (personal, estris i medicines). Segons relata
l’autor, les autoritats angleses no esperaven poder adquirir els esmentats
recursos a la península Ibèrica. L’hospital volant es va formar d’acord
amb el que estava constituït a Flandes, amb una capacitat d’uns cinccents malalts.493
Les investigacions d’aquest autor, però, no especiﬁquen de manera
exacta el moment en què els aprovisionaments mèdics i el personal
sanitari van arribar al front catalanoaragonès. Som de l’opinió que
probablement amb l’arribada de la vital ﬂota aliada al mes de maig
de 1706 es va introduir l’hospital. Una possibilitat és que hagués desembarcat a Barcelona, però creiem que el més plausible va ser la
implantació a València, ja que el gruix de l’exèrcit de Peterborough
va dirigir-s’hi de ple. De fet, seguint encara els treballs de E. Gruber,
la seva hipòtesi és que durant la campanya de 1706, sobretot un cop
els aliats van haver d’abandonar Madrid, l’hospital s’hauria instal·lat
a la ciutat del Túria.494
Fins aquell moment (inicis de 1707), els soldats anglesos i holandesos
que necessitaven assistència a Barcelona van comparèixer a l’Hospital
de la Santa Creu. Els seus registres els documentem escrupolosament
d’acord amb l’evolució del conﬂicte; des de la segona quinzena d’octubre
—un cop s’havia reduït Barcelona—, ﬁns al desembre de 1705 —quan
els efectius aliats van abandonar la ciutat per internar-se al territori.
Es dedueix, doncs, que l’expedició aliada d’agost de 1705 encara no
tenia un dispositiu hospitalari propi. Durant aquest darrer trimestre,
a la Santa Creu s’observa l’ingrés de 358 militars angloholandesos, bàsicament dels cossos del coronel Hans Hamilton, del brigadier Gorge,
d’Adam Palm i de Saint Amant.495
Un indicador que al llarg de 1706 aquest entramat sanitari encara
no es trobava a la capital catalana és la presència de dos regiments
493. TNA, WO 4/4, f. 62; GRUBER VON ARNI, Hospital Care..., p. 161-162. Cal esmentar
que un dels dos metges que formaven aquest entramat era el Dr. John Freind, autor de
l’obra publicada a Londres l’any 1707 que tenia com a objectiu defensar la conducta del
comte de Peterborough al llarg del període 1705-1707. Vegeu An Account of the Earl of
Peterborow’s conduct in Spain. Freind va ingressar a la Reial Societat de Londres l’any
1712 i Jordi I de la Gran Bretanya el va anomenar metge de la reina.
494. GRUBER VON ARNI, Hospital Care..., p. 162-163.
495. BC, AH, 134, f. 397-508.
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anglesos a la Santa Creu durant els mesos d’estiu. La raó que explica
el seu aquarterament rau en el fet que Peterborough va dirigir aquests
cossos cap a la Ciutat Comtal amb l’objectiu de prevenir una possible
incursió francesa des del Rosselló. Les dues formacions eren d’infanteria,
el cos de William Bretton i els fusellers reials —ciutat de Londres—
del baró Tyrawley (Charles O’Hara). Ambdós casos van ser mobilitzats
a les acaballes de 1705, quan els aliats van començar a dissenyar els
preparatius que havien de reforçar el front peninsular per a la campanya següent. A inicis de desembre de 1705 la reina Anna va ordenar
al baró Tyrawley que els seus fusellers anessin cap a Catalunya i que
havia d’aconseguir reclutes en cas que el cos no estigués complet.496
A ﬁnals de gener de 1706 els homes d’aquest regiment ja estaven allotjats
a Plymouth i a punt per ser embarcats. Mentrestant, es va ordenar al
coronel Bretton que la seva formació aquarterada a Exeter s’encaminés cap a aquest port del sud-oest d’Anglaterra.497 Molt probablement,
a mitjan febrer, els dos regiments ja van fer-se a la mar, almenys si
tenim en compte els moviments que van realitzar les embarcacions
que els havien de transportar cap a Barcelona.498 A més a més, a inicis
d’aquest mes de febrer també documentem missives de la reina Anna
informant als oﬁcials que conformaven l’hospital de Catalunya perquè
es dirigissin cap a Portsmouth, tal com se li va comunicar a Charles
Watkins, director i proveïdor de l’entramat sanitari de Catalunya.499
Gairebé al cap de quatre mesos, els regiments de Bretton i Tyrawley
van arribar al seu lloc de destí. Bàsicament, perquè és a partir del 7
de juny de 1706 quan documentem el seu rastre a la Santa Creu. Tot i
que no hem pogut conèixer les raons de la durada del trajecte, entenem
que es deurien realitzar diverses escales —ja fos a Lisboa, Gibraltar o
València. En qualsevol cas, fruit del seu ingrés a l’hospital barceloní,
s’enregistren 383 entrades exclusives a les dues formacions.500 En altres
paraules, en arribar a Catalunya, un gruix gens menyspreable d’aquests
soldats va necessitar atenció sanitària, ja que aproximadament dues
terceres parts d’aquestes altes es van produir durant les tres primeres
setmanes (234 registres). La dada que il·lustra millor la diﬁcultat d’aquests
transports marítims és l’elevada taxa de mortalitat que presenten els
regiments. Del volum de registres que hem documentat (383), el 45,9%

496. TNA, WO 4/4 f. 43 i 55.
497. TNA, SP 42/120, f. 19; WO 4/4 f. 119; SP 41/3. Carta de St. John al secretari
d’estat Charles Hedges. Whitehall, 26 de gener de 1706.
498. TNA, SP 42/120, f. 35.
499. TNA, WO 4/4 f. 141.
500. BC, AH, 136, f. 1-27.
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van perdre la vida a l’hospital. Per tant, les formacions de Bretton i
Tyrawley, poc després d’arribar a Barcelona, encara no havien entrat
en campanya i ja havien perdut 176 homes.

Reg. anglesos

Quadre 39
REGISTRES D’INGRÉS A L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU DELS SOLDATS ANGLESOS
DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1705 – SETEMBRE 1714)

Cal esmentar que en aquest còmput també es documenten 96 registres relatius a dues formacions holandeses durant el darrer trimestre de 1705 (Adam Palm i Saint Amant).
Font: elaboració pròpia; BC, AH, 134 i 136.

Malgrat l’existència d’aquest tipus de situacions documentades a
la Santa Creu, no podem caure en l’error de concebre aquest procés
com a tònica general. L’almirall Leake va facilitar una dada ﬁable, entre
el gener de 1704 i el gener de 1706 va perdre per malaltia tres-cents
homes dels set-cents que comandava al vaixell Prince George. Ell mateix considerava que aquesta xifra (42,8%) era una dada inusualment
alta tenint en compte que es va produir en un termini de dos anys.501
En la mateixa direcció apunten les investigacions sobre el diari
de malalties del cirurgià Henry Watson, present al Tiger durant bona
part de 1706.502 Tot i que més de la meitat de la tripulació va necessitar algun tipus d’assistència sanitària (56%), la taxa de mortalitat
documentada a l’embarcació és baixa (2%). Per tant, entre els efectius

501. J. D. ALSOP, «Sickness in the British Mediterranean Fleet: the Tiger’s journal
of 1706», War & Society, 11 (1993), p. 63.
502. BL, ms. 3943, f. 167-180.
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de marina —i els consegüents trasllats de tropes— més aviat hem de
concebre una incapacitació laboral temporal, i no una pèrdua d’homes
en termes absoluts.503
Les raons que expliquen aquestes realitats viscudes durant la Guerra de Successió les ha donat de manera prou satisfactòria J. D. Alsop.
Segons les seves recerques, la dieta a les embarcacions era limitada;
el menjar, de vegades, podia estar deteriorat a causa del temps i la
mala conservació; la tripulació estava força aglomerada, una rèmora
evident si s’experimentava algun tipus de malaltia. A banda, el personal
sanitari present a les embarcacions podia tenir limitacions formatives.
Aquesta situació acompanyada d’un trajecte llarg podia posar en perill
la viabilitat de l’empresa.504 En un dels primers moments de la guerra
en què l’armada angloholandesa va interactuar amb Catalunya —agost
de 1705—, hem documentat que del gruix d’efectius desembarcats —
uns nou mil— un percentatge gens menyspreable de soldats estava
indisposat per raons de salubritat. El consell de guerra celebrat a bord
d’aquesta expedició pocs dies abans d’arribar a la desembocadura del
riu Besòs entreveu que només disposava de set mil homes hàbils.505 Per
tant, el nombre de convalescents rondaria els dos milers. E. Gruber
assenyala que aquest gruix de malalts probablement patien —o havien
patit— disenteria.506
En aquesta mateixa línia, el millor testimoniatge —malgrat que
no l’hem pogut contrastar— el proporciona Castellví. A inicis de la
campanya de 1707, la Royal Army va pretendre reforçar el seu exèrcit peninsular amb 8.233 efectius.507 Després d’algunes diﬁcultats per
aconseguir vents favorables, l’expedició va arribar a Lisboa al novembre
de 1706. A la capital lusitana, els homes van ser desembarcats amb
l’objectiu de refer-se del trasllat marítim. Novament van fer-se a la mar
i el 8 de febrer de 1707 començaven a desembarcar a Alacant,508 preci-

503. Vegeu amb més concreció el resultat d’aquests treballs a ALSOP, «Sickness
in the British...», p. 64-71.
504. ALSOP, «Sickness in the British...», p. 60.
505. TNA, SP 94 / 75. Consell de Guerra a bord de la Gran Bretanya. Camí de
Barcelona, 16 d’agost de 1705.
506. GRUBER VON ARNI, Hospital Care..., p. 160.
507. Cal dir que aquesta era la xifra exclusiva amb relació als militars de l’exèrcit
de la reina Anna ja que el conjunt de l’expedició que va embarcar a Torbay per anar
cap a la península era de 9.833 efectius. La resta eren combatents d’origen holandès i
francès; vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 333 i 345.
508. Amb aquesta expedició comandada per Lord Rivers, a banda dels soldats,
també es varen traslladar vint mil equipaments, armament i selles per als cavalls; TNA,
WO 4/5, f. 128; G. DE MELO DE MATOS, Comentários de António do Couto Castelo Branco
sõbre as campanhas de 1706 e 1707 em Espanha. Universidade de Coïmbra, 1931, p. 103.
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sament, durant les setmanes en què es dissenyaven les operacions que
conduirien al fracàs d’Almansa. El cronista austriacista aﬁrma que les
forces van disminuir molt arran de la duresa del viatge i xifra en 4.600
els soldats efectius que van arribar al port alacantí.509 Aquesta dada
signiﬁcaria que, a l’inici de la transcendent campanya de 1707, l’exèrcit
de la reina Anna hagués perdut el 44% de la seva tropa mobilitzada.
Som de l’opinió, però, que part d’aquest gruix que anava cap a la
península va ser destinat a Portugal, per tant, la informació facilitada
pel cronista austriacista quedaria difuminada. De totes maneres, dades
d’aquesta naturalesa il·lustren una realitat que podia arribar a ser demolidora i, de retruc, afectar al desenvolupament general de la disputa.
Nogensmenys, la Junta del Morbo de Barcelona, de vegades, es posava
en contacte amb l’exèrcit anglès per evitar les malalties contagioses que
podien arribar a través de les seves embarcacions.510
Una situació semblant la documentem a l’octubre de 1709, quan una
de les habituals expedicions de James Stanhope per aconseguir tropes
va arribar al port de Salou provinent d’Irlanda. A través d’informadors
borbònics sabem que el gruix d’aquest contingent estava format per
cinc mil quatre-cents combatents, però poc després en van restar quatre mil cinc-cents. Aquest fet signiﬁcava una minva del 16,6% del total
d’homes traslladats, un percentatge de combatents que no va arribar
ni al front de guerra. L’informador anònim advertia com a causants
«las borrascas que padecieron en dos meses y medio de navegación y
las muchas enfermedades que padecen en Cataluña».511
Situacions semblants experimentaren els trasllats marítims d’animals, bàsicament de cavalls. Desconeixem el possible impacte que es
va viure durant la Guerra de Successió, però hem constatat com sovint
els equins eren embarcats a la costa genovesa i als arxipèlags Balear
i Sard per ser traslladats a Catalunya. En la recerca que hem dut a
terme a l’hora de reconstruir els trasllats marítims realitzats per les
tropes, hem pogut contrastar —malgrat que en comptagotes— alguns
episodis amb relació al transport d’animals i les seves conseqüències.
A l’agost de 1712, des de Vado Ligure van ser embarcats 1.320 cavalls.
L’enviat anglès de Gènova, que sempre havia supervisat totes les remeses, advertia que la calor i la poca cura amb els equins en reduiria el

509. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 345.
510. DACB, XXVI, p. 163.
511. AHN, Estat, ll. 383. Relación individual del desembarco que el general Stanhope
con la armada inglesa hizo en últimos del mes de octubre de 1709 con especiﬁcación
de los nueve regimientos que han quedado en el Campo de Tarragona.
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nombre un cop arribessin a la seva destinació.512 Si jutgem les informacions borbòniques provinents de diversos indrets del front català,
les sospites de William Chetwynd van ser ben premonitòries. Un cop
arribats a Barcelona, segons sembla, s’havien perdut entre tres-cents i
quatre-cents cavalls, mentre que d’altres no es van poder aproﬁtar. De
fet, som de l’opinió que el volum de pèrdues és la raó principal per la
qual diverses fonts ﬁlipistes es van fer ressò de l’episodi.513
Un altre cas molt semblant el localitzem just quatre anys abans.
El borbònic Joan de Josa, establert al Rosselló amb la resta de refugiats ﬁlipistes catalans, informava que quatre-cents cavalls arribats a la
capital van ser llençats per la borda.514 I també hem pogut veure com
a Portugal, segons un memorial del brigadier Henry Cunningham, cent
seixanta-vuit cavalls havien mort en el desplaçament des d’Irlanda.515
La preocupació i consegüent formació hospitalària anglesa s’ha
d’emmarcar en la voluntat dels governs de l’època per intentar pal·liar
unes baixes costoses i voluminoses que, com hem vist, de vegades no
arribaven ni a lluitar. A més, entre els estaments de l’època s’havia
estès la idea que el territori peninsular era un escenari insalubre,516
motiu pel qual la formació hospitalària esdevenia molt necessària. El
1704, a Gibraltar s’hi va instal·lar un entramat exclusiu per als militars.
A Lisboa es va constituir al març de 1706,517 segurament a partir de
la gran expedició que va arribar a Barcelona al maig d’aquest any i
que va permetre aixecar el setge ﬁlipista. Per tant, el modus operandi
sembla el mateix: una primera incursió sobre el terreny enemic o aliat,
i posteriorment assegurar la base per proveir-la de tota mena de serveis,
entre aquests, hospitalaris. Això mateix va succeir poc després a Maó,
quan James Stanhope va fer-se fort a l’illa a partir de la tardor de

512. TNA, SP 79/5. Cartes de William Chetwynd al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Gènova, 7 i 11 d’agost de 1712.
513. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Lleida, 28 d’agost
de 1712.
514. AHN, Estat, ll. 352. Carta de Joan de Josa i Agulló a Grimaldo. Perpinyà,
19 d’agost de 1708. En aquest mateix lligall, unes notícies facilitades pel governador de
Roses advertien que la remesa d’equins que va arribar a Barcelona a les acaballes de
juliol va ser situada a les drassanes, on van morir quaranta-set cavalls; Carta de Domingo
Recco a Grimaldo. Roses, 16 d’agost de 1708.
515. TNA, SP 41/3. Memorial de Henry Cunningham per al comte de Galway, 7
de desembre de 1704.
516. Precisament aquest paradigma va ser combatut per J. P. Lecaan, metge de
l’hospital anglès instal·lat a Catalunya; vegeu MARTÍ I ESCAYOL, «Catalunya dins...», p. 191.
517. ALSOP, «Sickness in the British...», p. 62. A l’estiu de 1705 documentem
l’existència de l’hospital gibraltareny; vegeu TNA, WO 4/4, f. 10 i 17.
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1708. Desconeixem el moment exacte en què es va constituir l’hospital,
però pocs anys després, i gràcies a la documentació del notari públic
Antonio Cassani, constatem les obres de fortiﬁcació i construcció de
l’hospital anglès al castell de Sant Felip.518
A més dels entramats sanitaris que van ser enviats al front, la Royal
Army disposava de dispositius itinerants pel Mediterrani: els vaixells
hospital. Seguint encara els treballs de J. D. Alsop aquesta pràctica es
va implementar de manera regular durant la dècada anterior (Guerra
dels Nou Anys). Les embarcacions estaven força preparades, hi havia un
cirurgià major, quatre ajudants i un nombre indeterminat d’infermers
—homes o dones—, així com medecines i avituallaments. Durant la
primera dècada del segle XVIII en aquestes naus hi havia tres-cents llits.
Tot i així, un dels problemes que van patir va ser la poca disponibilitat d’embarcacions. Segons l’autor, durant la Guerra de Successió, la
ràtio al Mediterrani era d’un vaixell hospital per cada deu mil homes.
L’efectivitat d’aquest tipus de mesures, per tant, era molt qüestionable
i rarament va tenir alguna incidència entre els homes mobilitzats a
inicis del set-cents.519
Un darrer nivell sanitari que presentava l’exèrcit anglès era la
presència d’un cirurgià i el seu ajudant a cada regiment. Hem de suposar que aquesta atenció era el primer auxili que podien rebre els
militars malalts i ferits en tasques desenvolupades en terra ferma. Les
incògnites al voltant d’aquestes ﬁgures són abundants i desconeixem
la interacció amb la tropa, els oﬁcials i la plana major.
L’enviament de medicines també és una diligència que constata
la preocupació de Whitehall perquè l’hospital anglès del front català
no patís retards. Hem vist com des del moment en què es va plantejar
l’opció de formar l’hospital —desembre de 1705— es va demanar a
l’apotecari general de l’exèrcit que preparés «an estimate and invoyce
of medicines and drugs».520 Al llarg dels anys següents, sovint documentem aprovisionaments mèdics amb relació als entramats ibèrics.
La Secretaria de Guerra ordenava a l’apotecari general Isaac Teale
que preparés caixes de medicaments per al front. Eren embarcades al
Tàmesi i enviades posteriorment als ports del sud per aproﬁtar el primer comboi que salpés cap a la península Ibèrica.521 Malauradament,
518. TNA, SP 94 / 79. Acta notarial d’Antonio Cassani. Barcelona, 7 d’abril de 1712.
519. ALSOP, «Sickness in the British...», p. 72.
520. «Una estimació i factura de medicines i drogues»; TNA, WO 4/4 f. 45.
521. TNA, WO 4/4, f. 158 i 219 (febrer i març de 1706); WO 4/6, f. 57 i 87 (novembre
de 1707 i gener de 1708); WO 4/7, f. 79, 100 i 211 (abril i juliol de 1708); WO 4/8, f. 183
(març de 1709); WO 4/11, f. 20 (abril de 1710); WO 4/10, f. 292 (març de 1711).
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la documentació no precisa amb detall els productes de les caixes de
Teale, quelcom que hagués reportat bones informacions per conèixer
el tipus de medecines implementades. En aquest sentit, l’única notícia
que hem recuperat va ser la càrrega de ruibarbre per a l’hospital de
Gibraltar (la planta presenta propietats tòniques i laxants).522 A part de
les caixes mèdiques, molts dels pertrets enviats eren elements bàsics
pel funcionament hospitalari (estris de cuina, roba de llit, abastiments
de farines diverses, entre altres).523
Així com es procurava abastar de tot allò necessari als hospitals
anglesos del front, s’actuava de la mateixa manera pel que feia al personal.
En aquest sentit, observem com alguns oﬁcials van anar reemplaçant
als que estaven destinats a Catalunya; com succeí el 1710 amb l’apotecari general, William Squire, que havia de partir cap a Barcelona junt
amb quatre ajudants de cirurgia, William Elphinston, Robert Napier,
Robert Maitland i John Mylne.524 A inicis de la campanya de 1711 el
director i proveïdor Peter Laponge i el doctor John Smallbones també
van ser comissionats per anar cap a l’esmentat hospital del Principat.525
Emprenent altre cop els moviments que presumiblement va fer
l’hospital anglès a la Corona d’Aragó, hem comentat que al llarg de 1706
i part de 1707 aquest entramat va restar a València. Som de l’opinió
que després del desenllaç d’Almansa i el consegüent replegament cap
al Principat, l’hospital també va ser traslladat (1707-1708). Un dels
metges assignats, el doctor Lecaan, va arribar a Catalunya a l’estiu de
1708. Uns mesos que, d’altra banda, ens semblen força tardans tenint
en compte l’evolució de la disputa. La seva demora es podria explicar
a causa de l’obra que va estar realitzant al regne de València, on intentava dotar a l’estament castrense d’un corpus medicoambiental que
garantís la prevenció sanitària com a mitjà per aconseguir la victòria
militar.526 Tal com ha apuntat M. A. Martí, entre 1709 i 1710 el doctor

522. TNA, WO 4/4, f. 41.
523. TNA, WO 4/7, f. 79.
524. TNA, WO 4/4, f. 19 i 31; WO 4/9, f. 428.
525. TNA, SP 94/78; WO 4/12, f. 44. Un dels doctors que va restar a la península
ﬁns al 1711 fou l’holandès J. P. Lecaan, que va marxar de Barcelona al febrer de l’esmentat
any; vegeu MARTÍ I ESCAYOL, «Catalunya dins la xarxa...», p. 179. La coincidència cronològica
podria indicar que el doctor Smallbones hagués substituït a Lecaan atès que el 31 de
març de 1711 va ser comissionat per viatjar cap a Catalunya.
526. «Advice to the gentlemen in the army of the her Majesty’s forces in Spain
and Portugal: with a short method how preserve their health and some observations
upon several distempers incident to those countries: to which are added the medicinal
virtues of many peculiar plants growing naturally in those parts and not wild in England»;
vegeu MARTÍ I ESCAYOL, «Catalunya dins la xarxa...», p. 75-194.
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Lecaan va restar majoritàriament a Tarragona, quelcom que indicaria
l’àrea on possiblement va romandre instal·lat l’hospital anglès. De fet,
des de ﬁnals de 1707 i ﬁns a la conquesta de Menorca a la tardor de
1708, l’exèrcit anglès va costejar el procés de fortiﬁcació de la ciutat,
on segons sembla, en algunes jornades hi van treballar ﬁns a cinc mil
persones a la vegada. Des de l’òptica anglesa, l’enclavament tarragoní
era molt rellevant per assegurar la connexió amb Maó i enfortir, així,
els seus interessos comercials.527 En la fase ﬁnal, Tarragona també va
convertir-se en un indret susceptible de ser emprat com a port d’evacuació militar.
Precisament durant els anys centrals del conﬂicte hem pogut documentar la presència hospitalària anglesa al camp tarragoní. Segons
ordres del marquès de Rialp, Valls havia d’esdevenir quarter de l’exèrcit
anglès, fet que implicava la cessió d’alguna casa de la vila per installar-hi l’hospici.528 Només hem constatat aquest tipus de registre en el
cas d’aquest consell, però sembla que, d’una banda, l’espai hospitalari
era cedit per les autoritats locals, i de l’altra, tenia un component
itinerant que en condicionava l’emplaçament. En aquest sentit, unes
informacions del jutge borbònic de conﬁscacions Josep d’Alòs també
constaten aquesta itinerància, quan l’any 1711 els britànics van enretirar l’hospital d’Igualada per situar-lo altre cop a Tarragona.529 La
conclusió de la campanya va forçar el desplaçament de l’hospital volant
des del front més directe —Igualada— cap als quarters d’hivern de la
costa. Hem de tenir present que els paratges marítims de Catalunya
van ser els darrers indrets on la tropa anglesa es va aquarterar. De fet,
una missiva del ﬁlipista català Salvador Prats testimonia com l’hospital dels «aliados» havia estat portat a Blanes, on hi havia més de
quatre-cents convalescents.530 L’ambigüitat d’aquest terme («aliados»)
no permet precisar si es tractaria de l’hospital britànic. D’altra banda,
durant aquestes setmanes de ﬁnals d’estiu de 1712, l’exèrcit anglès va
situar-se a les àrees del Besòs i Sitges.531

527. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 483.
528. ACAC, Llibre del Consell, 1.5.77, f. 404.
529. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Calaf, 4 de desembre
de 1711.
530. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà,
21 d’agost de 1712.
531. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 422-423.
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Les forces angleses van restar en aquests paratges ﬁns que l’any
següent se signà l’armistici amb França.532 Un cop la guerra va cloure,
podríem considerar que els estris hospitalaris foren traslladats a Maó,
atès que hem constatat l’enviament d’alguns materials de l’hospital
anglès de Lisboa cap a Gibraltar.533
Gràcies a les dades de la Secretaria de Guerra podem advertir el
cost que va generar l’hospital del front catalanoaragonès amb força
precisió. Sabem que pel primer any (1706) van destinar-s’hi 6.000 lliures
esterlines; una xifra una mica inferior a la necessària si considerem
els recomptes localitzats, on les contingències hospitalàries pujaven a
5.000 lliures i el sou dels oﬁcials a 1.490.534 Aquest cost mitjà queda
contrastat amb una estimació de despeses per a la campanya de 1711,
on s’apunta que l’hospital de Catalunya costaria 7.514 lliures.535 La xifra
resultant amb relació a l’entramat sanitari britànic de l’est peninsular,
per tant, hauria comportat una despesa ordinària que rondaria les
52.500 lliures esterlines (1706-1712).
Hem d’advertir, però, que encara resten interrogants al voltant
d’aquest hospital volant, sobretot pel que fa al tractament que va oferir
la sanitat anglesa, els indrets exactes, així com la interacció amb la
resta de forces aliades. De la mateixa manera, un element transversal
és saber la qualitat i l’impacte de les gestions sanitàries promogudes
per la Cort de Londres respecte als soldats destinats a la península
Ibèrica. Així podríem conèixer si tots aquests processos referits —i
recursos gastats— haurien servit per alleugerir les mancances que sovint s’experimentaven al front i al mar. Sens dubte, aquestes dades
ens permetrien percebre millor l’afectació de la quotidianitat sanitària
amb relació al desenvolupament de les campanyes militars. Tot i així,
seguint l’estela apuntada per l’especialista J. D. Alsop, a l’escenari ibèric
probablement no podem advertir que aquestes gestions fossin reeixides.
Més aviat hauríem de percebre que la resposta en termes de salubritat
va ser força limitada.536

532. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Josep d’Alòs a Grimaldo. Lleida, 25 de setembre
de 1712.
533. TNA, WO 4/14, f. 224-225.
534. TNA, WO 24/58; WO 24/63. Amb relació al sou dels oﬁcials cal dir que no
sempre hi havia un cost ﬁx, ja que en algunes campanyes el nombre del personal podia
ser més reduït. De totes maneres, a nivell general són xifres poc signiﬁcatives perquè,
com a mínim, sempre es documenta la presència d’un director, un apotecari, un metge,
un cirurgià major i tres ajudants.
535. TNA, SP 94 / 78.
536. ALSOP, «Sickness in the British...», p. 62.
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Les guarnicions, una penúria més acusada?
Treballar les fonts borbòniques amb una certa dedicació ens ha
permès captar episodis viscuts en guarnicions ﬁlipistes del front. A manca de més dades, les traces documentades posen de relleu aspectes
similars als dels exèrcits de campanya: escassetat alimentària i de pertrets de guerra, presència de malalties, desercions, manca de pagaments,
mort, entre altres. Tenint en compte la cronologia que hem plantejat
en aquesta obra, des del primer moment ja identiﬁquem procediments
similars en fortaleses aïllades, ﬁns i tot entreveiem situacions més severes. Com hem comentat, l’herència de Carles II no era gens encoratjadora. Una missiva dels primers anys de la centúria posava de
relleu «la desnudez y miseria a que están reducidos los soldados de
la guarnición de los presidios [...] y con especialidad el de Jaca». I és
que el governador d’aquesta plaça s’havia queixat que sense l’almoina
del bisbe i l’assistència de l’hospital, els homes haurien mort de gana.537
El rebombori que va ocasionar que l’estol aliat desembarqués a
ﬁnals d’agost de 1705 a Barcelona va generar una reacció borbònica
immediata. Els objectius de Felip V passaven per reforçar l’àrea de
Lleida i, si era necessari, auxiliar la capital catalana. El tinent general
de cavalleria José Salazar, que des de Dènia va anar cap a la ciutat
del Segre, havia d’encapçalar el socors. Paral·lelament, petits destacaments de guarnicions van ser mobilitzats; ara bé, l’estat dels homes
que les integraven deixa entreveure que l’auxili seria molt limitat. El
governador de Jaca, davant les peticions d’homes per reforçar Lleida,
es mostrava inequívoc respecte a la seva guarnició: «casi toda ella se
componía de muchachos y inútiles, y aseguro a Ve. que para formar
el número referido de gente algo hábil al manejo de las armas será
menester que de los demás castillos y torres les ayuden bien para
formar otras dos compañías».538
Malgrat les advertències, des del castell de San Pedro de Jaca es
van acabar enviant dues companyies. El destacament va arribar a Fraga
el 21 de setembre de 1705, no anava armat i, segons una descripció
elaborada per un capitost borbònic, la penúria amb què havien sortit
era patent: «estos pobres soldados, que han salido del Castillo de Jaca,
se me han echado a cuestas diciendo, estaban sin pan de munición, ni

537. Citat a CALVO POYATO, «La industria militar...», p. 56.
538. AHN, Estat, ll. 264. Carta de Jacinto Laso de la Vega a Grimaldo. Jaca,
5 de setembre de 1705.
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sin dineros, por haberse consumido en comer, por la caristia en que van
los mantenimientos de que me consta […] y para lo venidero, instar
a su Exa. envíe forma para que estos hombres se puedan alimentar,
pues a unos ver comer, y otros perecer no hay razón».539
El coronel borbònic del regiment de mallorquins que va socórrer
Sant Felip de Maó l’any 1706, atès el perill d’alçament austriacista,
va mostrar el seu disgust perquè els seus homes no tenien vestuari, a
més de no cobrar el sou des de feia vint mesos.540 Aquest cos, al cap
de poc temps, va ser enviat al Rosselló amb l’exèrcit del duc de Noailles. Un dels comandants, el brigadier Antonio Gandolfo, referia l’estat
amb què van arribar els homes, «llegaron y salieron en cueros como
Adanes». En el comtat nord-català, Gandolfo va aconseguir que l’intendent francès els facilités camises, sabates, mitges, barrets, així com el
pagament d’una mensualitat. En aquesta mateixa missiva, precisament,
el brigadier manifestava l’estat de mancança que patia la guarnició de
Peníscola, on va aconseguir que s’hi enviessin set-cents cinquanta sacs
de farina, cent sacs de civada i alguns teixits per vestir la guarnició.541
En aquest punt de la lectura, hom pot albirar que els aspectes
que envoltaven el món de la logística militar estaven lluny de ser els
adients. Les dues companyies de Jaca no van ser cap excepció. Ara
bé, en aquelles ocasions que la documentació traspua informació sobre
les condicions de vida dels militars que integraven les guarnicions, de
vegades, identiﬁquem episodis similars —o encara més severs— dels
que es vivien en campanya. Una traça nítida seria tot el treball físic
desenvolupat per aquests homes, centrat en l’aixecament d’obres de
fortiﬁcació. El cas de Lleida seria paradigmàtic. Malgrat que en les
construccions d’aquesta ciutat hi van participar tota mena d’homes
(desertors, miquelets, voluntaris, presoners, etc.), un brigadier borbònic arribat a l’octubre de 1709 constata la participació de la tropa i
les conseqüències que se’n derivaven. Aquest oﬁcial explicava que les
baixes entre la guarnició s’estaven incrementant de manera acusada,
«por lo mucho que las enfermedades la disminuyen, después de que
han padecido los batallones con el trabajo que hacen en la fortiﬁcación,

539. AHN, Estat, ll. 264. Carta de Martín Carlos de Espinosa a Grimaldo. Candasnos,
25 de setembre de 1705.
540. AHN, Estat, ll. 320-2. Carta de Gregori Gual a Grimaldo. Sant Felip de Maó,
13 de febrer de 1707.
541. AHN, Estat, ll. 320-2. Carta d’Antonio Gandolfo a Grimaldo. Perpinyà, 20 de
març de 1707.
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y la incomodidad que padecen, durmiendo en el suelo, sin tener leña,
ni luz en los cuarteles, y con suma carestía los víveres».542
Al cap de pocs anys, els treballs de fortiﬁcació duts a terme a
Cervera també disposaven de la participació del segment més baix de
l’exèrcit.543 Malgrat que no hem pogut veriﬁcar la següent observació,
som de l’opinió que a part de la casuística que apuntarem més endavant amb relació a la deserció, les tasques de peonatge desenvolupades per aquests homes, junt amb la insuﬁciència assistencial referida,
esdevindrien elements suﬁcients perquè els militars de les guarnicions
optessin per la fuga.
Des del nostre punt de vista, les dades que exempliﬁquen millor
l’esperit del que apuntem es documenten en l’únic indret del Principat
que es va mantenir sempre sota obediència borbònica, Roses. La seva
gestió va provenir del Rosselló, per tal com la plaça va convertir-se
en una avançada de les forces franceses. En la ciutadella rosinca documentem tot un seguit de situacions que evidencien les condicions
de vida dels homes que integraven indrets reclosos i, en aquest cas,
secundaris si tenim en compte l’evolució dels combats.
A ﬁnals d’estiu de 1705, quan Catalunya va aixecar-se en armes a
favor de Carles III, la guarnició borbònica de Roses consistia en 538
combatents (55 militars del regiment de José Garrofolo; 52 del comte
de la Riviera; 181 de Francisco Gaetano de Aragón, i 250 de Pedro
Vicco).544 Un nombre de soldats capaç de mantenir la vila en l’òrbita
de les Dues Corones, però insuﬁcient per resistir un atac, ja que els
informes militars assenyalaven com a xifra idònia per a la defensa un
gruix d’entre mil cinc-cents i dos mil efectius.545 Malgrat aquesta dada,
durant els convulsos mesos de ﬁnals de 1705, la plaça va ser tímidament
bloquejada pels homes de Jaume Birolà,546 però la capacitat ofensiva
dels austriacistes no va ser suﬁcient per aconseguir que Roses donés
l’obediència a Carles III.

542. AHN, Estat, ll. 361. Carta de José de Heredia a Grimaldo. Lleida, 13 d’octubre
de 1709.
543. AHN, Estat, ll. Carta del marquès de Valdecañas a Grimaldo. Cervera, 11 de
juny de 1711.
544. AHN, Estat, ll. 466.
545. P. DE LA FUENTE, Les fortiﬁcacions reials del golf de Roses en l’època moderna.
Figueres: Brau editors, 1998, p. 214-215.
546. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Peterborough. Barcelona,
13 d’octubre de 1705; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, I, p. 566.
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Al llarg de la Guerra de Successió, les forces que donaven suport
al rei austríac van pretendre dominar l’enclavament però mai no ho
van aconseguir. Roses va ser l’única població del Principat que sempre
va estar sota control de Felip V. Així, s’inicià un període d’hostilitats
contra la plaça que s’allargaria ﬁns al 1713, any en què el territori gironí va restar deﬁnitivament sota obediència de les Dues Corones. Els
atacs austriacistes que s’havien produït ﬁns llavors, tímids i esporàdics,
demostren la debilitat amb què les armes de Carles III van lluitar al
front nord-oriental de Catalunya. I és que tal com veurem a continuació,
la guarnició de Roses, lluny de ser una plaça capaç en termes militars,
es va moure entre la precarietat i la desatenció, una trajectòria que
podem resseguir gràcies a la correspondència dels seus governadors.
El primer document de què tenim constància és del duc de Castel d’Airola que, després del setge borbònic fracassat sobre Barcelona,
testimonia que la guarnició rosinca havia minvat i la formaven uns
tres-cents homes. Segons el comandant, la reducció —recordem que
mig any abans la plaça disposava de poc més de cinc-cents efectius—
va produir-se perquè «muchos [soldados] han muerto tanto por el mal
temperamento y gobierno de este país como por las muchas necesidades
que padecen y han padecido, pues los oﬁciales se hallan hoy sin más
alivio que el de un pan de munición».547 També des de Roses, el tinent
general Domingo Recco explicava que el generalat francès «[había]
dejado en esta plaza un destacamento de 300 infantes debiéndome de
enviar hasta el número el de 450 y ha dejado 125 caballos; y habiéndome de remplazar hasta el número de 150, y relevar el batallón francés
que se halla en esta plaza de otro batallón de Francia que será muy
necesario, pues se halla este la mayor parte con muchos enfermos.
Y lo mismo está sucediendo a los cuerpos italianos que no han quedado
100 hombres para hacer las guardias y con el desconsuelo de verse
acá con un solo pan de munición».548
La precarietat que traspuen les línies del duc de Castel d’Airola i
del tinent general Domingo Recco són complementades per les fonts
angleses, ja que la correspondència de James Stanhope també testimonia
com en aquestes setmanes de 1706 la guarnició de Roses es trobava
en una situació de «greus malalties».549
547. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta del duc de Castel d’Airola a Grimaldo. Roses,
5 de juny de 1706.
548. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 16 de
juny de 1706.
549. TNA, SP 94 / 76. Carta de James Stanhope a Charles Hedges. Barcelona, 14 de
juny de 1706.
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Tenint en compte l’evolució del front català i la proximitat de
Roses als comtats del Rosselló i la Cerdanya, la direcció de facto de
la plaça va recaure en mans de la Corona francesa, tot i que nominalment ho estava sota Felip V. Així, el general francès que va dirigir la
Guerra de Successió als Pirineus, el duc de Noailles, va convertir-se en
el governador a l’ombra de Roses. Ell mateix s’encarregava de decidir
la quantitat d’efectius que havia de tenir la guarnició i introduïa els
avituallaments des de la rereguarda nord-catalana. El primer enviament
que hem constatat data de l’estiu de 1706 i, si observem la memòria
enregistrada, hem d’advertir que va ser prou abundant (170 matalassos,
200 coixins, 200 màrfegues, 216 mantes, 960 llençols, 450 camises,
450 bonets —o còﬁes—, 130 càrregues de vi, 20 càrregues d’aiguardent,
2 bótes de vinagre i 1 d’oli, 122 sacs de farina, 180 lliures de porc,
19 bous, 200 moltons, 3 bótes de carn en salaó, 50 lliures de lluç, 6 sacs
d’ordi, 4 sacs de mongetes, 3 sacs de farina per a la farmàcia, 7 sacs
d’arròs, 2 barrils de mel, 4 caixes de remeis, 2 fardells de llenç usat
per a l’hospital, 2 sacs de llenç usat ﬁ per a les ferides, 22 sacs de
carbó, 600 quintars de llenya, a més d’estris diversos per poder cuinar
i netejar).550
Malgrat el volum de pertrets enviats, el propi Noailles es lamentava
de la situació insalubre existent a Roses. Així, al bell mig de l’estiu
de 1706, va argumentar que les malalties l’havien forçat a substituir
la guarnició gairebé per complet.551 Els nous soldats que van arribar
eren d’origen francès, fet que va desencadenar un conﬂicte entre el
comandament hispànic de Roses i el general. El llavors governador,
Domingo Recco, va queixar-se a Felip V pels canvis soferts a la guarnició.552 Bona mostra era el cas del veedor Clemente Solloso que, per

550. AHN, Estat, ll. 312. Memoria de lo que se ha introducido en Rosas por mar
en el último convoy y de orden del Ex. Sr. Duque de Noailles.
551. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta del duc de Noailles a Grimaldo. Perpinyà, 15
de setembre de 1706. El duc de Noailles, a través de la Intendència del Rosselló, havia
de vetllar pels aprovisionaments de la fortalesa de Roses; AHN, Estat, ll. 312. Carta del
duc de Noailles a Grimaldo. Tuïr, 8 d’agost de 1706.
552. El tinent general borbònic Domingo Recco era d’origen sard i en el moment
de l’aixecament austriacista de Catalunya es trobava dirigint la guarnició de Girona
junt amb el baró de Beck. Desconeixem el moment exacte en què es va traslladar a
Roses, però hem de considerar que una vegada Girona va jurar lleialtat a Carles III
(18 d’octubre de 1705), gairebé amb tota seguretat el comandament borbònic gironí va
refugiar-se al Rosselló i a Roses. El duc de Castel d’Airola va abandonar Roses perquè
Noailles va ordenar-li que retornés a Nàpols a reclutar homes per als dos batallons que
se li havien assignat; AHN, Estat, ll. 281-2. Carta del duc de Castel d’Airola a Grimaldo.
Perpinyà, 8 de novembre de 1706.
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ordre del duc de Noailles, va ser substituït per un comissari francès.553
Al llarg del període en què Domingo Recco va encapçalar la guarnició
va intentar —de manera fracassada— que la presència hispànica fos
patent. De fet, ell mateix va manifestar que no havia de comandar
soldats francesos, sinó espanyols; i segons la seva correspondència, a
Roses només n’hi havia dos: ell i el sergent major Alejandro Durquer,
home d’avançada edat, sord i amb la mà dreta inutilitzada.554
Va començar el 1707 i Domingo Recco continuava expressant-se
en els mateixos termes, bàsicament demanava a Felip V que vetllés per
la presència espanyola a Roses i manifestava l’estat d’abandó. Així, va
recomanar que s’enviés un comissari de guerra hispànic que treballés
amb el controlador francès i que Gregori Matas i Pujol, destacat ﬁlipista
català i jutge de conﬁscacions de l’Empordà, s’encarregués del govern
polític de la vila.555 Aquestes peticions no van ser ateses, sinó més aviat
el contrari, ja que a ﬁnals d’aquella campanya el duc de Noailles va
enviar un tinent de rei francès que Felip V va acceptar. L’oﬁcial va ser
Joan Francesc de Mena, i entre les funcions que havia d’acomplir destacava el fet de parlar la llengua de la tropa per mirar d’atenuar «no
solo las discordias, sino también la inobediencia en los soldados».556
L’altre aspecte que preocupava Domingo Recco, i que va esdevenir un element recurrent de les seves queixes, eren les malalties que
patien els soldats. Així, el governador va informar que dels dos batallons francesos amb què comptava, d’uns tres-cents homes cadascun,
«entre el uno y el otro, hoy da doscientos y cincuenta enfermos» [...]
«han sobrevenido unas enfermedades muy grandes que apenas tengo
soldados para montar las guardias y la mayor parte de los oﬁciales

553. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta de Clemente Solloso a Grimaldo. Perpinyà,
7 de novembre de 1706.
554. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 18 de
novembre de 1706. Quan va escriure aquesta missiva, va informar que la guarnició era
de quatre-cents cinquanta soldats, setanta cavalls i dos-cents miquelets. És interessant
subratllar com el propi Recco argumentava que només hi havia dos espanyols a la plaça,
però així mateix reconeixia com el coronel de miquelets, Martí Bisbe, era un veí de
Peralada que amb l’aixecament de Catalunya el 1705 va sufragar el cost d’un contingent
de fusellers que va entrar al servei del duc de Noailles; vegeu AHN, Estat, ll. 281-2. Carta de
Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 6 de desembre de 1706.
555. AHN, Estat, ll. 320-1. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 25 de
febrer de 1707.
556. AHN, Estat, ll. 312. Carta del duc de Noailles a Grimaldo. Puigcerdà, 7 de
novembre de 1707; del mateix lligall, vegeu Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses,
7 d’octubre de 1707.
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[están] enfermos».557 Altre cop, tal com havia succeït l’estiu anterior, la
insalubritat va afeblir molt la guarnició borbònica de Roses.
Davant d’aquesta situació, el duc de Noailles va tornar a la plaça
fortiﬁcada per reemplaçar els militars convalescents. En aquesta ocasió
va deixar tres-cents soldats francesos i cent d’italians, i va incorporar els
efectius que havien estat guarnint la vila al seu exèrcit.558 Ara bé, l’escassetat que patia Roses en termes d’avituallament i diners —això manifestava
el seu governador— provocava que part dels militars acabats d’arribar
marxessin: «estas tropas francesas, que no están acostumbrad[as] a
eso, han desertado y desertan muchos, que la [guarnición] rinde más
ﬂaca y los mismos desertores animan los enemigos a tener esta plaza
siempre insultada […] La guarnición señor no puede ser más ﬂaca y
de mala calidad siendo dos batallones de nuevas levas y la mayor parte de los oﬁciales novicios y niños».559 La fugida dels combatents podia
arribar a produir-se en grups d’entre deu i quinze homes a la vegada,
amb presència de sergents inclosa.560
No hem pogut constatar si el duc de Noailles va aprovisionar la
plaça durant l’hivern de 1707. L’evidència és que a la primavera de
1708 el governador Domingo Recco va demanar amb insistència per via
de Grimaldo que se li trametessin ordres al general francès per abastir-la.561 Amb la nova campanya i la consegüent entrada de l’exèrcit
de Noailles a l’Empordà, l’anhelat aprovisionament es va materialitzar
per via terrestre.562 La connexió marítima amb els ports del Rosselló,
principalment amb Cotlliure i Portvendres, no sempre es podia garantir,
atès que naus catalanes, o corsaris, navegaven les aigües de la badia
de Roses per sabotejar-ne els enviaments.563

557. AHN, Estat, ll. 312. Cartes de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 10 i 17
d’agost de 1707.
558. AHN, Estat, ll. 312. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 25 d’agost
de 1707.
559. AHN, Estat, ll. 312. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 9 de
setembre de 1707.
560. AHN, Estat, ll. 312. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 10 de
novembre de 1707.
561. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 3 de maig
de 1708.
562. AHN, Estat, ll. 348. Carta de Joan de Josa i Agulló a Grimaldo. Camp de
Peralada, 14 de juliol de 1708; AHN, Estat, ll. 352. Carta de Joan de Josa i Agulló a
Grimaldo. Camp de Sant Genís, 29 de juliol de 1708.
563. AHN, Estat, ll. 320-2. Carta del duc de Noailles a Grimaldo. Perpinyà, 18 d’abril de 1707.
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Durant aquestes setmanes, Domingo Recco va manifestar el seu
desig d’abandonar el comandament de la guarnició. Entre els seus
arguments, s’entreveien desavinences clares amb el generalat francès:
«procuran no solamente quitarme las regalías y otros derechos anexos
al gobierno; pero levantarme inﬁnitos cuentos perjudiciales a mi punto
y estimación con dicho Sr. Duque de Noailles, para apurarme y obligarme a salir de este gobierno». D’aquesta manera, Domingo Recco va
demanar obertament que «se sirva dar el empleo de este gobierno a
persona de más capacidad que la mía».564 A més a més, el fet d’estar
pendent de percebre la paga des de feia mesos, un sou que havia de
garantir Lluís XIV, possiblement va contribuir al fet que Recco volgués
abandonar Roses en un moment, a més, en què les seves rendes de
Nàpols havien estat conﬁscades.565
El duc de Noailles, que havia rebut missives de la Cort de Madrid
en què se li manifestava el descontentament de Domingo Recco i la seva
corresponsabilitat, va defensar-se de les acusacions amb vehemència,
ﬁns al punt d’aﬁrmar que el governador era una persona «muy poco
hábil y capaz para gobernar una plaza, como para la defensa, y V. S.
sabe mejor que yo que sus servicios han sido más recompensados por
su política, que por mérito de su espada». Alhora, el general francès
també va apel·lar a la condició familiar de Domingo Recco, que era
nebot del duc de Moles, ambaixador de l’emperador Josep I a la Cort
de Barcelona.566 Mentre es produïen aquests enfrontaments amb retrets
entre ambdues parts, i tal com havia succeït l’estiu dels darrers dos
anys, bona part de la guarnició de Roses tornava a estar convalescent.567
La Cort madrilenya va acceptar la renúncia de Domingo Recco,
que a inicis de 1709 va anar a Perpinyà tot esperant les ordres pertinents per a la seva nova tasca. Desconeixem quina va ser l’ocupació
immediata, però a les acaballes de la Guerra de Successió és possible
documentar la seva presència al front lusocastellà.568

564. AHN, Estat, ll. 352. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 28 de
juny de 1708.
565. AHN, Estat, ll. 361. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 10 d’octubre
de 1708.
566. AHN, Estat, ll. 352. Cartes del duc de Noailles a Grimaldo. Cotlliure, 9 de
setembre de 1708.
567. AHN, Estat, ll. 352. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 14 de
setembre de 1708.
568. AHN, Estat, ll. 449. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Zamora, 13 de
març de 1714.
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El nou governador de Roses, malgrat que en un primer moment
semblava que havia de ser el dirigent de la Cerdanya Antonio Gandolfo,
ﬁnalment va ser Juan Marquina.569 El comandant s’encaminà cap a la
vila a inicis d’octubre de 1708 i les seves primeres notícies apareixen
al febrer de 1709. En aquesta correspondència, a més de les habituals
notícies sobre el conjunt de Catalunya,570 Juan Marquina ja va posar
de manifest l’estat de necessitat en què es trobava Roses, on les obres
de reparació i fortiﬁcació esdevenien una prioritat si es pretenia fer
front a un atac aliat.571
Pocs mesos després, Juan Marquina va començar a patir l’habitual escassetat que es documenta durant el període del seu antecessor.
Mentre s’anava treballant en les obres de reparació, on tant hi exercien
paisans com soldats, Marquina no s’atrevia a «obligarles a hacer más
de lo que quieren», ja que no tenien aprovisionaments de carn des
de carnestoltes, feia vuit jornades que la farina s’havia acabat i el vi
començava a escassejar: «plaza más abandonada del todo no la hay»,
aﬁrmava el nou governador.572 Honorat de Pallejà manifestava que els
desertors de Roses comunicaven a les forces aliades la mancança existent, que només s’alimentaven amb bescuit i aigua, i que feia quatre
mesos que no tenien vitualles i campava la fam. Honorat de Pallejà,
ﬁns i tot, va arribar a insinuar que el governador Juan Marquina ja
volia abandonar la plaça.573 Els aliats van aproﬁtar la situació i durant
l’agost de 1709 van apropar embarcacions a les aigües de la badia per
mirar de tallar el ﬂux de proveïments, un tipus d’acció que a vegades
fou prou reeixida.574

569. AHN, Estat, ll. 352. Carta de [Grimaldo?] al duc de Noailles. Madrid,
7 d’octubre de 1708.
570. Roses era un dels principals indrets de Catalunya gràcies als quals la cort
borbònica de Madrid podia aconseguir informacions del front. De fet, les cartes dels
governadors sovint anaven acompanyades de notes manuscrites anònimes que explicaven
els fets més destacats que succeïen a Catalunya i, de manera especial, a Barcelona.
571. AHN, Estat, ll. 369. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 24 de
febrer de 1709.
572. AHN, Estat, ll. 365. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 18 de juny
de 1709.
573. AHN, Estat, ll. 758. Carta d’Honorat de Pallejà a Grimaldo. Perpinyà, 21 de
juliol de 1709. Fins a mitjan juliol no es va poder mitigar la carència de queviures a
Roses gràcies a la introducció de mil cinc-cents sacs de farina, una barca de vi i bestiar
(quaranta moltons i disset vaques); del mateix lligall, vegeu la carta de Juan Marquina
a Grimaldo. Roses, 17 de juliol de 1709.
574. De quaranta-nou embarcacions, els aliats en van capturar trenta-cinc; AHN,
Estat, ll. 373. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 18 d’agost de 1709.
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No havia passat ni un any des del nomenament de Juan Marquina
que el nou governador ja va realitzar un document de queixa vehement
al duc de Noailles en la línia del que havia referit Domingo Recco al
llarg del període 1705-1708. Bàsicament, Juan Marquina se centrava en
les poques atencions que havien rebut del general francès, que el procés
de fortiﬁcació era insuﬁcient i que els sous rebuts en els darrers anys
eren irrisoris. A la plaça no hi havia res als magatzems i va demanar
que a través del conﬁscador Gregori Matas i Pujol es poguessin facilitar
diners per adquirir mercaderies. Les darreres línies del document són
ben il·lustratives: «si se mete algo por la vía de Francia, es como si no
la tuviera la plaza [...], que para el ejército, como para los hospitales,
todo ha de salir del país, pan, vino, carnes, leña, aceite».575
Mesos després, les queixes de Juan Marquina mantenien un to
similar, en aquest cas reclamant diners de les taxacions realitzades a
l’Empordà: «que de las contribuciones tan exorbitantes como ha cobrado [Noailles] de este país, me pagase a la primera plana, y parte de
nuestros sueldos tampoco ha dado cumplimiento ni le daría, pues solo
acumulaba dinero para comprar el bastón de Mariscal de Francia».576
El sergent major de la plaça, Celdoni Termes, tenia unes racions de pa
que, com comentava el governador, no se les menjaven ni els gossos.
Juan Marquina advertia que l’aspecte de l’oﬁcial era llastimós.577
A ﬁnals d’estiu de 1711 Tiberio Caraffa, que era un dels comandants
de l’exèrcit francès del Rosselló, va rebre una missiva del governador de
Roses on li manifestava obertament el desig d’abandonar la guarnició.578
Sembla que la situació va arribar a ser insostenible a inicis de 1712,
amb acusacions creuades entre Juan Marquina i els generals francesos
(el duc de Noailles i el comte de Fiennes).579 D’entre els mesos d’abril i

575. AHN, Estat, ll. 373. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 18 d’agost
de 1709.
576. AHN, Estat, ll. 383. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 9 de gener
de 1710.
577. AHN, Estat, ll. 394. Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 18 de
maig de 1710. Celdoni Termes havia substituït l’antic sergent major de Roses, Alejandro
Durquer, que havia mort a l’estiu de 1708. Celdoni Termes era originari de Cardona i el
1710 portava vint-i-vuit anys servint els exèrcits reials; AHN, Estat, ll. 426-1. Memorial
de Celdoni Termes a Grimaldo. Roses, 3 de juliol de 1712; AHN, Estat, ll. 450-1. Carta de
Celdoni Termes a Grimaldo. Roses, 2 de gener de 1714.
578. AHN, Estat, ll. 423. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Figueres, 15 de
setembre de 1711.
579. Vegeu la correspondència del comte de Fiennes, que acusava Juan Marquina
de traïdor i de mostrar-se satisfet en públic davant els desenllaços del setge de Cardona i
de la batalla dels Prats de Rei; AHN, Estat, ll. 423. Carta del comte Fiennes a Grimaldo.
Girona, 14 de febrer de 1712.
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juny de 1712, el governador havia referit en set cartes l’estat d’escassetat
i abandó en què es trobava Roses, però el van ignorar.580
Des del nostre punt de vista, la desatenció que patia la plaça provocava l’elevat to dels comentaris del governador. Durant la campanya
de 1712, Juan Marquina va queixar-se amargament d’algunes maniobres
dutes a terme pel generalat francès, com quan el comte de Fiennes, fruit
de la quantitat de contribucions extretes a les poblacions empordaneses,
va fortiﬁcar posicions obertes que, després, es van perdre per causa de
la contraofensiva austriacista. En canvi, Roses continuava desproveïda
i el seu governador advertia que, en cas que la plaça fos atacada, la
resistència no seria possible, a banda de manifestar que no hi havia
diners i que «con prestamos están los soldados socorridos hasta el
día 20 de este y los oﬁciales subalternos sin socorro ni qué comer».581
Tiberio Caraffa, testimoni aliè a la disputa entre el governador
i el comandament francès del Rosselló, en entrar a Roses va quedar
sorprès de l’estat «miserable» en què es trobava la guarnició. Per aquest
fet, va recomanar que es taxessin les poblacions veïnes amb l’objectiu
d’apaivagar l’escassetat de la plaça.582 Així mateix, el comandant napolità va expressar que les malalties existents a la guarnició impedien
als soldats poder avançar en les obres de fortiﬁcació,583 situació que,
segons apunta la pròpia correspondència borbònica, es va mantenir al
llarg d’aquell estiu.584
Tiberio Caraffa, acompanyat de l’enginyer comte de Mirabel, va
sortir de Roses a principis d’agost de 1712 per informar les autoritats
militars del Rosselló sobre l’estat de la vila fortiﬁcada.585 En el trajecte
de sortida, dues naus mallorquines van capturar l’embarcació borbò-

580. AHN, Estat, ll. 425. Cartes de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 17 de
juny de 1712.
581. AHN, Estat, ll. 420. Cartes de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 9 de maig
de 1712.
582. AHN, Estat, ll. 425. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Roses, 17 de juny
de 1712.
583. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Roses, 7 de juliol
de 1712; AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Roses, 9 d’agost de
1712, on ja deixava entreveure alguna desavinença amb el cos francès: «estos señores
franceses mas quieren el dinero que fortiﬁcaciones».
584. AHN, Estat, ll. 419. Carta del comte Fiennes a Grimaldo. Lleida, 19 de
setembre de 1712. Francesc Castellví, sense donar dades precises, també menciona que
les malalties delmaven la guarnició de Roses; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 443.
585. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Joan Francesc de Mena a Grimaldo. Roses,
12 d’agost de 1712.
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nica.586 En l’enfrontament, a l’alçada de Cadaqués, Tiberio Caraffa va
ser ferit a la cuixa i, juntament amb el comte de Mirabel, van ser fets
presoners i enviats a Barcelona.587
Tot i les queixes insistents de Juan Marquina a l’hora de garantir
la defensa de Roses en cas d’una ofensiva austriacista, cal tenir present
que durant la campanya de 1712 es va produir l’atac aliat més perillós
de tota la guerra. Malgrat que l’intent d’apoderar-se de la plaça no va
seguir les regles d’un setge formal, al nostre entendre ens trobem davant
del primer moment en què l’exèrcit austriacista va intentar traçar una
estratègia i va disposar d’un nombre d’efectius capaç per a l’ofensiva.
Fins aquell moment, els atacs per sorprendre la guarnició borbònica
s’havien produït, majoritàriament, a partir de destacaments de miquelets
que Rafael Nebot intentava liderar.588 En aquesta acció de 1712, iniciada
al voltant de la una del matí del 12 de setembre, el general Wetzel va
encapçalar un cos de dos mil cinc-cents combatents que va dividir en
dues columnes. Mentrestant, dos mil efectius més van restar en alerta
als afores de la vila. Les dues columnes que van protagonitzar l’atac
pretenien dirigir-se, respectivament, a la Porta de Mar i a la de Castelló
amb l’objectiu de fer volar les entrades. En la foscor de la nit, ambdós
contingents van aconseguir apropar-se a Roses, ﬁns a introduir-se al
fossat. La guarnició borbònica va veure la columna que era als peus
de la Porta de Castelló i va reaccionar tot obrint foc gràcies a la llum
que propagaven les fagines incendiades del fossat. El destacament del
Portal de Castelló va haver de fugir en retirada. D’aquesta manera,
els borbònics van disposar de més efectius per resistir l’altra columna
que penetrava per la façana marítima i que també pretenia malmetre
la Porta de Mar i el pont llevadís. Tal com havia succeït en l’atac del
sector de Castelló, els efectius austriacistes van haver de retirar-se. En
aquesta acció van comptabilitzar unes cent baixes.589

586. DE LA FUENTE, Les fortiﬁcacions reials..., p. 220.
587. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà,
14 d’agost de 1712; AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Perpinyà, 21 d’agost de 1712; AHN, Estat, ll. 914. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo.
Perpinyà, 30 de setembre de 1712.
588. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Domingo Recco a Grimaldo. Roses, 10 d’abril
de 1708.
589. Cfr. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Celdoni Termes a Grimaldo. Roses, 12 de
setembre de 1712; Carta de Juan Marquina a Grimaldo. Roses, 11 de setembre de 1712;
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 443-444. Cal indicar que el cronista austriacista
s’equivoca en la data dels fets, atès que data l’atac del 17 d’octubre de 1712.
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Juan Marquina no va veure acomplert el seu desig de marxar de
Roses perquè va morir al setembre de 1713.590 La poca atenció rebuda
durant els anys de comandament va provocar l’enfrontament amb les
autoritats militars del Rosselló, precisament una trajectòria similar a la
de Domingo Recco. De ben segur, no és cap coincidència que ambdós
governadors acabessin demanant el mateix a Felip V: renunciar a la
seva ocupació per poder abandonar la guarnició. La poca rellevància
estratègica que va adquirir Roses al llarg dels anys del conﬂicte, segurament, va ser una de les principals causes que expliquen l’escassetat
viscuda. Unes línies del duc de Pòpuli a les acaballes de la guerra,
entenem que també evidencien la concepció que podien generar places
fortiﬁcades com Roses, on es vivia una sensació de reclusió i d’aïllament. Segons el nomenament que va fer la cort de Madrid a inicis
de 1714, que atorgava la plaça de tinent de rei de Roses al capità
d’infanteria de les Guàrdies Espanyoles, Antonio de Heredia, el duc de
Pòpuli va intentar que aquest oﬁcial no exercís el càrrec, i d’entre les
raons, «parece que no merece se le conﬁne sin demérito alguno por
teniente de Rey de una plaza tan remota y estrecha a servir empleo
muy desigual al que tenía».591
Una rèmora secular: la deserció
Els historiadors han sabut identiﬁcar un dels fenòmens més comuns
que va caracteritzar la tropa durant l’època moderna: la deserció. Quan
hom maneja documentació de l’època ràpidament en capta l’existència.
Diversos autors han escrit que la causa principal de les baixes dels
exèrcits no eren conseqüència del combat (mort o ferida), o d’una possible malaltia, sinó de la fugida del combatent.592 Durant la Guerra dels
Nou Anys podem advertir com els soldats de reemplaçament que van
arribar a Catalunya, en alguns casos, presentaven uns percentatges de
deserció signiﬁcativament alts.593 Com veurem a continuació, la guerra
de Successió esdevé un nou conﬂicte modern on aquesta realitat es
perpetua, a vegades, amb una presència elevada.594 En totes les maniobres que hem abordat amb una certa dedicació hi documentem el
590. No hem pogut testimoniar-ne les causes, però sí la seva defunció a AHN,
Estat, ll. 436. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Puigcerdà, 24 de setembre de 1713.
591. AHN, Estat, ll. 450-1. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 24 de gener de 1714.
592. J. BLACK, La Europa del siglo XVIII. Madrid: Akal, 1997, p. 379.
593. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante…, p. 218.
594. Aquesta situació va perdurar al llarg del set-cents; BORREGUERO BELTRÁN, «La
vida de los soldados...», p. 32-34.

GUERRA

I QUOTIDIANITAT MILITAR

321

fenomen: setges de Barcelona de 1705 i 1706, batalla d’Almansa, setge
de Lleida, setge de Tortosa, setge de Girona, fets dels Prats de Rei i
Cardona de 1711, bloqueig austriacista de Girona de 1712, bloqueig i
setge barceloní de 1713-1714, a banda de les incursions permanents
que es van realitzar a la plana de Lleida al llarg dels anys centrals.
Aquesta freqüència ens indica que la fugida dels combatents era
un fenomen absolutament assimilat pels actors de les guerres, era un
factor intrínsec de la pròpia disputa amb el qual es convivia i s’intentava extreure un rendiment. Tant era així que un dels principals canals
d’informació dels exèrcits en campanya —no l’únic— s’aconseguia a
través dels desertors,595 o, tal com han indicat teòrics del fenomen
bèl·lic, que subratllen com els exèrcits intentaven captar desertors per
enrolar-los a les pròpies ﬁles.596 L’estament borbònic hispànic, davant
les informacions que alguns soldats irlandesos de l’estol aliat de 1705
ja havien començat a desertar, va planiﬁcar la mobilització de vint-iquatre oﬁcials de la mateixa nació perquè passessin al camp barceloní
aquell mateix setembre. L’objectiu de la maniobra era animar a desertar
els compatriotes i, d’aquesta manera, poder formar un regiment de
dragons d’origen irlandès d’uns tres-cents militars. Desconeixem si els
projectes d’aixecar una formació ﬁlipista van reeixir, malgrat que ho
dubtem si tenim en compte que des de Lleida no es va acabar enviant
cap reforç per al virrei Velasco. Paral·lelament, la cort de Madrid va
enviar tres-cents doblons per emprar-los com a «enganche» d’aquests
possibles desertors.597 Podem observar registres similars però a la inversa, quan el comte de Galway, sabent que l’exèrcit ﬁlipista tenia soldats
hispànics descontents, o que pretenien servir Carles III, va promoure’n
la deserció tot oferint el mateix rang d’oﬁcial.598
Si tenim en compte els elements que hem exposat, i especialment
els que envoltaven la quotidianitat dels combatents, esdevé ben plausible
que la tropa i els segments de la sotsoﬁcialitat poguessin practicar la
fugida. En la base de l’explicació hem de contemplar el punt de partida
dels soldats, és a dir, la manera com arribaven a l’exèrcit. A inicis del

595. Val a dir que les informacions trameses per aquests fugitius no sempre eren
exactes, com quan un militar del desembarcament aliat de 1705 va comunicar a Velasco
que transportaven quinze mil homes i, en realitat, el contingent de Peterborough era
d’uns nou mil efectius; AHN, Estat, ll. 2947. Carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona,
25 d’agost de 1705.
596. BLACK, A Military Revolution?..., p. 43.
597. AHN, Estat, ll. 264. Ordre de Felip V, Madrid, 2 de setembre de 1705; Carta
de Grimaldo a Velasco. Madrid, 16 de setembre de 1705.
598. TNA, SP 34 / 33, exp. 110B.
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segle XVIII, tal com ja succeïa al segle XVI, la insuﬁciència que oferia
el reclutament voluntari en termes numèrics motivava que la Corona,
per engrossir les ﬁles, emprés mesures de caràcter insatisfactori des
del punt de vista civil (lleves i quintes).599 Així mateix, al llarg de les
campanyes estudiades hem vist com sovint les superintendències no
podien garantir un subministrament regular de l’aliment bàsic, el pa,
que havia de ser racionat, o dels farratges necessaris per a les cavalleries. La paga, si es rebia, arribava a batzegades; el vestuari es proveïa
irregularment; les malalties, en moments concrets, podien ser freqüents
i tenien un cert impacte entre la tropa. La campanya ﬁlipista de 1711
és ben il·lustrativa, no només per la manera com acabà —la derrota
de Cardona—, sinó per la poca cura dels aquarteraments a l’inici de
l’any. El comandant José Vallejo escrivia que estant l’exèrcit acampat
a les rodalies de Calaf i dels Prats de Rei, amb tanta «descomodidad»,
van desertar al voltant de mil soldats i van perdre dos-cents cavalls
per causa de la fatiga i el mal aprovisionament.600 Una reﬂexió del
duc de Noailles recull l’esperit del que referim: «es muy factible desertarán muchos de sus soldados, que de pura necesidad se passaron
al Archiduque».601
Les condicions de vida d’aquests combatents, doncs, eren sovint
miserables. Desertar representava una fugida cap endavant per evitar
una situació de precarietat, i més si tenim en compte la poca vocació
de part d’aquests homes. A. Espino també ha posat sobre la taula
com aquesta acció signiﬁcaria una mostra de rebuig vers la gestió del
comandament militar, una mesura de pressió per mirar de capgirar
la situació existent, tal com es buscava d’aconseguir amb el motí.602
Un fragment que hem rescatat documenta de manera precisa la
deserció derivada d’aquesta desatenció assistencial. Alhora, deixa entreveure el paper de l’oﬁcialitat com a vertebradora de les formacions
en moments de diﬁcultat: «verá V.S. la suma necesidad, así de medios,
como de armas, vestidos [...] por cuya falta han desertado algunos
soldados; y lo hubieran ejecutado muchos más a no haberlos asistido
sus oﬁciales, de su dinero».603 Recordem que els oﬁcials havien posat

599. M. TORRES AGUILAR, «El delito de deserción y la reforma del reclutamiento
en el ejército de Felipe V», DD.AA., La Guerra de Sucesión en España…, p. 550.
600. AHN, Estat, ll. 397. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Corella, 19 de juliol
de 1711; Carta del marquès de Valdecañas a Grimaldo. Cervera, 20 de juny de 1711.
601. AHN, Estat, ll. 281-2. Carta de Noailles a Grimaldo. Perpinyà, 5 de setembre
de 1706.
602. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante…, p. 215.
603. AHN, Estat, ll. 416-2. Carta de Noailles a Grimaldo. Lleida, 19 d’agost de 1711.
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en joc patrimoni particular per accedir a la jerarquia castrense, quelcom que a la llarga els garantiria una posició social més rellevant. Per
tant, hem d’entendre en aquesta línia el fet que alguns comandants
poguessin arribar a facilitar recursos propis a la tropa. En el rerefons
es buscava la continuïtat de la seva arriscada empresa, que passava per la supervivència de la seva companyia, del seu regiment. En
aquest document transcrit del duc de Noailles també s’hi va adjuntar
un memorial dels pertrets que reclamava la formació afectada per la
deserció (regiment de dragons de Pou de Jafre): dos-cents fusells amb
baionetes, dues-centes jupes, dos-cents parells de mitges, quatre-centes
camises i trenta tendes de campanya.
La soldadesca, per cercar l’alleugeriment de vicissituds com les
descrites, podia practicar la rapinya de manera habitual, a vegades
instigada pels propis comandants, ja que consideraven que la captura
d’un botí mitigava la duresa de la campanya.604 A la primera escomesa
important de la Guerra de Successió a la península, els soldats aliats,
amb permís del duc d’Ormond, van saquejar el Puerto de Santa María
i Rota, o, tal com va passar a Lleida el 1707, quan el duc d’Orleans
va instigar el robatori de les cases particulars i d’ediﬁcis religiosos de
la ciutat.
Una segona opció, a pesar que era un recurs del moment, era la
venda que feien els soldats de l’equipament militar que la monarquia
els havia facilitat (cavall i altres pertrets). De fet, al voltant del món
de la picaresca podem advertir un seguit de pràctiques —alhora que
força difícils de contrastar— que des del nostre punt de vista esdevenen
realment interessants en tant que demostren les limitacions reals, de
base, dels exèrcits professionals de l’època. En aquest sentit, els soldats
podien llogar-se per treballar a temps parcial o fer de contrabandistes,
tal com sovint realitzaven els «vivanderos».605 A Pina de Ebro algun
soldat venia tabac de manera il·legal per esquivar, així, la taxa imposada per la hisenda reial.606 A la Lleida austriacista es va malgastar la
604. PARKER, La revolución militar..., p. 87-88. Alguns exemples concrets a D.
GONZÁLEZ CRUZ, «Las fuerzas armadas españolas y extranjeras en el tratamiento a la
población civil durante la Guerra de Sucesión», M. R. GARCÍA HURTADO (ed.), Soldados de
la Ilustración: el ejército español en el siglo XVIII. La Corunya: Universidade da Coruña,
2012, p. 138-140.
605. Gràcies als expedients matrimonials, R. Tey documenta com la joventut
podia ser un factor important per esdevenir «vivandero», atès que un capità del regiment
d’Araujo argumentava «no voler-los donar plaça de soldats per ser massa minyons»; citat
a TEY I FREIXA, Danys humans…, p. 18.
606. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa,
25 de juliol de 1713.
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roba de llit lliurada a la guarnició «[por] haberse los soldados vendido
muchas y las mejores mantas y jergones que se les había entregado».607
A l’àrea urgellenca, «públicamente los oﬁciales y soldados cortaban las
mieses, las trillaban, sacaban el grano y le vendían, sin ningún remedio
de nuestros generales».608
Amb diferència, el millor testimoni que hem localitzat prové del
comissari ﬁlipista Baltasar Moscoso: «Los soldados divertidos se distraen en aplicaciones indecentes, en contrabandos, y en guardias de
montes, dehesas y ganados, en menosprecio de la profesión y muy
notable daño de la manutención, porque ejercitados en esto se huyen
a cualquier movimiento, se casan, y se pierden y aún puedo aﬁrmar
sucede con muchos oﬁciales. La murmuración introducida por razón
de la reforma ha hecho correr varias voces, y con ellas asuntos tan
perniciosos y perjudiciales que ocultan caballos, se cometen fraudes,
y se vive con tanta precipitación, que ningún desvelo bastará después
a corregirlos, y reglarlos […]. Muchos caballos del Rey, como se me
ha hecho presente, sirven a transportar contrabandos, y los oﬁciales a
ocultarlos, y acometerlos en que hay tan tremendos desórdenes, que
no se pueden numerar, ni reducir a explicación». En la mateixa línea, el comissari sentenciava sobre l’estat de la cavalleria: «hoy esta
es un descuaderno lastimoso, una usurpación inﬁnita y una extrema
confusión».609
La picaresca, doncs, tan difícil de rastrejar però present si analitzem les fonts amb dedicació, tenia en la deserció un aliat indiscutible.
D’aquesta manera, considerem que un fenomen tan transversal i estès
també s’ha de poder explicar en aquests termes d’engany i ruﬁaneria,
a banda de les condicions miserables que podien suportar els soldats:
«las tropas de Francia que se hallan en el Ampurdán desertan muchos
soldados a los enemigos, y particularmente de los de caballería, quienes
después de vender los caballos, y equipajes, pasan a nuestra frontera
de Cataluña para sentar plaza en los regimientos del ejército de S.M.
[Felipe V]».610 A la fase ﬁnal de la disputa, durant el bloqueig i setge
de Barcelona, l’exèrcit francès no tenia cap recança a emprar pràctiques ben fraudulentes per aconseguir més racions de pa i diners de la
monarquia ﬁlipista, que era qui els mantenia. El superintendent José

607. AML, Llibre de Consells Generals, reg. 457, f. 166.
608. AHN, Estat, ll. 397. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Corella, 19 de juliol
de 1711.
609. AGS, Secretaria de Guerra. Suplement, ll. 125. Carta de Baltasar Moscoso
a Jean Orry. Madrid, 8 de setembre de 1713.
610. AHN, Estat, ll. 416-2. Carta de Vendôme a Grimaldo. Lleida, 18 d’agost de 1711.
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Patiño, que descriu els esdeveniments i va comprovar amb els seus ulls
la revista feta al contingent gal, avisava que «públicamente, y con el
mayor desorden, a penas se concluía la [revista] de un batallón, cuando
la mitad de los soldados se pasaba a otro, cuyo fraude se veía en todos,
de tal manera que no pudiendo ni debiendo disimularlo, me obligó a
no concluirla». El duc de Pòpuli es va mostrar molt molest amb les
tropes franceses acantonades a Barcelona ja que, segons la seva correspondència, va existir un comerç ocasional dut a terme entre soldats
i oﬁcials de l’exèrcit francès amb civils de la ciutat.611 Davant aquesta
situació era força difícil que s’acomplís un dels principals objectius
militars, el bloqueig, que pretenia tallar el ﬂux de subministraments.
José Patiño també es mostrava queixós pel poc control dels queviures
que arribaven per via marítima, atès que els gèneres dels vaixells no
portaven pòlisses d’embarcament i, per tant, el superintendent havia de
conﬁar en la paraula dels capitans, sense «confrontar ni en la cantidad
ni en las especies, con lo que se previene en las relaciones que se me
habían remitido». De fet, algunes missives de Patiño mostren un clar
to de resignació: «lo que no se hace, es solo lo imposible».612
A la pràctica, com es produïa la deserció? Aquesta qüestió tan
bàsica però de difícil resposta s’ha d’afrontar amb les anotacions de
caràcter anecdòtic que ofereixen les fonts. No pretenem establir grans
patrons explicatius, però uns breus exemples il·lustren com aquests
processos es desenvolupaven en la normalitat de la vida quotidiana,
sense que fossin maniobres massa complexes. Destaca la fuga en el
moment del trasllat de tropes o en cas que s’hagués de realitzar alguna operació de poca envergadura. A Girona, mentre la plaça va estar
bloquejada per l’amalgama austriacista durant bona part de 1712, els
soldats de la guarnició borbònica realitzaven sortides per buscar queviures; quelcom que el governador francès va acabar prohibint fruit de
la marxa que feien molts soldats quan anaven a adquirir hortalisses.613
Precisament, durant aquestes mateixes jornades, des de l’altre costat
del Principat s’informava a la cort madrilenya de situacions similars.
El ﬁlipista Francisco Morejón advertia com, dels cinc batallons del
cos d’infanteria d’elit de la Guàrdia Espanyola que van ser mobilit611. AHN, Estat, ll. 444. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 17 de desembre de 1713.
612. AHN, Estat, ll. 449. Carta de José Patiño a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 9 de març de 1714.
613. AHN, Estat, ll. 419. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Perpinyà, 3 de setembre
de 1712; AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà,
21 d’agost de 1712.

326

ADRIÀ CASES

zats des de Madrid cap a Lleida, tan sols en el trànsit d’una ciutat a
l’altra van desertar cent set militars.614 A Osca hem observat com un
frare franciscà del convent de la ciutat, de nom Francisco Cupillar, va
intentar col·laborar perquè trenta-dos soldats borbònics i dos sergents
desertessin a l’enemic. Sembla que la intriga va ser descoberta, fet que
va comportar l’empresonament del religiós i un consell de guerra als
militars. En aquesta ocasió, els soldats van salvar la vida ja que van
al·legar que els sergents els ho van imbuir. Els dos sotsoﬁcials van
ser penjats.615 Episodis com aquest posen l’èmfasi en el fet que les
fugues sovint s’executaven en grup,616 tal com també hem observat en
la guarnició de Roses.
La deserció que hem referit ﬁns ara, o es derivava de la precarietat
vital que acompanyava la milícia, o era fruit de la picaresca d’alguns
efectius que intentaven extreure algun recurs econòmic (aquest fet no
eximia que els soldats que ho executaven també estiguessin envoltats
per un situació depriment). Tot i això, la deserció no sempre estava
relacionada amb aquests dos paràmetres. D’aquesta manera, el paradigma d’aquesta altra deserció l’hem documentat just en el primer gran
enfrontament que hem abordat en el nostre estudi, el setge de Barcelona
de 1705. Si recuperem les anotacions que va trametre Velasco a la cort
borbònica durant les intranquil·les setmanes del setge, deduïm com la
guarnició ﬁlipista tenia prou ben cobertes totes les necessitats bàsiques.
El darrer virrei borbònic de Catalunya va informar que la tropa s’alimentava amb bones olles de carn i el vi necessari; així mateix, a part
d’haver percebut amb puntualitat la paga ﬁns aquell moment, durant
els dies de combat se’ls va incrementar lleugerament l’assignació. En
cas de malaltia, tal com havia succeït durant l’estiu de 1705, els soldats
de Barcelona recorrien a l’Hospital de la Santa Creu, que garantia un
restabliment prou reeixit si observem la taxa de mortalitat d’aquell
mes d’agost (4%). L’apreciació del virrei respecte dels seus homes no
deixà lloc a dubte: «mis tropas han sido siempre y serán muy leales
sin que en ninguno se haya observado la menor falencia».617 Doncs bé,
enfront de la situació descrita, quan els aliats van ocupar la capital

614. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Francisco Morejón a Grimaldo. Lleida,
21 d’agost de 1712.
615. AHN, Estat, ll. 383. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Saragossa, 18 de
març de 1710.
616. ESPINO LÓPEZ, Catalunya durante…, p. 216.
617. AHN, Estat, ll. 664-1. Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Barcelona,
13 d’octubre de 1705.
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catalana, albirem que el 61% de la guarnició borbònica va desertar
per enrolar-se a l’exèrcit enemic.
Episodis tan contundents com aquest es van produir al front estudiat al llarg de tota la disputa. Les guarnicions de Girona, Tarragona
i Lleida van fer el mateix durant la tardor de 1705. En conseqüència,
aquestes actituds denoten com existia un gruix evident de militars
que havien fet de la milícia la seva professió, per això no tenien cap
recança a l’hora de canviar de bàndol. Si el mitjà de supervivència que
tenien ﬁns aquell moment era substituït per un altre, en aquest cas
l’exèrcit borbònic per l’exèrcit aliat, l’intercanvi es produïa sense cap
impediment. Situacions a la inversa també es van produir. Un cop es
va disputar la decisiva batalla d’Almansa, abans d’esdevenir presoners,
al voltant d’uns mil soldats van enrolar-se a les ﬁles ﬁlipistes. I cal
esmentar que una part d’aquests combatents van tornar a canviar de
bàndol al cap de mig any, quan el duc d’Orleans va iniciar el setge
de Lleida i els mateixos combatents van introduir-se intramurs de la
capital de Ponent.618
Les úniques tropes on aquest fet esdevé més diﬁcultós de contrastar
van ser les d’origen estranger (anglès, holandès, imperial, portuguès i
francès), perquè si eren capturades, aquestes sovint optaven pel captiveri tot esperant el conseqüent bescanvi. Aquesta situació estava molt
condicionada si la soldadesca era pagada amb regularitat, atès que
difícilment desertaria.
D’aquesta manera, això podria indicar —a falta de més proves—
que els soldats d’origen hispànic eren els que presentarien unes taxes de
deserció més elevades. Els cossos borbònics d’infanteria de Barcelona
(Melchor de Montes i Luis Gaetano de Aragón), seguint les relacions
citades de Velasco, van ser els que patiren més baixes per deserció.619
A la fortalesa de Peníscola, gràcies a les certiﬁcacions del veedor, podem captar amb rigor l’impacte entre els fugitius de la guarnició que
van enrolar-se a l’enemic: de les quatre companyies del fortí, que en
total representaven cent trenta-dos militars, trenta-quatre van canviar
618. A. CASES IBÁÑEZ, La guerra de Successió i les Terres de Ponent. Lleida: Institut
d’Estudis Ilerdencs-Diputació de Lleida, 2014, p. 148.
619. A la revista del 12 d’octubre de 1705, el cos de Melchor de Montes estava
format per 686 militars, dels quals 174 van marxar amb el virrei Velasco a Andalusia.
Això signiﬁcava que el 74% del regiment va desertar per enrolar-se a l’exèrcit aliat o per
abandonar la milícia. El cos de Luis Gaetano de Aragón presenta unes dades similars,
atès que dels 543 militars, en van embarcar 187. Això signiﬁcava que el 65% va desertar;
vegeu AHN, Estat, ll. 664-1.
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de bàndol (el 25% del total). Un desglossament detallat d’aquesta xifra
denota el que referim: mentre que a la companyia d’espanyols de Peníscola la deserció va ser del 42%, les altres tres companyies, d’origen
italià, van tenir percentatges més reduïts (0%, 11% i 28%).620
Desertar per acudir a l’enemic també signiﬁcava desertar per enrolar-se a les partides de miquelets i voluntaris. En l’apartat corresponent
hem facilitat algunes dades en aquesta línia, però creiem que la sentència del comandant general de l’exèrcit establert a Barcelona el 1713
és clariﬁcadora. El duc de Pòpuli, en una de les habituals missives que
enviava a la cort, va explicar les escaramusses dels homes de Feliciano
Bracamonte contra els resistents que comandava el coronel Ermengol
Amill. L’envestida ﬁlipista, que comptava amb el suport del sometent de
Vic, va matar entre trenta i quaranta homes, va prendre dinou cavalls
i divuit presoners, «los más de ellos desertores de nuestras tropas».621
El captiveri i els processos de bescanvi
Així com la deserció ha estat una temàtica referida i, en el cas
que estudiem, àmpliament documentada, una de les qüestions que
resten per abordar i que també es derivaven d’exercir la guerra com a
militar —o combatent auxiliar— era l’empresonament. Les fonts oﬁcials
no aporten gaires informacions sobre aquest camp, per tant, tractar
aspectes com l’indret, l’assistència i el temps de reclusió esdevé més
diﬁcultós. Durant la contesa que analitzem, el nombre de presoners fets
per part d’ambdós bàndols va ser molt nombrós, malgrat que sovint
la tropa decidia canviar de bàndol abans que esdevenir presonera de
guerra. En certa manera, aquesta actitud és indicativa del que podia
implicar el captiveri, on es documenten manutencions escasses i reclusions prolongades i allunyades del front.
Quan hom treballa la temàtica, de la documentació s’ha d’esgrimir la diferenciació essencial entre presoners de guerra i presoners
d’estat, tal com s’evidencia de manera clara a partir del juliol de 1713.
Tot i que en les fonts aquests termes sovint van de bracet, o ﬁns i tot
sense l’important qualiﬁcatiu, tenir en compte el matís és rellevant, ja
que repercutia de manera directa en el tracte que rebia el reclús. Els

620. AHN, Estat, ll. 281-2. Certiﬁcació de Matías Cardona a Grimaldo. Peníscola,
2 d’agost de 1706.
621. AHN, Estat, ll. 449. Carta del duc de Pòpuli a Grimaldo. Camp davant de
Barcelona, 28 d’abril de 1714.
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presoners d’estat —que podien haver caigut presoners per signiﬁcar-se
en la guerra— eren tractats amb més severitat, atès que se’ls considerava rebels i se’ls atribuïen crims de «lesa Majestad». De la mateixa
manera, el rigor que experimentaven els sectors populars que havien
estat partícips de la confrontació —perfectament exempliﬁcada en la
mobilització auxiliar, que comportava l’execució sense pal·liatius de
miquelets o voluntaris, o la condemna a galeres— no sempre es produïa entre els rebels capturats d’una certa importància o ascendència
social. Alhora, aquests afers en ple front de guerra van tenir els seus
propis matisos; no podem concebre de la mateixa forma l’escenari
gestionat per Felip V (Terres de Ponent i de l’Ebre) i l’àrea ocupada
per les forces del duc de Noailles, que seguia les directrius de la cort
de París (extrem nord-oriental del Principat). Castellví ho testimonia
amb bon criteri, i les fonts primàries ho contrasten, tal com es pot
comprovar amb els articles XXI i XXIII de la capitulació de Girona,
on el general francès garantia que la població civil que havia lluitat
al costat dels austriacistes serien inclosos en la rendició i no patirien
represàlies. Castellví, ﬁns i tot, relata com alguns militars francesos van
començar a escometre contra els miquelets de Rau, a qui van tirar del
cavall, però el duc de Noailles va intercedir perquè la sortida seguís
un cert patró de normalitat.622
En les següents línies centrem l’atenció en els militars que van
esdevenir presoners de guerra, per tant, que van estar captius ﬁns que
van ser intercanviats o ﬁns que la guerra va cloure. D’aquesta manera,
gràcies al buidatge d’algunes relacions realitzades pels comissaris pertinents, podem resseguir els paratges d’acantonament dels soldats aliats
capturats i, en menor mesura, borbònics. En aquest sentit, a través de
cent quinze registres elaborats per comissaris ﬁlipistes —reconeixem
que és una xifra reduïda tenint en compte el volum de presoners fets
durant la guerra—, hem determinat els indrets de reclusió.
Majoritàriament, els presoners eren portats a territoris de la Corona
castellana. De la diversitat de paratges destaquen Astúries i Castella
la Vella; sobre el Principat asturià, la capital mantenia, no sense pro-

622. AHN, Estat, ll. 410-1. Document adjuntat per Noailles a Grimaldo. Girona, 26
de gener de 1711; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 411 i III, p. 134. La diferenciació
entre presoners d’estat i de guerra no eximia que el duc de Noailles també hagués
mostrat senyals de gran severitat a les àrees que recorria, vegeu CASTELLVÍ, Narraciones
Históricas, II, p. 420.
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blemes, el gruix més important de captius;623 pel que fa a Castella la
Vella, nuclis com Salamanca, Burgos, Palència, Sepúlveda i Segòvia van
albergar presoners i, de manera molt marcada, l’actual zona de la Rioja
(Calahorra). L’obra literària de Defoe, on part de la narració se centra
en la reclusió del capità George Carleton a San Clemente, dibuixa un
paratge manxec on alguns captius aliats van ser-hi conﬁnats.624 Les fonts
borbòniques també documenten la presència d’alguns reus a Castella
la Nova, a la població de Ciudad Real. La capital de la monarquia
també va albergar presoners, així com nuclis circumdants (Vallecas,
Humanes i, en menor mesura, Guadalajara). A més d’aquests indrets,
hem de suposar que places fortiﬁcades importants de la Corona, com
eren Pamplona, la Corunya, Alacant o Peníscola, entre d’altres, van
albergar reclusos. Precisament, a aquestes fortiﬁcacions s’hi van enviar
cabdills catalans que havien desenvolupat càrrecs rellevants durant
l’epíleg de combat resistent de 1713-1714.625
Del material treballat es desprèn com el modus operandi d’aquests
processos, en bona mesura, resultava semblant. El militar que havia estat
atrapat en alguna maniobra del front era enregistrat pel comissari de
bescanvi al Libro general de los prisioneros.626 Malauradament, aquesta
font essencial no l’hem localitzada, tot i que dubtem que s’hagi pogut
conservar. Seguidament, amb l’objectiu d’allunyar el militar de l’exèrcit
enemic, fruit del perill de fuga evident, el presoner era traslladat a un
nucli fronterer d’Aragó i Castella, on després se’l redistribuïa. Unes
anotacions sobre Molina d’Aragó són clariﬁcadores en aquest sentit, on
s’entreveu la diﬁcultat perquè la població pogués albergar cent vint-iquatre reus i esdevingués necessari el repartiment en altres territoris.
En aquesta ocasió, la cort madrilenya va resoldre que fossin traslladats
a Burgos.627 La relació d’aquesta localitat amb els presoners de guerra
torna a enregistrar-se pocs anys després, quan el coronel José Vallejo
va rendir la guarnició de Casp i va enviar-hi els cinquanta homes que

623. E. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO, La Guerra de Sucesión y Asturias. Oviedo: Consejería
de Cultura y Turismo del Principado de Asturias-Krk Ediciones, 2009, p. 268.
624. LEÓN SANZ, Memorias de guerra…
625. AHN, Estat, ll. 742. Carta de Rodrigo Cavallero a Grimaldo. Alacant, 22 d’octubre de 1714; carta de Fernando Pinacho a Grimaldo. Alacant, 19 de novembre de
1714. A. MUÑOZ i J. CATÀ, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), Madrid:
Muñoz / Catà DL, 2005.
626. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta d’Antonio Illoni al marquès de Bedmar. Saragossa,
22 de desembre de 1711.
627. AHN, Estat, ll. 758. Carta del senyoriu de Molina d’Aragó a Grimaldo, 18 d’agost
de 1708.
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la formaven com a presoners de guerra,628 albirem que perquè fossin
novament redistribuïts. Altres localitats frontereres com Daroca realitzaven la mateixa funció, on els presoners que hi arribaven passaven
després a altres paratges sota control borbònic.629
La majoria de llistes corresponen a militars que ocuparen places
de l’oﬁcialitat i la sotsoﬁcialitat, és més difícil seguir el rastre de la
tropa. Això es deu en part, com hem esmentat, al fet que el segment
més baix de l’exèrcit desertava a l’enemic. Aquest fet no comportava
que els soldats no fossin empresonats, sobretot els provinents de cossos estrangers. En els casos que hem pogut testimoniar els indrets de
reclusió de la tropa aliada, també identiﬁquem els mateixos nuclis de
la Corona castellana. Gràcies a una relació elaborada l’any 1712 pels
comissaris ﬁlipistes, sabem, tot i que sense detall, que més de mil
dos-cents soldats (alemanys, espanyols, portuguesos i holandesos) eren
reclosos a Segòvia, Sepúlveda, Còrdova, Humanes, Sòria, Palència, Ciudad Real, Zarzadilla, Vitòria, Alcalá, Guadalajara, Madrid i Oviedo.630
Això no eximia que alguns presoners fossin traslladats a França, compartint la despesa que signiﬁcava mantenir els militars i, en
el cas dels oﬁcials, els servents. És a partir de la batalla d’Almansa
que documentem aquest fet. Malgrat que alguns indrets hispànics com
Gijón van albergar part d’aquests presoners, i segons sembla vint anys
després el consell local encara estava pendent de percebre el cost de la
manutenció,631 el país gal va rebre uns dos mil anglesos que s’havien
encaminat des d’Arganda ﬁns a Baiona, on eren redistribuïts.632 Tal com
es pot comprovar a través dels registres de la Secretaria de Guerra
anglesa, el despatx va mostrar preocupació pels militars que estaven
reclosos en territori francès, per això van enviar agents a Bordeus per
poder suplir i garantir la manutenció dels captius ﬁns que fossin bescanviats. Així, s’espera evitar la crònica deserció.633 També provinents
d’Almansa, un mínim de dos mil sis-cents portuguesos van ser establerts
a França, que retornaren al front català entre 1709 i 1710.634
628. AHN, Estat, ll. 410-1. Carta de José Vallejo a Grimaldo. Fraga, 4 de gener
de 1711.
629. AHN, Estat, ll. 346. Relación de los lugares y parajes a donde se cree que
se hallan los oﬁciales de los enemigos prisioneros de guerra.
630. AHN, Estat, ll. 914. Relación de sargentos, cabos, tambores y soldados de
las tropas de los aliados prisioneros de guerra en España.
631. M. DONGIL SÁNCHEZ, «La Guerra de Sucesión en el Concejo de Gijón (17021712): la participación militar, la defensa y las aportaciones al esfuerzo bélico», Tiempos
Modernos, 23 (2011/2), p. 23.
632. AHN, Estat, ll. 320-1.
633. TNA, WO 4/5, fol. 221.
634. BNP, cod. 8542, fol. 200.
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Pel cantó austriacista, malgrat que el rastre documental encara
esdevé més testimonial, sabem que els presoners borbònics restaven
a Catalunya (Barcelona i Tarragona), i des dels dos ports principals
s’assignaven cap a altres zones sota control Habsburg, com l’arxipèlag
Balear i els territoris italians.635 A la capital catalana, ja hem esmentat
l’impacte que els presoners van generar a l’hospital general de la ciutat,
de manera especial durant el 1712. El borbònic Adrián de Betancourt,
abans de ser nomenat governador de Tortosa l’any 1708, va passar
a Grimaldo una llista de seixanta-dos sotsoﬁcials (capitans, ajudants,
tinents i alferes / sergents) i quaranta-tres soldats ﬁlipistes que estaven
retinguts al Principat.636 Casos més concrets com el del comte del Castillo o José Massones eren a Mallorca i Eivissa esperant la tramitació
del seu bescanvi.637
Aquest tipus de política, en què el captiu s’instal·lava en territori
enemic, podia esdevenir molt arriscada, tal com es va comprovar amb
l’intent de sublevació del coronel Mondran. Castellví relata que a l’habitatge d’aquest oﬁcial borbònic, presoner de la batalla de Saragossa,
es van produir diverses juntes amb l’objectiu de promoure una conspiració per dominar Palma i retornar la capital balear a l’obediència
ﬁlipista.638 Segurament, un dels casos més coneguts va ser el de Pròsper
de Verboom, presoner de la batalla d’Almenar, que va ser retingut a
Barcelona durant més de vint mesos.639 Durant la seva llarga estada a
la capital catalana, l’enginyer ﬂamenc va observar el sistema defensiu
de la ciutat, coneixements que posà en pràctica durant l’envestida ﬁnal
de 1713-1714 i un cop la ciutat va tornar a l’obediència borbònica.640
Així mateix, una vegada l’enginyer va ser alliberat, va trametre a l’alt
comandament francoespanyol un informe sobre l’organització i la naturalesa del cos civicomilitar de la Coronela barcelonina.641
Els militars presoners, en el seu captiveri, eren assistits per l’exèrcit que els custodiava. Així ho deﬁnien les lleis de la guerra, on els

635. AHN, Estat, ll. 420. Carta d’Antonio Illoni a Manuel Vadillo. Saragossa, 3 de
maig de 1712.
636. AHN, Estat, ll. 320-1. Carta d’Adrián de Betancourt a Grimaldo. Camp de
Vallovar, 8 de juliol de 1707.
637. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 11
d’agost de 1712.
638. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 238.
639. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Pròsper de Verboom a Grimaldo. Saragossa,
23 d’agost de 1712.
640. MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya..., p. 196.
641. AHN, Estat, ll. 420. Document adjuntat per Pròsper de Verboom al duc de
Vendôme. Saragossa, 18 de maig de 1712.
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captius tenien garantida una certa manutenció i llibertat. En aquest
sentit, sobretot, eren els segments de l’oﬁcialitat i la plana major els
que gaudien d’un marge més ampli en contraposició a la tropa. La
concepció aristocràtica que tenia el fenomen bèl·lic modern explica
episodis com els de Tiberio Caraffa, a qui van ferir a la cuixa i van
fer presoner en una escaramussa naval a l’alçada de Cadaqués i que,
previ pas per Barcelona, va demanar permís sota la seva paraula per
guarir-se a Perpinyà. En el seu cas, i un cop establert a la capital del
Rosselló, va rebre la nova que el seu bescanvi ja s’havia establert. Tiberio
Caraffa no va arribar a estar captiu ni vuit setmanes.642 Personatges com
Verboom van aconseguir crèdit —en el seu cas a Barcelona— gràcies
al qual ell mateix va poder mantenir-se i va poder ajudar altres oﬁcials
empresonats a la ciutat.643 Altres vegades, especialment els sotsoﬁcials,
demanaven ajuda econòmica directa a Felip V.644 Ignorem si aquests
militars captius, ﬁns i tot, participaven en la vida quotidiana de les
localitats on estaven reclosos, si més no així ho va escriure Defoe
amb relació a les memòries del capità anglès Carleton, que traspuen
sentiments de fascinació i astorament vers els espectacles taurins de
San Clemente.
En el cas que un presoner d’una certa jerarquia (o ascendència)
visqués algun greuge, aquest sovint es queixava al comandament enemic. Hem identiﬁcat una missiva il·lustrativa de Juan Gómez de Morales —ignorem la plaça que ocupava dins l’entramat austriacista— que
comunicà al duc de Berwick el seu disgust pel tracte rebut: «Por dos
antecedentes tengo puesto en noticia de V.A. como me hallo prisionero de guerra, y en la cárcel real de esta villa [Madrid] 17 mesas ha,
siendo contra estilo y orden militar, el que prisioneros de mi calidad
los mantengan en semejantes lugares, durante la prisión de guerra [...]
que me tiene medianamente mortiﬁcado, pues demás de lo mucho que
padezco en la prisión, me hallo tan falto, y sin asistencia, que por
instantes estoy esperando el perder la vida, pues debiendo atenderme
como tal prisionero, no se me ha dado, ni da socorro alguno, ni aun
el pan de munición que se le da a un mísero soldado.»645
642. AHN, Estat, ll. 426-1. Carta de Salvador Prats i Matas a Grimaldo. Perpinyà, 14 d’agost de 1712; AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Pedro Rubio a Grimaldo. Perpinyà,
21 d’agost de 1712; AHN, Estat, ll. 914. Carta de Tiberio Caraffa a Grimaldo. Perpinyà, 30 de setembre de 1712.
643. AHN, Estat, ll. 426-2. Carta de Pròsper de Verboom a Grimaldo. Saragossa,
23 d’agost de 1712.
644. Vint-i-sis militars ﬁlipistes van demanar ﬁns a 9.977 rals de billó per poder
viure a la capital catalana; AHN, Estat, ll. 433-1. Relación de los oﬁciales de las tropas
del Rey que se hallan prisioneros y detenidos en Barcelona, 21 d’agost de 1713.
645. AHN, Estat, ll. 337. Carta de Juan Gómez de Morales al duc de Berwick.
Madrid, 3 de març de 1708.
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Encara resseguint aquests processos, el mariscal Starhemberg establia comunicació amb els dirigents borbònics si s’assabentava que
cabdills del seu exèrcit no rebien un tracte adient. Així ho va fer saber
a T’serclaes de Tilly en conèixer que el marquès de las Navas i el capità
de voluntaris Luis Bravo estaven reclosos a Cadis i Ceuta amb una
atenció «no correspondiente a las leyes de la guerra». Segons sembla,
aquests militars patien un aïllament rigorós, amb manca de llum i
comunicació, fet que posava en perill les seves vides. El generalíssim
austriacista va amenaçar que si no rebien una assistència digna, ell es
veuria obligat a fer el mateix amb el general Miguel Pons de Mendoza i
els coronels Villahermosa i Fayole.646 Lògicament, si els borbònics identiﬁcaven processos semblants amb els seus presoners també mostraven
queixes a l’enemic, tal com va fer saber el mariscal Bezons respecte
d’uns captius establerts a la Llombardia.647
La tropa captiva vivia la reclusió en uns altres termes, si més no
això sembla despendre’s d’un dels escassos estudis que hi fan referència.
Tal com hem esmentat anteriorment, Astúries va ser un dels racons dels
dominis ﬁlipistes que va albergar presoners. E. Martínez-Radío posa en
relleu la diﬁcultat dels consells asturians a l’hora de subministrar el pa
de munició o una quantitat econòmica equivalent. L’any 1706 un petit
nombre de presoners portuguesos, molts dels quals malalts, van ser
posats en quarantena en un habitatge als afores de Gijón. Per protegir-se del fred i per poder descansar, les autoritats havien de vetllar pel
subministrament de palla. Al llarg del període de disputa, les queixes
asturianes van ser constants. A Oviedo, provinents de Brihuega, hi van
ser enviats cent cinquanta-dos militars anglesos, dels quals cent quatre
eren oﬁcials i sotsoﬁcials.648 El cost mensual mitjà que va sufragar la
capital asturiana l’any 1712 va ser de dos mil rals de billó. Quatre anys
abans (1708), per diversos conceptes de manutenció, els consells locals
afectats de tot aquest Principat havien desembutxacat 106.694 rals de
billó. Tot plegat contribuïa a empobrir més una societat prou gravada
ﬁscalment, que observava com la hisenda de Felip V trigava anys a
poder retornar la despesa ocasionada pels presoners.649
En el cas que l’intercanvi de militars es produís, s’executava seguint
dues tipologies. El més freqüent, si més no en termes documentals, va

646. AHN, Estat, ll. 914. Carta de Starhemberg adjuntada per T’serclaes de Tilly.
Lleida, 27 de setembre de 1712.
647. AHN, Estat, ll. 365. Carta del mariscal Bezons a Grimaldo. Lleida, 22 de
juny de 1709.
648. TNA, SP 94 / 78.
649. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO, La Guerra de Sucesión…, p. 268-272.
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ser el «canje particular». En aquest cas, els presoners s’intercanviaven
segons la rellevància i el rang castrense. D’aquesta manera, el militar
era alliberat a l’indret on havia estat conﬁnat o transportat ﬁns al
front, quelcom que es repetia a l’altre bàndol. S’han conservat alguns
exemples ocorreguts en plena contesa; precisament, els homes per als
quals Starhemberg havia estat reclamant una assistència adient —el
coronel marquès de las Navas i el capità Luis Bravo— van ser bescanviats pel també coronel marquès de Villahermosa i el també capità
Juan Manuel de Heredia. De la mateixa manera, el tinent Jerónimo
Alvarado i l’alferes José la Cruz foren canviats pels homòlegs Antonio
Pujol i Francisco Tarasona.650
L’altre mecanisme era el «canje general», que es realitzava en
comptades ocasions i, sobretot, quan ambdós exèrcits es trobaven cara
a cara, fet que agilitzava la comunicació: «pareciéndome que hallándonos con la vecindad y cercanía de la frontera, se podrán terminar
y concluir los tratados con mayor brevedad y conveniencia en alivio
de unos y otros prisioneros».651 Que tinguem constància, el primer
intercanvi acordat en aquests termes durant la contesa es va produir
a Linyola el 26 d’octubre de 1708.652 En aquests processos hem de suposar un «mercadeig» entre els comissaris ordenadors, que eren Jaume
Circuns pel cantó aliat i Antonio Illoni pel bàndol borbònic.653 Els dos
administradors militars, amb les ordres pertinents de cada general,
tractaven el nombre i el rang dels homes, la quantitat i la data del
tractat. Aquests afers podien allargar-se bona part de la campanya, ja
que a vegades, per motius que desconeixem, hi havia militars que el
monarca no deixava bescanviar sota cap concepte, tal com va succeir
amb els oﬁcials austriacistes hispànics del regiment d’infanteria d’Ahumada, Juan Simón (sergent major), Josep de Calveria (capità?) i Juan
Romero (tinent), «con quienes tiene el rey [Felipe V] justos motivos
para no canjearse por ahora».654

650. AHN, Estat, ll. 426-1. Estado de un canje particular convenido en 29 de
mayo 1712.
651. AHN, Estat, ll. 914. Còpia d’una carta de Starhemberg a T’serclaes de Tilly.
Cervera, 25 de setembre de 1712.
652. AHN, Estat, ll. 353.
653. L’ocupació professional de Jaume Circuns era botiguer de teles. Va morir el
21 de novembre de 1713, en un desgraciat accident a la seva llar del carrer de n’Oliver
de Barcelona; vegeu GARCIA ESPUCHE, Una societat assetjada..., p. 240-241.
654. AHN, Estat, ll. 411-1. Carta del marquès de Castelar a Grimaldo. Calaf,
15 de desembre de 1711.
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Gràcies a la trobada que van dur a terme els comissaris d’ambdós
exèrcits a l’estiu de 1711, podem conèixer el que referim en aquestes
línies. Si recordem la campanya desenvolupada durant aquest any, per
primera vegada i de manera generalitzada les tropes francoespanyoles
van recórrer gairebé la totalitat del front català, ﬁns a situar el quarter
general a Calaf. La penetració va conduir a les maniobres dels Prats
de Rei i de Cardona a les acaballes de la campanya. En aquest teló
de fons, setmanes abans dels esdeveniments referits, Illoni i Circuns,
juntament amb altres comissaris i generals, es van trobar el 20 d’agost
a Montmaneu. La conferència tenia com a objectiu establir les noves
pautes per a un bescanvi general, quelcom que no es va concretar si
fem cas de la documentació. Segons el relat del bàndol ﬁlipista, com
que els aliats posseïen més oﬁcials presoners, aquests pretenien suplir
la diferència amb soldats, quelcom que el comandament borbònic no
volia acceptar de cap de les maneres.655 Si observem les instruccions
que Starhemberg va trametre als seus generals, el relat ﬁlipista queda
completament contrastat, ja que, segons el mariscal austríac, un dels
punts principals que havien d’intentar establir els aliats en la negociació
era el canvi d’oﬁcials per soldats, tal com quedava establert al Càrtel
d’Itàlia (desconeixem el contingut i la localització d’aquesta font però
se’n desprèn que devia ser un document d’equivalències per poder intercanviar militars de diversos rangs).656
Fos a través d’intercanvis particulars o generals, el cert és que els
ritmes per concretar els bescanvis sovint eren defectuosos; de fet, la
deﬁciència és una característica constant del món castrense dels segles
moderns, així que els processos d’empresonament no podien ser cap
excepció. A vegades, tot i que de manera escassa, es documenten episodis en què ambdós exèrcits no acomplien els acords o es produïen
demores importants a l’hora de lliurar els presoners. Un exemple ben
evident el situem l’any 1711, quan el marquès de Castelar es queixava
al marquès de Bedmar perquè vuit oﬁcials aliats inclosos a l’intercanvi
de Linyola de 1708 encara no havien estat traslladats a Lleida per poder
retornar a l’exèrcit austriacista.657 De fet, durant aquest any de 1708,

655. AHN, Estat, ll. 416-2. Carta d’Antonio Illoni a Grimaldo. Cervera, 23 d’agost
de 1711; AHN, Estat, ll. 416-1. Carta de Pedro Antonio de Zúñiga a Grimaldo. Cervera,
28 d’agost de 1711.
656. TNA, SP 94 / 78. Instructions to be observed by Mm. le Comte de Atalaya,
comte Hamilton, et Brigadier Bretton, in the exchange of prisoners. Aguiló, 19 d’agost
de 1711.
657. AHN, Estat, ll. 411-2. Carta del marquès de Castelar al marquès de Bedmar.
Camp de Calaf, 20 d’octubre de 1711.
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el duc d’Orleans ja havia deixat constància de com els borbònics no
acomplien els intercanvis amb puntualitat, quelcom que sí que executaven els austriacistes.658 L’any 1712 Starhemberg es queixava de com el
seu exèrcit havia alliberat a Gènova els generals pertinents, i en canvi,
Antoni de Villarroel continuava a Segòvia, Frederick Shover tancat en
una casamata i el comte d’Alcaudete romania retingut en un castell.659
A les acaballes de la campanya de 1712, el mariscal Starhemberg
va proposar a T’serclaes de Tilly noves trobades per concretar un intercanvi general de presoners.660 Desconeixem, però, si els esdeveniments
van produir-se, malgrat que la incertesa que va sobrevenir arran de
l’abandonament anglès del front —i posteriorment, portuguès—, creiem
que va diﬁcultar les reunions. Just en aquestes setmanes identiﬁquem
moviments dels militars anglesos cap a Baiona,661 des d’on s’embarcarien
cap a les illes britàniques si tenim en compte l’obra de Defoe sobre el
capità empresonat George Carleton.662 Els militars portuguesos, per la
seva banda, que havien de retornar cap al regne lusità travessant tota
la península, van rebre els presoners mentre feien el recorregut de
tornada, tal com es pot comprovar a través de les demandes de pa i
farratges que executà el comissari ﬁlipista que vetllava pel seu periple.663
De manera ben diferent hem de concebre els esdeveniments que
van produir-se a partir del juliol de 1713, amb la conseqüent declaració de guerra de la Catalunya resistent. Tot i els esforços per part
de l’exèrcit d’Antoni de Villarroel per presentar una situació corrent,
d’un territori que donava suport a Carles III com a rei de la monarquia hispànica, el cert és que el comandament borbònic mai no va
acceptar el conﬂicte de 1713-1714 en termes de normalitat bèl·lica.
Per aquest motiu, per raó dels tractats de pau, la cort de Madrid
contemplava Catalunya en qualitat de rebel i, els opositors amb qui
feien la guerra, criminals de «lesa majestad». Mostra de l’actitud que
volia exhibir Villarroel la detectem en aquesta sentència: «al oﬁcial y
soldados que se hicieron allí prisioneros los he tratado según estilo de
658. AHN, Estat, ll. 352. Carta del duc d’Orleans a Grimaldo. Camp de Montgai,
19 de setembre de 1708.
659. AHN, Estat, ll. 426-1. Còpia d’una carta de Starhemberg a T’serclaes de Tilly.
Cervera, 20 d’agost de 1712.
660. AHN, Estat, ll. 914. Carta de T’serclaes de Tilly a Grimaldo. Lleida, 28 de
setembre de 1712.
661. TNA, SP 41 / 4, exp. 197.
662. LEÓN SANZ, Memorias de…, p. 317-331.
663. AHN, Estat, ll. 427. Carta de Francisco Argenso a Grimaldo. Escatrón, 24 de
gener de 1713.
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guerra, observándoles su capitulación y dándoles el pan».664 El duc de
Pòpuli, però, es mostrava inequívoc amb relació a aquests aspectes.
En una resposta que el comandant ﬁlipista va donar a Antoni de Villarroel, que s’havia mostrat extremadament molest per la duresa amb
què havien actuat els comandants borbònics contra els combatents de
Torredembarra —els presoners van ser executats o majorment condemnats a galeres de per vida—665 Pòpuli no va deixar lloc a dubtes
de la política que s’imposaria al llarg del darrer any de conﬂicte: «se
hace evidente no poderse pretender por los amotinados de Barcelona
y sus jefes ser tratados recíprocamente como se ha estilado por las
dos potencias».666 Ja hem referit en altres apartats del treball que des
de llavors va començar una altra guerra, on l’aspecte dels presoners
i el seu tracte il·lustren la política borbònica que va sobrevenir, ﬁns i
tot més enllà de l’acabament de la disputa.

664. AHN, Estat, ll. 433-2. Carta de Villarroel a Mr. de Brancas. Barcelona, 26 de
juliol de 1713.
665. TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya..., p. 41-42.
666. Citat a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 831.

CONCLUSIONS

Catalunya va iniciar la centúria il·lustrada de la pitjor manera
possible; per bé que si hom dóna un cop d’ull als episodis viscuts al
territori des de 1635, pot entreveure que la guerra va acabar formant
part de la quotidianitat de diverses generacions de catalans. Ara bé,
el conﬂicte successori va tenir unes connotacions diferents, sobretot
per als territoris de la Corona d’Aragó (que deixà d’existir a partir de
1714-1715). El xoc dinàstic d’inicis del segle XVIII posseïa els trets característics per esdevenir un conﬂicte més de la història europea, però
la conclusió fou notòriament distinta, atès que les repercussions al si
de la monarquia hispànica no tenien precedents similars. Els resultats
esdevinguts a partir de 1707 (i ﬁns als tractats de 1713, 1720 i 1725)
van canviar la ﬁsonomia interna i externa de l’estructura política: externa perquè l’herència territorial europea va perdre’s deﬁnitivament,
circumscrivint la sobirania hispànica a la península Ibèrica (a banda
de Mallorca i les Pitiüses). Els llunyans territoris d’ultramar serien
els darrers dominis preservats (Índies i Filipines). Interna perquè va
concebre’s una nova monarquia, que comptà amb una estructura de
poder centralitzada —i molt militaritzada— que acaparà les màximes
quotes de poder polític. D’aquesta manera, es va posar ﬁ als ressorts
del pactisme que havia caracteritzat els regnes de la ja antiga Corona
d’Aragó.
Com en altres moments de la història, la guerra s’inicià amb alts
graus de politització i interessos socioeconòmics, i a la ﬁ va acabar
esdevenint una qüestió de pura supervivència territorial que afectà
totes les esferes de la societat. En termes bèl·lics, aquesta evolució es
derivava del tipus de conﬂicte practicat a l’Antic Règim, on predominava una guerra basada en el desgast econòmic i humà. Aleix Ribalta,
pagès del Palau d’Anglesola, ho va captar a la perfecció: «lo ﬁ de la
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guerra sempre és llevar les forses uns a altres [...] tots los dies venian
las partidas de Lleida; altres dias venian les de Carlos III, i entre uns
i altres no nos deixaven cosa».1
El fet que haguem plantejat l’estudi de les estructures dels exèrcits
enfrontats a Catalunya durant la disputa dinàstica ha comportat que
haguem tret a la llum dades diverses sobre els protagonistes que van
materialitzar el conﬂicte. Cal dir, però, que és just recalcar l’obtenció
d’uns millors resultats pel que fa a la milícia ﬁlipista. L’existència d’estudis concrets sobre diversos aspectes del govern de Felip V, a més d’un
fons documental més heterogeni i, sobretot, interconnectat, possibiliten
elaborar —si se’ns permet l’expressió— un producte historiogràﬁc més
solvent. La disparitat de fonts per estudiar l’amalgama austriacistaaliada és un entrebanc difícilment salvable.
Pel que fa al perﬁl dels homes que van protagonitzar el xoc, advertim que qualsevol investigador que s’hi refereixi i pretengui elaborar un
treball seriós ha de contemplar l’anàlisi del mosaic social derivat de la
mobilització auxiliar. Volem subratllar aquest aspecte en primer terme
perquè ﬁns l’actualitat han estat escassos els autors interessats en la
matèria, que ens és difícil d’entendre tenint en compte la importància
d’aquesta variable. L’acció que dugué a terme la mobilització auxiliar,
creiem que va ser cabdal per a l’empresa austriacista, per tal com no
podia donar resposta a tres fronts oberts alhora, especialment els dos
que van ser més bel·ligerants (Terres de Ponent i frontera nord-oriental).
Sense el desplegament del gruix de miquelets, voluntaris i sometents,
albirem que les penetracions francoespanyoles provinents de les fronteres haurien estat més elevades i haurien afectat més part del territori,
per tant és innegable atribuir-los una noció de contenció essencial. En
l’apartat corresponent ja hem referit alguns episodis concrets, no ens hi
tornarem a estendre; ﬁns i tot hem pogut observar com en maniobres
d’estricte desplegament militar, aquestes partides es desenvoluparen
amb una certa efectivitat (setge de 1705 i, sobretot, en el de 1706).
Durant els anys en què la guerra s’enrocà a Catalunya és quan
s’evidencia millor tot aquest bagatge. Les fonts primàries borbòniques
en són testimonis irrefutables. El projecte que presentà Josep d’Alòs
al duc de Vendôme l’any 1711, amb l’objectiu d’aixecar companyies
de miquelets que lluitessin al costat del Borbó, és molt indicatiu. Per
a la política defensiva de Carles III, la mobilització auxiliar va ser
un element estructural del front català, i no oblidem que al llarg de

1. A. BACH I RIU, «Crònica de la Guerra de Successió a les terres de Lleida, escrita
per un pagès del Palau d’Anglesola», Ilerda, 44 (1983), p. 176-177.
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la cronologia estudiada amb més deteniment (1705-1714), les armes
que donaren suport a Carles III només van tenir una actitud ofensiva
durant l’any que transcorre des de setembre de 1705 a setembre de
1706, i durant el segon semestre de 1710. Per tant, la gran majoria de
campanyes es van haver de plantejar en termes defensius, comportant
així una implementació constant d’efectius auxiliars.
Els homes que formaven part d’aquests cossos provenien eminentment del món popular lligat a la menestralia o la pagesia (en el cas dels
sometents), i d’entorns bàsicament rurals (pel que feia als miquelets).
Amb relació a aquest darrer grup, els fusellers de muntanya, sembla
que la presència mateixa de la guerra i la misèria que comportava
esdevé una de les raons principals que n’expliquen la proliferació. Una
presència que, com hem vist, era geogràﬁcament més transversal a mesura que la guerra avançà, ﬁns al punt que no podem concebre aquest
tipus de combatent circumscrit només en àrees properes al Pirineu.
De la mateixa manera, l’exèrcit regular també comptava amb segments poblacionals populars, però predominantment urbans (no signiﬁca
que no s’hi poguessin enrolar homes d’entorns rurals deprimits). Tot i
que desconeixem la procedència dels combatents del bàndol ﬁlipista,
hem de suposar un predomini territorial originari de la Corona castellana i del Regne de França. A mesura que la guerra avançà, no descartem l’existència de soldats provinents d’altres indrets de la Corona
d’Aragó. En un segon pla, aquest mateix bàndol disposa de regiments
originaris dels seus enclavaments territorials, com Nàpols o Flandes, a
banda de mercenaris d’origen irlandès. La composició austriacista era
força diferent a causa de l’aliança de Carles III amb les potències de
la Haia, així com per raó dels territoris hispànics que posseïa (o pretenia posseir). Els registres hospitalaris de la Santa Creu de Barcelona
il·lustren una amalgama nacional evident.
Tornant a les forces auxiliars, els bons resultats que oferia la mobilització en termes militars, especialment els miquelets i els voluntaris,
és necessari concebre’ls en la seva justa mesura perquè no era possible
que un monarca com Carles III o Felip V poguessin sobreposar-se a
l’enemic només amb efectius d’aquesta tipologia. Com hem vist, la indisciplina, la improvisació i el descontrol eren actituds freqüents d’uns
combatents que, per regla general, evitaven estar subjectes a les forces
regulars. Com pot ser, llavors, que sovint aquestes accions fossin tan
reeixides contra l’adversari reglat?
Una resposta es trobaria en la forma de guerrejar, principalment
desenvolupada en emboscades i atacs sorpresa que garantien una certa
superioritat vers l’adversari. Tot i això, albirem que l’efectivitat auxiliar

342

ADRIÀ CASES

reﬂecteix de manera indirecta la incapacitat que podia arribar a mostrar l’exèrcit regular. Altres estudis que aborden esferes de la milícia
completament diferents (com és el reclutament) apunten cap aquesta
mateixa direcció. Els treballs de F. Andújar mostren com el bàndol
ﬁlipista prioritzava la compra de patents que garantia una plaça rellevant en la jerarquia militar, sobreposant així la capacitat econòmica a
la capacitat professional. Per tant, considerem que aquesta realitat no
podia deixar de fer-se evident en ple front de lluita. Caldrà seguir investigant per delimitar amb precisió aquest impacte, però segons l’obra
de l’autor referit, aquest procés es perllongà ben entrat el segle XIX.
Una de les principals qüestions que hom s’ha de plantejar quan
pretén acostar-se a la Guerra de Successió a Catalunya rau en les raons
que expliquen per què el conﬂicte es prolongà, després de la batalla
d’Almansa, durant set campanyes més. Des del nostre punt de vista,
molts factors expliquen les causes d’aquest fet. Podem concebre raons
de caire logístic i tecnològic relacionades amb les problemàtiques d’avituallar de manera constant exèrcits tan voluminosos; les desavinences
internes del bàndol ﬁlipista, accentuades a partir de 1709 arran de
la decisió de Lluís XIV d’apartar els seus efectius de la península; el
paper absolutament clau que van desenvolupar els aliats, especialment
Anglaterra i la seva armada, gràcies als quals Barcelona rebia soldats,
diners i pertrets de tot tipus; el context diplomàtic internacional, on
França i la Gran Bretanya van intentar segellar la pau diverses vegades, i, molt especialment, a partir de la mort de l’emperador Josep I.
En qualsevol cas, la resposta ha de disposar d’una casuística múltiple
i advertim que la guerra de desgast (de les forces auxiliars) immersa
en un altra guerra de desgast (de les forces regulars), també ha de ser
un factor que s’ha de considerar.
La pregunta plantejada més amunt obre la porta a un altre aspecte cabdal que creiem necessari atendre millor. Més enllà del nombre
d’efectius que presentava cada bàndol —on els ﬁlipistes, excepte l’estiu
de 1710, sempre tenien una superioritat evident— o ﬁns i tot de la
qualitat dels combatents i la bona organització regimental, un dels
factors més determinants fou el logístic. Aquesta qüestió va condicionar molt l’èxit de les operacions, així com les condicions vitals dels
homes que hi interactuaven. Algunes campanyes catalanes de la guerra
que analitzem van ser pensades prioritzant estrictament la variable
logística, sense valorar la posició i l’estat del contrincant. Les accions
executades pel duc de Noailles entre 1706 i 1710 s’han d’entendre en
aquesta direcció, quan el seu exèrcit deambulà per les terres gironines
amb l’únic objectiu real d’extreure contribucions i requisar collites. Tot i
que al llarg d’aquests anys el mariscal francès va tenir diverses opcions
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per assetjar Girona, mai no ho acabà executant. Va caler esperar ﬁns
a les acaballes de 1710, una vegada havia rebut pressions de Felip V,
perquè materialitzés el setge. En el front del Segre, aquest plantejament
borbònic es documenta amb claredat durant les campanyes de 1708,
1709, bona part de 1711 i en l’expectatiu 1712, tal com s’entreveu amb
l’omissió del príncep T’serclaes de Tilly a l’hora de desbloquejar Girona.
Tenint en compte les etapes evolutives de la guerra i la disponibilitat de recursos per a la maquinària bèl·lica, les forces austriacistes
mai no haguessin pogut sobreposar-se al contrincant ﬁlipista. A partir
de 1707-1708, l’exèrcit borbònic gairebé sempre va nodrir-se millor de
tots els elements necessaris per desenvolupar el combat. Recordem que
una vegada Lleida va restar sota control borbònic (tardor de 1707),
la Depressió Central Catalana va convertir-se en terra cremada. Això
signiﬁcava que les armes de Carles III perdessin una de les principals zones de producció bladera. De la mateixa manera, la frontera
nord-oriental (Olot-Banyoles-Figueres), fou un altre front afectat per
les marxes i contramarxes, quelcom que no permetia controlar amb
regularitat les collites d’una altra zona prioritària en termes agraris.
Aquest fet circumscrivia l’àrea de «seguretat» austriacista a una geograﬁa reduïda, que havia d’assegurar la supervivència de la població
autòctona, dels refugiats que arribaven a Catalunya i d’un exèrcit que,
pel cap baix, rondava els vint mil efectius (sense comptar forces auxiliars). Les informacions que aconseguia Josep d’Alòs fruit de la xarxa
d’espionatge que va teixir sobre el territori són prou rotundes: «En este
corto país en que tienen su cuartel puede asegurar con toda verdad,
que la hambre es casi general, porqué la multitud de personas que
están aquí refugiadas, junto con las tropas, necesitan de mucha más
provisión de la que da de si este territorio.»2
A banda, pel cantó Habsburg la disparitat de criteris al si de
l’aliança era un entrebanc real que afectà bona part de les decisions
logístiques, especialment durant el període 1705-1707. La improvisació
existent no ajudava en l’evolució dels esdeveniments. Situem alguns
exemples: tot i que el setge sobre Barcelona va ser reeixit (1705), els
dubtes inicials per encarar l’ofensiva aliada van ser ben presents, ﬁns
al punt de plantejar obertament reembarcar els efectius per marxar

2. AHN, Estat, ll. 531. Notes anònimes adjuntades per Josep d’Alòs a Grimaldo.
Saragossa, 1 de març de 1712. Precisament, hi ha estudis sobre la capital catalana que
indiquen com a partir de 1708, i ﬁns a 1713, el cost de la vida augmentà amb escreix;
vegeu G. FELIU MONTFORT, «Aproximació a un índex del cost de la vida a Barcelona, 15011807», DD.AA., Josep Fontana. Història i projecte Social. Reconeixement a una trajectòria,
vol. I. Barcelona: Crítica, 2004, p. 165.
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cap a Savoia. Un altre episodi es visqué durant la incursió de Carles III a Castella (juny de 1706), quan en un principi el monarca havia
de seguir la via valenciana —promocionada per l’exèrcit anglès—, a
l’alçada de Tarragona va canviar de parer per recórrer el camí aragonès.
Altre cop, els estudis de V. León sobre els consells de guerra aliats són
proves irrefutables per constatar aquestes traces d’improvisació. En
el rerefons existia una disputa per les aspiracions particulars de cada
potència, condemnant l’èxit d’alguns operatius conjunts. Per aquest
motiu, a la primavera de 1708 el mariscal Starhemberg arribà al front,
amb l’objectiu de liderar l’aliança que donava suport a l’Àustria. Alhora, l’exèrcit anglès va realitzar un pas endarrere en el seu lideratge i,
malgrat donar suport econòmic i humà a l’aliança, va tendir a vetllar
pels seus interessos estratègics i econòmics (adquisició de Menorca i
fortiﬁcació de Tarragona per assegurar-ne el trànsit).
Aquestes qüestions apuntades i relatives a la logística austriacista
(dependència i insuﬁciència del ﬂux mediterrani, desacord i improvisació), van afectar el territori català i a la seva població civil de manera
inevitable. Amb molts problemes, els consells locals es veien obligats a
garantir la manutenció de la soldadesca (allotjaments, aliments, farratges i sanitat), i col·laborar en l’esforç de guerra (carruatges, bagatges,
pertrets diversos i sometents). Un cop més, les «lleis de la guerra»
esmicolaren les «lleis de la terra». En els dominis ﬁlipistes, la situació
encara fou més severa, amb imposicions econòmiques, treballs forçats
i extorsions incontrolades que es produïen, sovint, immerses en un
clima de violència.
És un fet patent que les vitualles i els pertrets de guerra eren fonamentals per obtenir la victòria, i s’entreveu que l’exèrcit de Felip V
va aconseguir-ne un millor accés (ja fos d’origen estatal o a través de
la iniciativa privada). Tant és així que no concebem per què els aliats,
un cop guanyades les batalles d’Almenar i Saragossa (juliol i agost de
1710), no optaren per dirigir-se a Pamplona, Bilbao o Santander. La
possibilitat de controlar els enclavaments del nord de la Península
hagués comportat una comunicació marítima molt més eﬁcaç amb els
vitals ports de la Haia i Londres. El temps necessari per avituallar el
front s’hagués vist reduït dràsticament, i és plausible entreveure que
si alguna ﬂota podia consolidar aquest tipus d’empresa, aquesta era
l’estol de les potències atlàntiques.
Ara bé, l’exèrcit austriacista no va acabar materialitzant aquesta
opció, i ja coneixem els fets sobrevinguts: les armes aliades tornaren
a penetrar a Madrid i van adonar-se que no tenien prou capacitat
logística per hivernar-hi. El retorn precipitat —i penós— comportà la
desfeta ﬁnal de les opcions austriacistes (Brihuega i Villaviciosa), que
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a partir de 1711 només tindrien capacitat per defensar-se (els Prats de
Rei i Cardona). Aquest tipus de situacions ensenyen a l’investigador
la rellevància de la variable estratègica i ens fan plantejar ﬁns a quin
punt la disputa peninsular va ser guanyada per les armes ﬁlipistes o
perduda per l’Aliança de la Haia.
L’evolució de la guerra no era l’únic procés que es veia afectat per
la desorganització administrativa-militar viscuda en general. Ja hem
referit com la societat civil catalana se’n va ressentir, però també els
exèrcits i els homes que els formaven. Estant en campanya, o a les
casernes d’hivern, aquests combatents podien patir una dieta insuﬁcient
i irregular, que en cas de previsible escassetat era racionada; els sous
arribaven amb comptagotes, i els equipaments justejaven (cavalls, armament, munició, vestuari). Les condicions dels homes que constituïen
els exèrcits apunten cap a un modus vivendi penós. Alguns autors ho
han deﬁnit com un «síndrome de misèria». Per tant, a banda de la
política deliberada d’extorsió i saqueig que a vegades podia plantejar
un comandament militar, la possibilitat d’aconseguir un botí era una
motivació que permetia alleugerir la necessitat viscuda per la tropa i
la sotsoﬁcialitat. Així mateix, pràctiques picaresques com el contraban,
tan difícils de rastrejar, alleugerien la vida d’aquests homes.
La fugida del combatent (deserció) podia representar la solució
d’aquesta dinàmica fatigant. Malgrat que per a la disputa successòria
no hem localitzat fonts que permetin extreure taxes de tall general,
estudis sobre la Guerra dels Nou Anys mostren com aquesta era la
principal causa de la pèrdua d’efectius de l’exèrcit hispànic de Catalunya. Plausiblement, això va continuar produint-se durant la contesa
dinàstica estudiada en aquesta obra.
Una altra realitat viscuda va ser la malaltia. En aquest sentit, els
resultats obtinguts assenyalen com aquesta variable va ser ben present
en ambdós exèrcits i, en determinats moments, de manera prou elevada.
Francesc de Castellví testimonia com en una senzilla marxa l’exèrcit
de Felip V va perdre 1.435 efectius a causa del cansament i de les
malalties.3 La recerca realitzada mitjançant les fonts de l’Hospital de
la Santa Creu de Barcelona constaten situacions potser més acusades,
ja que alguns homes no van arribar ni al front de lluita a causa de la
duresa del trasllat marítim. Aquest tipus de situacions no van ajudar
gens ni mica en unes forces aliades que depenien de la comunicació
mediterrània. A través dels consells de guerra hem documentat com

3. F. DE CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, vol. III, J. M., MUNDET i J. M. ALSINA
(eds.), Madrid: Fundación Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1999, p. 56.

346

ADRIÀ CASES

durant l’agost de 1705, l’expedició del comte de Peterborough transportava uns dos mil homes convalescents. Hem de continuar aprofundint
en aquest tipus de temàtiques per mirar de reconstruir amb detall
l’afectació de les dinàmiques sanitàries. Autors com J. D. Alsop, però,
defensen la relació directa del resultats de cada campanya amb l’impacte
que causava la presència de les malalties. Segurament, una situació
paradigmàtica va viure’s a Girona durant el bloqueig austriacista de
1712 (comprès entre maig i desembre). Només el reforç vital del duc
de Berwick va alleugerir la situació desesperada que vivia la plaça, on
els soldats de la guarnició francesa anaven emmalaltint (i morint) a
mesura que transcorrien les setmanes.
Els processos d’empresonament i l’exercici en guarnicions militars
aïllades eren dues rèmores més d’un món acostumat a moure’s en els
límits de la supervivència, on observem traces que apunten cap a unes
condicions de vida ﬁns i tot més precàries que les presentades pels
exèrcits en campanya. No podem oblidar que malgrat la desorganització documentada a les respectives superintendències o veedories, o la
insuﬁciència de mitjans, existia una certa preocupació perquè l’exèrcit
seguís rebent el ﬂux de proveïments. En els processos d’empresonament, però, observem com la reclusió en zones allunyades del front
i una escassa manutenció alimentària accentuaven la precarietat, que
podia agreujar-se com a conseqüència d’un captiveri prolongat. No
és estrany, per tant, que gairebé mai no documentem la reclusió dels
soldats. Com hem vist en diverses fonts, la resposta habitual d’aquest
segment era desertar per enrolar-se al bàndol contrari i evitar, així,
l’empresonament. En termes generals, només els oﬁcials que tenien
una certa capacitat econòmica (pròpia, de l’Estat o d’altri) afrontaven
el captiveri tot esperant el seu bescanvi.
Les guarnicions militars, especialment aquelles que no estaven situades en l’òrbita dels exèrcits en campanya, apunten cap a vicissituds
autènticament miserables. Segurament, el paradigma d’aquests tipus
de situacions el documentem a les illes Balears, a la darreria del segle XVII.4 Amb relació a la cronologia i al front treballat, Roses va viure
episodis similars. Malgrat que la ciutadella estava immersa en la dinàmica de vaivens de l’exèrcit francès del duc de Noailles, amb un cert
suport marítim des de Cotlliure, la guarnició de Roses va experimentar evidents senyals d’abandonament i feblesa (presència de malalties
periòdiques, escassetat alimentària, manca de munició, impagaments,

4. A. ESPINO LÓPEZ, Guerra y defensa en la Mallorca de Carlos II (1665-1700).
Madrid: Ministerio de Defensa, CSIC, 2011.
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treballs de fortiﬁcació). La correspondència dels respectius governadors
(Domingo Recco i Juan Marquina) n’és un bon testimoni, per tal com
a les acaballes dels seus mandats, ambdós militars van exposar de
manera oberta el desig d’abandonar Roses.
Un darrer aspecte que volem subratllar, ara en clau territorial,
és l’esforç de guerra inqüestionable que va dur a terme Catalunya.
Alguns sectors de la historiograﬁa han pretès difuminar la implicació
dels territoris de la Corona d’Aragó al costat de l’Habsburg. Tenint en
compte el nostre estudi, pel que fa estrictament al Principat, esdevé
innegable atorgar-li aquesta noció de col·laboració. És just assenyalar
que, a mesura que els esdeveniments avançaren, podem identiﬁcar
senyals d’esgotament, iniciatives que pretenien acabar amb la guerra
i, en l’etapa ﬁnal, una cisma social com a conseqüència de la resolució de la Junta General de Braços (juliol de 1713). Tot i això, algunes
dades són ben il·lustratives: els principals consistoris del territori van
aixecar i costejar els respectius regiments de manera ininterrompuda,
des de 1705 ﬁns a 1714 (Diputació del General i Ciutat de Barcelona).
Aquestes formacions, com hem vist, estaven formades majoritàriament
per població natural del Principat. De manera més acusada, la participació de segments autòctons queda palesa tant a les Guàrdies Reials
Catalanes d’infanteria, aixecades sobre la base de mil homes, com a
les de cavalleria, organitzades sobre cinc-cents combatents (tot i no
disposar d’evidències documentals, és raonable entreveure que mai
no van ser formacions completes). La participació a l’exèrcit regular,
però, era més àmplia. Gràcies als registres hospitalaris de la Santa
Creu trobem combatents ﬁlls del Principat —tot i que numèricament
de manera més testimonial— en regiments com els del coronel Juan
Francisco de Ahumada, de la reina Anna, de Juan Francisco Ferrer i
de Pedro Morrás.
Capítol a part es mereix la nombrosa (i incalculable) presència de
formacions de fusellers que campaven pel territori, en alguns moments,
organitzats sobre la base de set formacions (tres mil cinc-cents homes).
Altra vegada l’hospital barceloní permet constatar l’eminent procedència
catalana d’aquest tipus de mobilització auxiliar (91% dels registres identiﬁcats). Les coroneles també demostren aquesta col·laboració, costejada
pels gremis urbans. Consells locals de l’interior constaten aquests tipus
d’actituds (convocatòries de sometents), malgrat que en aquests casos
és diﬁcultós precisar si es tractava d’una col·laboració espontània (com
sembla que passa amb l’aixecament de molts sometents durant el setge
de 1706) o de caràcter forçat com a conseqüència de la incapacitat
logística Habsburg. En aquest sentit, caldria desenvolupar recerques
d’àmbit local per delimitar millor l’impacte socioeconòmic. Tot i que
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alguns autors han copsat les insuﬁciències d’aquest tipus de fons documentals (J. M. Torras), a vegades es conserven alguns materials que
permeten recollir dades rellevants.5

5. En aquest sentit, destaquem la recent aportació feta per M. Vila, un estudi acurat
dels fons de la vila de Santpedor, gràcies a la qual disposem d’un dels millors treballs que
aborden l’impacte de la Guerra de Successió en l’àmbit local; vegeu M. VILA I CORTINA,
Santpedor durant la guerra de Successió (1705-1714). Ajuntament de Santpedor, 2014.
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ANNEX DOCUMENTAL

ANNEX I

Fragment transcrit del relat del virrei Velasco sobre els esdeveniments
del dia 14 d’octubre de 1705 a Barcelona. AHN, Estat, ll. 664-1.
Còpia d’una carta de Velasco a Grimaldo. Castillo de Carbonera,
23 de novembre de 1705.
«En este tiempo llegó el Marqués de Risbourg y estando leyendo la
copia de la última carta que había escrito a Peterborough y contándome
el recado que de su parte me había traído el conde la Rivera, me
dieron aviso de que los presos se habían amotinado con armas que les
habían introducido, que disparaban a la Guardia y que en el Pla de
Llull se había juntado algún numero de paisanos armados y diciendo
Viva Carlos 3o. Mandé al Marqués de Risbourg fuese luego a hacer
montar la caballería para atajar aquel primer movimiento, pero como
la materia estaba tan bien dispuesta, el fuego se emprendió tan generalmente en toda la ciudad, que volvió el Marqués a decirme estaba
toda amotinada y que como todos los oﬁciales de la caballería se hallaban divertidos en el embarco de su bagaje, no se podrían juntar sin
gran diﬁcultad. Encargué se volviese con la mayor brevedad a atender
a esta disposición y estando las cosas en este estado tuve la carta del
Conde de Peterborough [...] y al mismo tiempo diferentes avisos en
conﬁrmación de la general solevación de Barcelona, y que no dudase
que toda se encaminaría al Convento de San Pedro que es en el que
yo tenía mi residencia. Estas noticias se iban continuando por instantes, y me estrechaban a pensar en la seguridad de mi persona. Mandé
que montase la mitad de la compañía de granaderos de la Guardia de
Italia, que durante el sitio había tenido siempre conmigo, y se halló
que solo había dos soldados de la orden y hasta veinte hombres de
la Guardia de Españoles, y diez u doce caballeros del país. Salí a la
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muralla sin saber a punto ﬁjo la resolución que debía tomar; porque
para embarcarme en la Puerta del Mar era menester pasar por el Pla
de Llull donde estaba la mayor fuerza del motín que ya habían ocupado la casa que llaman de la Traición, embestido a la Guardia de la
Puerta del Mar y los Baluartes de Levante y Mediodía. Si quería ir a
la Puerta del Ángel (ocupada ya por tropas de los Aliados) el trecho
era muy largo y por diferentes partes expuesto a caer en manos de la
canalla, y aunque también se discurrió en salvarme por la surtida del
Baluarte de San Pedro, se encontraba con el inconveniente de estar
todo el campo cubierto de paisanos.
Estando en esta duda vinieron a decirme que a toda prisa me
retirase de la muralla porqué en la Puerta del Ángel había ya más de
mil paisanos. Viendo imposible poder preservarme de tan conocido
riesgo sin la asistencia que me había ofrecido Peterborough, envié un
ayudante pidiéndole entrase con la mayor brevedad y me volví a San
Pedro; pero la poca gente de mi familia que había quedado dentro vino
luego a decirme que a dónde iba, porque ya la gente del motín estaba
destrocando mis coches y se iba llevando las mulas y los caballos. Como
yo viese que las cosas habían llegado ya al último extremo, y que no
quedaba otro partido que tomar que morir matando, me resolví a echar
mano a uno de los fusiles que había dejado arrimados la Guardia y
haciendo lo mismo los caballeros que me seguían nos encaminamos a la
muralla para pasar a todo trance hasta la Puerta del Ángel y habiendo
tenido la fortuna de haber caminado cerca de la mitad de la distancia
sin encuentro de paisanos ni que nos disparasen desde las ventanas, me
vino luego noticia de que Milord Peterborough estaba ya en la muralla
con su caballería y con efecto llegó luego. Tomé un caballo y habiendo
enviado desde allí Milord una compañía de dragones a mi posada para
preservar de insultos mi familia y del pillaje la poca ropa que tenía en
ella hubiera esta providencia llegado muy tarde a no haber [?] cegado
a la canalla permitiendo que muy despacio se pusieren a comer en la
cocina la comida que estaba prevenida para mí y mis camaradas. Pasé
inmediatamente acompañándome a pie los de mi séquito a la Puerta
del Ángel, donde había gran cantidad de paisanos y no pequeña de
frailes de todas religiones con sus hábitos levantados y sus pistolas,
escopetas y alfanages y todos gritando Viva Carlos 3o y mueran estos
traidores. Entrámonos en un pequeño cuerpo de Guardia donde hallé
al Duque de Popoli, Marqués de Risbourg y de Aitona, al conde de la
Rosa y a don Manuel Toledo, y allí supe que si Milord Peterborough no
hubiera sacado entre sus brazos por entre muchas balas a mi señora
la Duquesa de Popoli, hubiera perecido en aquel lance.
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Fuese Milord después a instancia de todos a asegurar la persona
de nuestra Marquesa de Aitona y demás señoras, mujeres de los caballeros del país que habían resuelto salir con la guarnición y habiéndolo
ejecutado así, dejando guardias competentes en todas partes, se volvió
a la Puerta del Ángel desde [donde] nos llevó a su cuartel al Duque
de Popoli, Marqués de Risbourg, don Manuel de Toledo y a mí. Allí
hallamos a mi señora la Duquesa de Popoli con más aliento de lo que
en ocasiones de tanto aprieto corresponde a su sexo, y como ya fuese
muy tarde, comimos concurriendo en la mesa diferentes oﬁciales alemanes, el hijo del embajador de Portugal, el enviado de Inglaterra y
algunos caballeros catalanes de mirones alrededor de la mesa. Acabose
la comida y Milord Peterborough dijo al Marqués de Risbourg había
tenido recado de la gente del país declarándole que aunque supiesen
que sus tropas los habían de pasar después a cuchillo, sino echaba
luego de su casa a mí y a los demás traidores que me acompañaban
nos habían de matar en ella. El Marqués me dio esta noticia y con
ella me aparté con Peterborough a quien di a entender cuanto debía
extrañar que olvidándose de la buena fe con que observaban siempre
los tratados que se hacen entre los generales, permitiese que cuatro
paisanos despreciasen tanto el poder de sus tropas, que le combinasen
con la desatención de insultarme dentro de su casa. Disculpose (como
lo ha hecho siempre) con lo atendidas que las sin razones de los catalanes eran de la Corte del Archiduque sin que sus persuasiones fuesen
bastantes moderadas y que tenía por preciso que por evitar mayores
inconvenientes yo me embarcase, que él me acompañaría hasta dejarme
a bordo de la Bretaña. Y como en aquel frangente no me quedaba más
arbitrio que seguir la ley que aquellos inﬁeles quisiesen imponerme
convine en embarcarme y poco antes de anochecer fui dando vuelta
por toda la circunvalación de Barcelona hasta el muelle donde llegamos bien de noche, y muy mojados, y con bastante riesgo de que nos
sucediera un contratiempo en la mar porque el viento era recio como
el agua y la noche tan oscura que solo la precisión de aquel accidente
pudiera excusar de temeridad el embarcarse.»

ANNEX II

Llista dels militars del regiment de la Ciutat de Barcelona localitzats
al mapa 1
Nom i cognom

Natural

Josep Puig
Francisco Roca
Joan Molè

Agramunt (Montclar)
Alcover
Alcover

Josep Roca
Isidre Comes
Jaume Buigues
Joan Buigues
Francesc Maurici

Alcover
Alp
Anglès
Anglès
Arbúcies

Jaume Riera

Francesc Martí

Arenys de Munt
(Sant Martí)
Badalona
Bagà
Baix Pallars (Bretui)
Baix Pallars
(Gerri de la Sal)
Baix Pallars (Montcortès)

Miquel Soler
Agustí Trias
Andreu Puiol
Anton Gomil
Antoni Mortrons
Bernat Sorribes
Carles Casanoves

Banyoles
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Ramon Solà
Esteve Guitart
Josep Casanoves
Josep Navarro

Companyia
Francesc Puig
Granaders
Sergent major
Josep Puig
Fèlix Casalins
Sebastià Salamó
Sebastià Salamó
Pere Guitart
Coronel
Jaume Cordelles
Rafael Bensi

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Tinent coronel
Sergent major
Francesc Cordelles
Francesc Rigalt

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Coronel
Jaume Cordelles

Soldat

Tinent coronel
Tinent coronel
Sergent major
Josep Puig

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
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Nom i cognom

Natural

Francesc Busquets

Barcelona

Francesc Casas

Barcelona

Francesc Givert

Barcelona

Francesc Macià

Barcelona

Francesc Moles

Barcelona

Francesc Torrens

Barcelona

Gaietà Grau
Gaspar Planell
Guillem Viñoles
Ignasi Miró
Ignasi Vila
Jaume Colomines
Jeroni Campredon
Joan Batista Via
Joan Esteve

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Joan Farreras

Barcelona

Joan Pasqual
Josep Burgada

Barcelona
Barcelona

Josep Ferrer
Josep Llorens
Manel Guilella
Miquel Culi
Miquel Mirapeix

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Miquel Pomes
Miquel Rosaus
Nicolau Rodrigues
Pau Guitart
Pere Mar
Pere Peres
Salvador Corretja

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Salvador Gauxan
Vicenç Jove

Barcelona
Barcelona

Companyia
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Granaders
Sebastià Salamó
Sebastià Salamó
Sebastià Salamó
Sebastià Salamó
Sebastià Salamó
Rafael Bensi
Pere Guitart
Sergent major
Josep Puig
Sergent major
Josep Puig
Joan Moré
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Francesc Rigalt
Fèlix Casalins
Dalmau
Coronel
Jaume Cordelles
Llart
Francesc Rigalt
Claveria
Rafael Bensi
Anton Llopis
Tinent coronel
Antoni de Cortes
Joan Moré
Coronel
Jaume Cordelles

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Sergent
Sergent
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
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Anton Molas
Antoni Pons
Cosme de Montserrat
Eudald Domingo
Francesc Iglésies
Joan Fernandes
Josep Merli
Josep Puig
Miquel Freixes
Pere March
Miquel Marine
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Josep Mateu
Josep Palou
Josep Prous
Pere Niubò
Joan Benet Vadell
Josep Givert
Jaume Molet
Jeroni Ginesta
Francesc Costa

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
(Sant Andreu del Palomar)
Berga
Berga
Berga
Berga
Bigues i Riells (Bigues)
Blanes
Bot
Calonge
Camarasa

Josep Costa
Josep Llarissa
Pere Font
Agustí Soldevila
Anton Mulet
Domingo Mullet
Francesc Sigas

Camarasa
Cambrils
Camprodon
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona

Josep Gardeny
Rafael Mollet

Cardona
Cardona

Damià Sala
Francesc Bover

Castelló d’Empúries
Castelló d’Empúries

Valentí Gironès
Víctor Coniller
Magí Baixeras
Pau Farreut
Jordi Batista
Isidre Baraut
Francesc Furià

Castellterçol
Castellterçol
Castellterçol
Cervera
Esparreguera
Esterri d’Àneu
Figueres

Companyia

Plaça
Sergent
Sergent
Sergent de granaders
Soldat
Ajudant
Soldat
Sergent
Sergent major
Soldat
Tinent
Soldat

Francesc Rigalt
Francesc Rigalt
Francesc Puig
Francesc Rigalt
Pere Guitart
Francesc Rigalt
Sebastià Salamó
Rafael Bensi
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Francesc Rigalt
Fèlix Casalins
Fèlix Casalins
Joaquim Cordelles
Sergent major
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Tinent coronel
Antoni de Cortes
Sergent major Josep Puig
Coronel
Jaume Cordelles
Sebastià Salamó
Sergent major
Joan Moré
Jaume Guàrdia
Coronel
Jaume Cordelles

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Tambor
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Capità
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
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Nom i cognom

Natural

Esteve Palanca
Joan Palanca
Joan Rius
Melcior Solà
Salvador Vila
Josep Generas
Francesc Ventura
Joan Solé
Pere Flor

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Gósol
Granollers
Granollers

Pere Neras
Ventura Bosque

Granollers
Guissona

Josep Amorós

Isona i Conca Dellà
(Conques)
La Bisbal d’Empordà
La Garriga
La Pobla de Claramunt

Dimas Salbà
Sebastià Dalmau
Joan Galí
Esteve Maranges
Josep Peix
Nicolau Domemench
Pere Exclusa
Josep Oliveras
Pere Roure
Pere Serra
Anton Jover
Francesc Flores

La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
(Castellciutat)
Les Planes d’Hostoles
L’Estany
Lleida
Lleida

Francesc Carreres

Manlleu

Carles Uguet

Manresa

Isidre Febres
Jaume Partegas
Josep Bertran

Manresa
Manresa
Manresa

Josep Joves
Tomàs Baixas
Josep Font
Pau Torrens
Salvador Carreras
Salvador Montaña

Manresa
Manresa
Martorell
Martorell
Mataró
Mataró

Companyia
Sergent major
Sergent major Josep Puig
Joan Moré
Anton Llopis
Jaume Guàrdia
Joan Moré
Joan Moré
Coronel
Jaume Cordelles

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Sergent major
Francesc Puig
Sergent major
Josep Puig
Sergent major
Francesc Rigalt

Soldat
Soldat

Fèlix Casalins
Francesc Rigalt

Soldat
Soldat

Tinent coronel
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Sergent major
Josep Puig
Sebastià Salamó
Sebastià Salamó
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Llart
Francesc Rigalt
Sergent major
Sebastià Salamó
Joan Moré

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
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Natural

Joan Prats
Josep Prats
Jacint Suau
Bartomeu Robert
Pere Pau Borgony
Agustí Ribes
Francesc Llopis

Miravet
Moià
Molló
Monistrol de Montserrat
Montagut i Oix
Montblanc
Montblanc

Andreu Bigues
Pau Bigues
Joan Canes
Anton Graells
Josep Pagès
Francesc Casanova

Olesa de Montserrat
Olesa de Montserrat
Oliana
Organyà
Palamós
Palau-solità i Plegamans

Cristòfol Vidal
Josep Lleó
Pau Marola
Josep Querol
Joan Escalé

Parets del Vallès
Pontons
Prats de Lluçanès
Puigcerdà
Puig-reig

Joan Pau
Marià Mallanyà
Marc Perles
Anton Planes
Josep Font
Francesc Mariner

Pujalt
Querol (Esblada)
Ribera d’Urgellet
(el Pla de Sant Tirs)
Ripoll
Ripoll
Riudecanyes

Jové Palomera
Francesc Soler

Rupit
Sabadell

Joan Sala
Miquel Mas
Jaume Calvet
Joan Soler
Pau Solana

Sant
Sant
Sant
Sant
Sant

Segimon Serra
Magí Sole
Anton Serra

Sant Quirze de Besora
Santa Coloma de Queralt
Santa Maria de Corcó
(L’Esquirol)
Santa Maria de Corcó
(L’Esquirol)

Josep Clapera
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Adrià de Besòs
Cugat del Vallès
Feliu de Llobregat
Joan de les Abadesses
Llorenç de la Muga

Companyia

Plaça

Joan Moré
Francesc Rigalt
Sebastià Salamó
Tinent coronel

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Francesc Rigalt
Coronel
Jaume Cordelles

Tambor
Soldat

Joan Moré
Pere Guitart
Francesc Rigalt
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Jaume Guàrdia
Fèlix Casalins
Sergent major
Josep Puig
Joan Moré
Fèlix Casalins
Fèlix Casalins

Francesc Rigalt
Coronel
Jaume Cordelles
Fèlix Casalins
Coronel
Jaume Cordelles
Joan Moré

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Sebastià Salamó
Joan Moré
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Puig
Fèlix Casalins
Tinent coronel

Soldat
Soldat
Soldat

Francesc Rigalt

Soldat
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Nom i cognom

Natural

Andreu Codina
Francesc Barbens

Santpedor
Sarral

Josep Navarro
Domingo del Ort
Jaume Roure
Joan Sanyas
Josep Pons
Manel Blas
Bartomeu Sitjol
Francesc París

Seròs
Solsona
Solsona
Solsona
Solsona
Soriguera (Estac)
Tarragona
Tarragona

Josep Manresa
Joan Dolsset
Josep March
Batista Ferrer Portella
Pere Campredon
Pere Macià
Llorenç Ferrier
Jaume Joan Brengue
Francesc Baró

Tarragona
Terrassa
Terrassa
Tírvia
Torelló
Torroella de Montgrí
Tortosa
Valls
Valls d’Aguilar (Berén)

Pere Joan Molto
Fèlix Estevanel

Valls d’Aguilar (Junyent)
Vic

Jeroni Soler
Joan Puiol
Ventura Illa

Vic
Vic
Vic

Agustí Fabregas

Vilafranca del Penedès

Francesc Bosquets

Vilafranca del Penedès

Francesc Molins
Valero Pardo

Vila-rodona
Vila-seca

Font: elaboració pròpia.

Companyia
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Sergent major
Rafael Bensi
Joan Moré
Francesc Rigalt
Fèlix Casalins
Tinent coronel
Coronel
Jaume Cordelles
Francesc Rigalt
Pere Guitart
Francesc Rigalt
Tinent coronel
Granaders
Fèlix Casalins
Sebastià Salamó
Coronel
Jaume Cordelles
Fèlix Casalins
Coronel
Jaume Cordelles
Rafael Bensi
Joan Moré
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Coronel
Jaume Cordelles
Anton Llopis

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Tambor
Soldat
Caporal
Soldat

ANNEX III

Llista dels militars del regiment de la Diputació del General localitzats
al mapa 2
Nom i cognom
Francisco Torrelles
Josep Aragall
Bartomeu Burgades
Josep Pasqual
Pere Joan la Cruz
Benet Piqué
Jacinto Marturiano
Miquel Alsina
Joan Massas
Vicenç Soler
Joan de les Cases
Josep Torrent
Eudald Mas i Duran
Jeroni Bahí
Josep Bosquets
Francesc Sabaté
Francisco Artigues
Francisco Rabassa
Francisco Sisó
Jaume Prats
Joan Font
Josep Rodés
Josep Seló

Natural
Agramunt
Aiguafreda
Aiguamúrcia
(Les Ordes)
Alàs i Cerc
(Vilanova de Banat)
Alcover
Alòs de Balaguer
Amer
Arenys de Munt
Artesa de Segre
Balaguer
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Companyia

Plaça

Eudald Mas i Duran
Francesc Sans

Soldat
Soldat

Sergent major

Soldat

Eudald Mas i Duran

Soldat

Granaders
Francesc Sans
Tinent coronel
Francesc Sans
Eudald Mas i Duran
Sergent major

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Ajudant
Capità
Capità
Caporal
Sergent
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Tinent coronel
Francesc Sans
Eudald Mas i Duran
Coronel Francesc Sans
Tinent coronel
Coronel Miquel de Pinós
Pallares
Sergent major

ADRIÀ CASES

382
Nom i cognom

Natural

Miquel Riambau
Nicolau Soldevila
Pau Diego
Pere Joan Solà
Josep Costa
Joan Adam
Jaume Vidal
Josep Ugo
Francesc Muxí
Anton Bonells
Simon Forn
Francisco Roca
Francisco Peiri
Joan Planes
Miquel Font
Celdoni Viladomat
Tomàs Algés
Joan Sansada
Josep Bernades
Josep Teixidor

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Sarrià)
Berga
Berga
Biosca
Camarasa (Fontllonga)
Cambrils
Camprodon
Capellades
Cardona
Cardona
Cardona
Casserres
Castelló de Farfanya

Joan Roge

Castellterçol

Salvi Berenguer
Girod Marches
Ramon Nadal
Pere Castella
Josep Roig
Antoni Iglésies
Ramon Pobladó
Agustí Castelló
Josep Mogort
Josep Vidal
Jaume Pavià
Josep Cabrusa
Josep Maurisi
Josep Agois
Francesc Torrent
Llorenç Veguer
Josep Ferrer
Anna Bonet
Maria Vàzquez
Carlos Mallol

Celrà
Cervera
Conca de Dalt (Erinyà)
Cubells
El Pont d’Armentera
Espot
Estamariu
Falset
Falset
Falset
Figueres
Fornells de la Selva
Gaià
Gandesa
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona

Companyia

Plaça

Coronel Miquel de Pinós
Coronel Francesc Sans
Tinent coronel
Coronel Miquel de Pinós

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Coronel Francesc Sans

Sergent
Sergent

Francesc Torrents
Sergent major

Soldat
Soldat
Capità reformat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Tinent coronel
Coronel Francesc Sans

Francesc Sans
Sergent major
Coronel Climent de
Solanell

Soldat
Soldat

Joan Jansa

Soldat

Coronel Francesc Sans
Coronel Miquel de Pinós
Sergent major
Sergent major
Eudald Mas i Duran
Eudald Mas i Duran
Francesc Sans
Joan Jansa
Joan Jansa

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent reformat
Capità
Sergent
Sergent Major
Soldada
Soldada
Soldat

Tinent coronel

GUERRA
Nom i cognom
Francisco Sala
Josep Grau
Nofre Garriga
Joan Sabater Gifre
Miquel Gener
Magí Pardols
Josep Ribé
Josep Soler
Josep Sandiumenge
Roc Castelló
Joan Galí
Carlos Bufurull
Manuel Garcia
Esteve Gas
Guillem de Lleres
Josep Cardona
Baldiri Esperó
Ramon Torres
Grau Aixandrí
Anton Muños
Jordi Marquès
Joan Ros Badia
Josep Moliner
Pere Mas
Carles Huguet
Francisco Ametllé
Josep Balaset
Bonaventura Salas
Salvador Prat
Miquel Prats
Pere Joan Montserrat
Pere Rabot
Joan Francesc Martí
Joan Roses
Miquel Perpinyà
Francesc Siquera
Joan Fenosa
Rafael Farran
Tomàs Mallol
Rafael Mandinga
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Natural
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Gurb
Igualada
Igualada
Isona i Conca Dellà
(Isona)
Juneda
La Pobla de Claramunt
La Selva del Camp
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell
La Vall d’en Bas
(Sant Privat d’en Bas)
L’Escala
Llagostera
Lleida
Lleida
Llimiana
Manlleu
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorell
Mataró
Mataró
Moià
Montardit de Dalt
Montellà i Martinet
Montellà i Martinet
Navès
Pardines
Pau
Ponts
Puigcerdà
Pujalt
Reus

Companyia
Tinent coronel
Sergent major
Joan Jansa

Granaders

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat

Granaders

Soldat

Coronel Francesc Sans
Sergent major
Coronel Miquel de Pinós
Coronel Francesc Sans
Joan Jansa

Soldat
Soldat
Soldat
Sergent reformat
Soldat
Soldat

Sergent major

Soldat

Sergent major

Tinent coronel

Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Joan Jansa
Coronel
Tinent coronel
Francesc Sans

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Coronel Miquel de Pinós
Tinent coronel
Sergent major
Coronel Miquel de Pinós
Eudald Mas i Duran
Francesc Sans
Coronel Miquel de Pinós
Tinent coronel
Joan Jansa
Francesc Torrents

ADRIÀ CASES

384
Nom i cognom

Natural

Pere Rovira
Francisco Via
Josep Boter
Pau Mas
Jaume Julia
Francisco Brunet
Josep Berga

Ripoll
Riudellots de la Selva
Riudoms
Riudoms
Sabadell
Sanaüja
Sant Andreu de la Barca

Simon Farrer

Sant Cugat Sesgarrigues

Pere de Roda

Sant Feliu Sasserra
Sant Llorenç
de la Muga
Sant Llorenç
de la Muga
Sant Martí Sesgueioles
Sant Martí Vell
Sant Mateu de Bages
(Castelltallat)
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma
de Queralt
Santa Coloma de Queralt
(Aguiló)
Santa Maria de Corcó
(Sant Martí Sescorts)
Solsona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Terrassa
Tírvia
Torà
Torredembarra
Tortosa
Tremp
Tremp (Puigcercós)
Tremp (Vilamitjana)
Vallcebre
Vallfogona de Riucorb
Valls
Verdú

Mariano Riambau
Salvador Clastes
Miquel Sarrie
Salvador Morató
Francisco Serra
Francisco Sala
Pere Joan Vilaplana
Pere Cabessa
Josep Vallbona
Josep Rafart
Joan Ribes
Josep Granada
Josep Rocamora
Pau Martin
Joan Corde
Francisco Monell
Batista Fontanet
Francisco Brunet
Baltasar Queralt
Josep Santjoan
Joan Montony
Francisco Alegret
Franisco Trabe
Francesc Noguera
Josep Mersse
Josep Peris
Jaume Guiam

Companyia
Joan Jansa
Aguirre
Joan Jansa
Tinent coronel
Sergent major
Francesc Sans
Coronel Miquel de Pinós
Coronel Climent de
Solanell

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Coronel Francesc Sans

Soldat

Francesc Torrents

Soldat
Soldat

Granaders

Soldat
Soldat

Coronel Francesc Sans

Soldat
Soldat

Tinent coronel

Soldat

Granaders
Francesc Torrents
Francesc Sans
Coronel

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Granaders
Coronel Francesc Sans
Coronel Francesc Sans
Sergent major
Tinent coronel
Pedro Vega
Granaders
Sergent major
Coronel Francesc Sans
Coronel Francesc Sans
Coronel Francesc Sans

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

GUERRA
Nom i cognom
Guillem Brull
Joan Puiol
Josep Baixeras
Francesc Artigas
Josep Artigues
Joan Jansà
Anton Xammar
Antoni Brunell
Fèlix Lleó
Josep Mongrat
Francesc Llorens
Pau Martí

Natural
Vic
Vic
Vic
Vic
Vic
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilanova i

Font: elaboració pròpia.
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Companyia
Sergent major
Coronel Miquel de Pinós

del Penedès
del Penedès
del Penedès
del Penedès
del Penedès
del Penedès
la Geltrú

Coronel Francesc Sans
Francesc Torrents
Tinent coronel
Aguirre

Plaça
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Capità
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

ANNEX IV

Llista dels militars del regiment de les Guàrdies Reials Catalanes
localitzats al mapa 3
Nom i cognom
Antoni Farrer

Natural
Agramunt

Companyia
Sergent major

Plaça
Soldat

Nicolau Benito

Agramunt

Carles de Regàs

Soldat

Pere Martines

Agramunt

Francesc Puig

Soldat

Josep Argall

Aiguafreda

Josep Moragull

Soldat

Joan Serra

Aiguaviva

«Anton Mora»

Soldat

Joan Escarp

Alcarràs

Caietà Descallar

Soldat

Pere Joan Ballester

Alcarràs

Vilana

Soldat

Jaume Belaubi

Alfara de Carles

Granaders

Soldat

Jeroni Castelló

Alguaire

Magí Vidal

Soldat

Felip Sabater

Alòs de Balaguer

Caietà Descallar

Soldat

Jaume Galseran

Alòs de Balaguer

Caietà Descallar

Soldat

Jaume Datàs

Anglesola

Antoni Puig

Soldat

Pere Joan Aiguader

Anglesola

Francesc Puig

Soldat

Batista Marturell

Arbolí

Joan Baptista Martí

Soldat

Domingo Juncosa

Arbolí

Tinent coronel

Soldat

Francesc Rius

Arenys de Mar

Josep Moragull

Soldat

Jaume Puiolà

Artesa de Segre
(Montmagastre)

Joan Baptista Martí

Soldat

Jacint Sebastià Ferrer

Avinyó

Sergent major

Soldat

Bartomeu Patit

Badalona

Tinent coronel

Sergent

Joan Pich

Bagà

Magí Vidal

Soldat

Joan Saldoni

Bagà

Antoni Puig

Soldat

Josep Serra Clara

Bagà

Antoni Puig

Soldat

Salvador Garriga

Bagà

Antoni Puig

Soldat

ADRIÀ CASES

388
Nom i cognom

Natural

Companyia

Plaça

Joan Peres

Baix Pallars (Bretui)

Joan Baptista Martí

Soldat

Pere Casanoves

Baix Pallars
(Gerri de la Sal)

Josep Vilanova

Soldat

Josep Barri

Balaguer

Tinent coronel

Soldat

Josep Marti

Balaguer

Sergent major

Soldat

Joan Miró

Balsareny

Josep Moragull

Soldat

Aleix Casals

Barcelona

Francesc Vinyals

Tambor

Alexandre Flori

Barcelona

Sergent major

Alferes

Andreu Miró

Barcelona

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Anton Axanti

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Anton Balls

Barcelona

Josep Moragull

Alferes

Anton Baró

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

Anton Casals

Barcelona

Magí Vidal

Tambor

Anton Puig

Barcelona

Tinent coronel

Soldat

Antoni Abadal

Barcelona

Tinent coronel

Sergent

Antoni Casals

Barcelona

Granaders

Tambor

Antoni Lopes

Barcelona

Magí Vidal

Soldat

Antoni Ros

Barcelona

Caietà Descallar

Soldat

Baltasar Casals

Barcelona

Tinent coronel
Antoni Meca

Tambor

Bernat Cots

Barcelona

Domènec Perera

Soldat

Bernat Julià

Barcelona

Pau Thoar

Caporal

Bernat Pons

Barcelona

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Bernat Roig

Barcelona

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Carles Galtes

Barcelona

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Domènech Batet

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Esteve Domènech

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Francesc Colomines

Barcelona

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Francesc Pons

Barcelona

Sergent major

Tambor

Francesc Solé

Barcelona

Joan Baptista Martí

Soldat

Gabriel Baliart

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Gabriel Costa

Barcelona

Coronel Heinrich von
Hessen-Darmstadt

Tambor

Ignasi Vila

Barcelona

Josep Vilanova

Soldat

Isidre Bordes

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

GUERRA
Nom i cognom
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Natural

Companyia

Plaça

Jaume Quer

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

Jaume Ramoneda

Barcelona

Pau Thoar

Soldat

Jaume Viart

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

Jeroni Campredon

Barcelona

Magí Vidal

Furrier

Joan Amat

Barcelona

Josep Antoni Martí
(granaders)

Alferes

Joan Costa

Barcelona

Caietà Descallar

Soldat

Joan Fermin

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Joan Jordana

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Joan Puig

Barcelona

Magí Vidal

Soldat

Josep Alamany

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

Barcelona

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Josep Andalús
Josep Erola

Barcelona

Vilana

Soldat

Josep Gibert

Barcelona

Joan Baptista Martí

Soldat

Josep Gorgori

Barcelona

Granaders

Soldat

Josep Pifarré

Barcelona

Antoni Puig

Caporal

Josep Roca

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

Josep Rodes

Barcelona

Tinent coronel

Soldat

Josep Sirera

Barcelona

Josep Moragull

Soldat

Llorenç Serra

Barcelona

Vilana

Soldat

Lluís Verdolet

Barcelona

Francesc Puig

Soldat

Manel Pis

Barcelona

Caietà Descallar

Caporal

Miquel Montes

Barcelona

Antoni Puig

Soldat

Pau Grau

Barcelona

Joan Baptista Martí

Soldat

Pau Ramis

Barcelona

Sergent major
Josep Bellver

Soldat

Pau Ros

Barcelona

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Pere Anton Puig

Barcelona

Tinent coronel

Soldat

Pere Bru

Barcelona

Granaders

Soldat

Magí Vidal

Soldat

Pere Pau Jofre

Barcelona

Ramon Roger

Barcelona

Capità reformat

Ramon Vilardell

Barcelona

Antoni Puig

Soldat

Salvador Burguera

Barcelona

«Anton Meià»

Soldat

Tomàs Santamaria

Barcelona

Sergent major
Josep Bellver

Soldat

Francesc Pomareda

Barcelona

Capità

Guillem Casalins

Barcelona

Soldat

ADRIÀ CASES

390
Nom i cognom

Natural

Companyia

Plaça

Ignasi Aros

Barcelona

Sergent Major

Joan Compte

Barcelona

Sergent

Pere Belloblat

Barcelona

Sergent

Tomàs Ruaix

Barcelona

Sergent

Josep Casas

Barcelona (Sarrià)

Sergent major

Soldat

Isidre Piqué

Belianes

Sergent major

Soldat

Miquel Altarriba

Belianes

Magí Vidal

Soldat

Guim Martí

Bellpuig

Coronel

Soldat

Pere Colom

Bellpuig

Josep Moragull

Soldat

Sebastià Balle

Bellpuig

Antoni Puig

Soldat

Miquel Bosch

Bellver de Cerdanya

Tinent coronel

Soldat

Bartomeu Caballeria

Bellver de Cerdanya
(Bor)

Sergent major

Soldat

Joan Rey

Benissanet

Vilana

Soldat

Josep Miró

Benissanet

Caietà Descallar

Soldat

Pere Anton Cots

Berga

Domènec Perera

Soldat

Pere Camprubí

Berga

Josep Moragull

Soldat

Anton Vilamur

Bot

Caietà Descallar

Soldat

Pere Balles

Bot

Magí Vidal

Soldat

Francesc Viñes

Botarell

Coronel

Soldat

Bernat Papiol

Bràﬁm

Vilana

Soldat

Ramon Plusà

Cabanelles
(Sant Martí Sesserres)

Josep Moragull

Soldat

Andreu Tapiol

Cabra del Camp

Francesc Puig

Soldat

Jaume Balles

Cabrera de Mar

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Pere Falla

Camprodon

Antoni Puig

Soldat

Joan Bosquets

Capellades

Tinent coronel

Tambor

Narcís Malet

Cardedeu

Domènec Perera

Soldat

Pau Miquel

Cardedeu

Pau Thoar

Soldat

Pere Sala

Cardedeu

Francesc Puig

Soldat

Francesc Malagarriga

Cardona

Joan Baptista Martí

Soldat

Josep Martí

Cardona (Castelló)

Josep Vilanova

Soldat

Pere Santmartí

Cardona (Castelló)

Josep Vilanova

Soldat

Jaume Llansa

Castellet i la Gornal

Sergent major

Soldat

Francesc Carreres

Castellterçol

Coronel

Tambor

Joan Soler

Castellterçol

Joan Baptista Martí

Soldat

Víctor March

Castellterçol

Tinent coronel

Tambor

Víctor Munt

Castellterçol

Joan Baptista Martí

Soldat

GUERRA
Nom i cognom
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Natural

Companyia

Plaça

Miquel Guinart

Celrà

Granaders

Soldat

Joan Batista Dalmau

Cercs

Domènec Perera

Soldat

Josep Magranes

Cerdanyola del Vallès

Tinent coronel Antoni
Meca

Soldat

Jeroni Maya

Cervera

Coronel

Soldat

Jaume Soler

Cervera
(Castellnou d’Oluges)

Francesc Puig

Soldat

Jaume Vicens

Cervera
(La Prenyanosa)

Caietà Descallar

Soldat

Josep Soldevila

Conca de Dalt (Erinyà) Josep Moragull

Sergent

Joan Rostoll

Corbins

Caietà Descallar

Soldat

Jaume Pla

Cubelles

Sergent major
Ignasi Picalqués

Soldat

Dionís Lacava

Darnius

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Joan Lacava

Darnius

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Josep Morera

El Brull

Miquel Mas de Roda

Soldat

Ramon Llobera

El Pla de Santa Maria

Tinent coronel

Soldat

Francesc Palau

El Pont de Bar

Domènec Perera

Soldat

Josep Tarragó

El Vendrell

Josep Moragull

Soldat

Francesc Amorós

El Vilosell

Josep Paisà

Soldat

Josep Gil

Els Garidells

Magí Vidal

Soldat

Joan Pellisser

Els Omellons

Coronel

Soldat

Antoni Peret

Esparreguera

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Josep Forcada

Esparreguera

Caietà Descallar

Soldat

Pau Jorba

Esparreguera

Magí Vidal

Soldat

Salvador Fi?

Esparreguera

Coronel

Soldat

Francesc Marfan

Esterri d’Àneu

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Joan Batista Costa

Falset

Francesc Gilber

Soldat

Joan Coll

Falset

Antoni Puig

Soldat

Pere Cugat

Falset

Francesc Puig

Soldat

Guillem Bardaixa

Figueres

Tinent coronel

Soldat

Pere Font

Figueres

Magí Vidal

Soldat

Ramon Roig

Figueres

Francesc Puig

Soldat

Mateu Mir

Figuerola del Camp

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Pere Soles

Foixà

Miquel Mas de Roda

Soldat

ADRIÀ CASES
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Nom i cognom

Natural

Companyia

Plaça

Francesc Portell

Folgueroles

Miquel Mas de Roda

Soldat

Narcís Sans

Fonollosa (Fals)

Magí Vidal

Soldat

Miquel Quintana

Forallac (Vulpellac)

Pau Thoar

Soldat

Josep Bordons

Fornells de la Selva

Antoni Puig

Soldat

Francesc Albà

Gandesa

Tinent coronel

Soldat

Josep Hernandes

Garcia

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Pau March

Garcia

Tinent coronel

Soldat

Francesc Bastida

Gavet de la Conca

Josep Moragull

Soldat

Andreu Selles

Girona

Puig

Soldat

Francesc Boquer

Girona

Josep Moragull

Soldat

Joan Casals

Girona

Vilana

Tambor

Simon Barnaus

Girona

Magí Vidal

Soldat

Francesc Riera

Granyena

Tinent coronel

Soldat

Josep Fabregat

Guimerà

Coronel

Soldat

Francesc Manya

Guissona

Joan Baptista Martí

Tambor

Joan Bosch

Gurb

Vilana

Soldat

Josep Vibet

Gurb

Magí Vidal

Soldat

Miquel Taraval

Gurb

Joan Baptista Martí

Soldat

Agustí Gonsales

Hostalric

Caietà Descallar

Soldat

Igualada

Coronel Antoni de
Peguera

Soldat

Francesc Tener
Bernat Soler

Ivorra

Francesc Puig

Soldat

Josep Soler

Ivorra

Tinent coronel

Soldat

Anton Pujades

La Fatarella

Vilana

Soldat

Antoni Aran

La Fuliola

Antoni Puig

Soldat

Martí Muntada

La Fuliola

Francesc Puig

Soldat

Francesc Guitó

La Garriga

Pau Thoar

Soldat

Joan Puig

La Garriga

Magí Vidal

Soldat

Josep Puig

La Garriga

Caietà Descallar

Caporal

Pau Pla

La Garriga

Joan Baptista Martí

Soldat

Francesc Pasqual

La Pobla de Cérvoles

Josep Moragull

Soldat

Joan Ferrer

La Pobla de Cérvoles

Pau Thoar

Soldat

Miquel Valentí

La Vall d’en Bas
(Sant Privat d’en Bas)

Caietà Descallar

Soldat

Josep Bardina

Les Borges Blanques

Francesc Puig

Soldat

Pau Gory

Les Franqueses del
Vallès

Josep Moragull

Soldat

Francesc Farriol

Les Masies de Voltregà
(La Gleva)

Joan Baptista Martí

Soldat

GUERRA
Nom i cognom
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Natural

Companyia

Plaça

Bartomeu Barca

Les Valls de Valira
(Anserall)

Magí Vidal

Soldat

Simon Barnaus

Linyola

Magí Vidal

Soldat

Jeroni Mundo

Llagostera

Tinent coronel

Tambor

Anton Escolà

Lleida

Tinent coronel

Soldat

Anton Lloberós

Lleida

Sergent major

Soldat

Anton Mir

Lleida

Granaders

Soldat

Antoni Sardà

Lleida

Caietà Descallar

Soldat

Bartomeu Bosch

Lleida

Josep Moragull

Soldat

Bertran Terrida

Lleida

Sergent major

Soldat

Diego Sants

Lleida

Josep Antoni Martí
(granaders)

Alferes

Francesc Clariana

Lleida

Coronel

Soldat

Francesc Serra

Lleida

Coronel

Soldat

Jacint Teixidor

Lleida

Coronel Heinrich von
Hessen-Darmstadt

Soldat

Jaume Isern

Lleida

Tinent coronel

Soldat

Joan Abad

Lleida

Magí Vidal

Soldat

Joan Mitx

Lleida

Caietà Descallar

Soldat

Joan Ribes

Lleida

Antoni Puig

Soldat

Josep Mir

Lleida

Granaders

Caporal

Josep Pifarrer

Lleida

Coronel

Soldat

Lleida

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Josep Ribes
Josep Tirau

Lleida

Pau Thoar

Soldat

Manel Alantera

Lleida

Caietà Descallar

Soldat

Manel Clariana

Lleida

Coronel

Soldat

Pere Joan Pussart

Lleida

Francesc Puig

Soldat

Batista Miquel

Llimiana

Granaders

Soldat

Manresa

Sergent major
Josep Bellver

Soldat

Bernat Sanpere
Gabriel Ribera

Manresa

Pau Thoar

Soldat

Ignasi Font

Manresa

Caietà Descallar

Soldat

Ignasi Pagès

Manresa

Joan Baptista Martí

Soldat

Jeroni Monjo

Manresa

Sergent major

Tinent agregat

Joan Blasi

Manresa

Francesc Puig

Soldat

Josep Monjo

Manresa

Pau Thoar

Tambor

Lluís Altel Pifano

Manresa

Antoni Puig

Soldat

Valentí Vintró

Manresa

Granaders

Soldat

ADRIÀ CASES
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Natural

Companyia

Plaça
Sergent de
cavalleria

Josep Cantarell

Manresa

Josep Martí

Martorell

Tinent coronel

Soldat

Josep Ros

Martorell

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Josep Tort

Martorell

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Francesc Matalonga

Martorell

Sergent major i
tinent

Jaume Blanch

Mataró

Josep Vilanova

Soldat

Antoni Solanich

Moià

Josep Moragull

Tambor

Rafael Peres

Moià

Magí Vidal

Soldat

Francesc Coll

Monistrol de
Montserrat

Francesc Puig

Soldat

Jacint Figueres

Monistrol de
Montserrat

Granaders

Sergent

Jacint Lluch

Monistrol de
Montserrat

Francesc Puig

Soldat

Jeroni Saltino

Monistrol de
Montserrat

Granaders

Soldat

Joan Miró

Montblanc

Francesc Puig

Soldat

Josep Ignasi Francí

Montblanc

Tinent coronel

Soldat

Pere Freixes

Montblanc

Antoni Puig

Soldat

Baltasar Calonge

Montbrió del Camp

Francesc Puig

Soldat

Miquel Oliver

Montmaneu

Caietà Descallar

Soldat

Alfons Peres

Mont-roig del Camp

Tinent coronel

Soldat

Jaume Godia

Móra d’Ebre

Magí Vidal

Soldat

Nicolau Ardèvol

Móra d’Ebre

Francesc Puig

Soldat

Gabriel Verdaguer

Olot

Antoni Cortada

Soldat

Josep Carrer

Olot

Vilana

Soldat

Pere Bartina

Olot

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Narcís Bach

Oristà

Francesc Puig

Soldat

Salvador Planas

Palafrugell

Sergent major

Soldat

Miquel Duran

Palafrugell (Tamariu)

Francesc Puig

Soldat

Francesc Solsona

Palau d’Anglesola

Sergent major

Soldat

Pere Armengol

Peramola

Sergent major

Soldat

Felip Fons

Piera

Granaders

Soldat

Pere Joan Berdia

Planoles

Antoni Cortada

Soldat

Francesc Castellnou

Ponts

Joan Baptista Martí

Soldat

GUERRA
Nom i cognom

Natural

Isidre Roca

Ponts

Joan Comavella

Ponts
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Companyia

Plaça
Soldat

Pau Thoar

Soldat

Joan Fanosa

Ponts

Tinent coronel

Soldat

Miquel Solsona

Ponts

Joan Baptista Martí

Soldat

Josep Bertran

Pradell de la Teixeta

Pau Thoar

Soldat

Pau Vaquer

Pradell de la Teixeta

Pau Thoar

Soldat

Jeroni Roger

Prats de Lluçanès

Antoni Puig

Soldat

Francesc Capdevila

Preixana

Tinent coronel

Soldat

Francesc Dalmau

Puigcerdà

Domènec Perera

Soldat

Joan Baptista Domènech

Puigcerdà

Josep Vilanova

Soldat

Joan Feliu

Puigcerdà

Domènec Perera

Soldat

Rafael Roca

Puigcerdà

Francesc Puig

Soldat

Joan Domingo

Puigpelat

Granaders

Soldat

Joan Mandro

Querol

Joan Baptista Martí

Soldat

Ramon Martín

Querol (Montagut)

Joan Baptista Martí

Soldat

Anton Pocurull

Reus

Vilana

Soldat

Gaspar Sagy

Reus

Joan Baptista Martí

Tinent

Joan Costa

Reus

Caietà Descallar

Soldat

Joan Grau

Reus

Francesc Puig

Soldat

Josep Inundo

Reus

Tinent coronel

Soldat

Josep Vilanova

Reus

Joan Baptista Martí

Soldat

Ripoll

Sergent major
Josep Bellver

Alferes

Pau Martí Sierra
Pere Cardos

Ripollet

Antoni Cortada

Soldat

Rafael Serrallonga

Riudaura

Joan Baptista Martí

Soldat

Joan Solé

Riudoms

Caietà Descallar

Soldat

Francesc Mestres

Salàs de Pallars

Pau Thoar

Soldat

Gaspar Farrés

Sallent

Tinent coronel

Soldat

Jacint Serra

Sallent

Coronel

Soldat

Jaume Gras

Sallent

Antoni Puig

Soldat

Jaume Borrell

Sanaüja

Carles de Regàs

Soldat

Sanaüja

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Tomàs de Mata

Sant Cebrià de Vallalta

Francesc Puig

Soldat

Pere Rafol

Sant Cugat
Sesgarrigues

Coronel

Soldat

Joan Puig

Sant Esteve de
Palautordera

Pau Thoar

Caporal

Josep Cases

Sant Feliu de Llobregat

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Josep Borràs

ADRIÀ CASES
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Natural

Companyia

Plaça

Bernat Sabria

Sant Gregori (Cartellà)

Antoni Puig

Soldat

Gabriel Verdaguer

Sant Joan les Fonts
(Begudà)

Antoni Cortada

Soldat

Pau Terres

Sant Julià de Vilatorta

Carles de Regàs

Soldat

Segimon Gil

Sant Julià de Vilatorta

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Joan Lluchdons

Sant Llorenç de la
Muga

Josep Moragull

Soldat

Josep Tort

Sant Pere de
Riudebitlles

Pau Thoar

Soldat

Baltasar Cabanyer

Sant Pere Pescador

Coronel Antoni de
Peguera

Soldat

Benet Teixidor

Sant Sadurní d’Anoia

Magí Vidal

Soldat

Josep Torruella

Santa Coloma
de Queralt

Francesc Puig

Soldat

Pau Roca

Santa Coloma
de Queralt

Caietà Descallar

Soldat

Pere Servós

Santa Coloma
de Queralt

Sergent major

Soldat

Joan Vilardell

Santa Eulàlia
de Riuprimer

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Quirze Fuster

Santa Eulàlia
de Riuprimer

Francesc Puig

Soldat

Joan Pi

Santa Eulàlia
de Ronçana

Carles de Regàs

Soldat

Francesc Pol

Santa Maria de
Palautordera

Coronel Heinrich von
Hessen-Darmstadt

Furrier

Ramon Riera

Santpedor

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Joan Tarroja

Sarral

Pau Thoar

Soldat

Caietà Badia

Seròs

Francesc Puig

Soldat

Josep Cardona

La Seu d’Urgell

Magí Vidal

Soldat

Pau Diego

Seva

Sergent major

Soldat

Francesc Grana

Sitges

Tinent coronel
Antoni Meca

Sergent

Joan Llorens

Sitges

Caietà Descallar

Soldat

Josep Soler

Solsona

Josep Moragull

Soldat

Francesc Hurta

Tarragona

Francesc Puig

Soldat

Joan Garreta

Tarragona

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Manel Fernandes

Tarragona

Antoni Cortada

Soldat

Ventura Fuster

Tarragona

Pau Thoar

Soldat

GUERRA
Nom i cognom
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Natural

Companyia

Plaça

Jacint Puiol

Tàrrega

Felip Vilana

Soldat

Joan Molla

Tàrrega

Francesc Puig

Soldat

Josep Minguell

Tàrrega

Magí Vidal

Soldat

Pere Minguell

Tàrrega

Felip Vilana

Soldat

Ramon Susens

Tàrrega

Vilana

Soldat

Tomàs Soler

Tàrrega

Vilana

Caporal

Francesc Roca

Tarroja de Segarra

Vilana

Soldat

Francesc Roman

Terrassa

Francesc Puig

Soldat

Pere Besora

Tiana

Magí Vidal

Soldat

Domingo Rebill

Tivissa

Granaders

Soldat

Josep Perel

Tivissa

Sergent major

Soldat

Joan Riambau

Tona

Sergent major

Soldat

Pere Bonau

Tona

Antoni Puig

Soldat

Joan Puiol

Torelló

Miquel Mas de Roda

Soldat

Josep Bugons

Torelló

Antoni Cortada

Soldat

Pere Codolosa

Torelló

Joan Baptista Martí

Caporal

Sebastià Puiol

Torelló

Pau Thoar

Caporal

Joan Atafaia

Torelló (Sant Feliu)

Pau Thoar

Soldat

Vicenç Archs

Torelló (Sant Feliu)

Carles de Regàs

Soldat

Pere Bonaste

Torrebesses

Sergent major

Soldat

Josep Llagostera

Torredembarra

Magí Vidal

Caporal

Manel Fernandes

Torredembarra

Magí Vidal

Soldat

Josep Porta

Torres de Segre

Caietà Descallar

Soldat

Miquel Porta

Torres de Segre

Caietà Descallar

Soldat

Bernat Rostoll

Torroella de Montgrí

Joan Baptista Martí

Soldat

Jaume Vicens

Torroella de Montgrí

Carles de Regàs

Soldat

Miquel Sala

Torroella de Montgrí

Coronel Antoni de
Peguera

Soldat

Agustí Gisbert

Tortosa

Caietà Descallar

Soldat

Agustí Verge

Tortosa

Magí Vidal

Soldat

Francesc Pau

Tortosa

Francesc Puig

Soldat

Jaume Cases

Tortosa

Josep Vilanova

Soldat

Jaume Galobi

Tortosa

Granaders

Soldat

Jeroni Gavilans

Tortosa

Granaders

Caporal

Joan Espelta

Tortosa

Pau Thoar

Soldat

Josep Obiol

Tortosa

Caietà Descallar

Soldat

Josep Valls

Tortosa

Coronel

Soldat

Pere Batlle

Tortosa

Joan Baptista Martí

Soldat

Benet Viscaia

Tremp (Figuerola)

Pau Thoar

Soldat

ADRIÀ CASES
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Natural

Companyia

Plaça

Agustí Prats

Ulldecona

Coronel

Soldat

Andreu Ramis

Ulldecona

Antoni Puig

Soldat

Josep Torres

Ulldecona

Antoni Puig

Soldat

Vacarisses

Sergent major
Josep Bellver

Soldat

Joan Almesque
Francesc Marsal

Valls

Antoni Puig

Soldat

Jaume Joan Berenguer

Valls

Caietà Descallar

Soldat

Anton Freixes

Verdú

Tinent coronel

Soldat

Francesc Sala

Vic

Domènec Perera

Soldat

Isidre Badrena

Vic

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Jacint Buxader

Vic

Joan Baptista Martí

Soldat

Vic

Josep Antoni Martí
(granaders)

Soldat

Josep Cornet
Josep Domènech

Vic

Joan Baptista Martí

Soldat

Llucià Basachs

Vic

Miquel Mas de Roda

Sergent

Pau Vila

Vic

Antoni Puig

Soldat

Vic

Coronel Antoni de
Peguera

Soldat

Pere Bodoy
Raimon Valloera

Vic

Francesc Puig

Soldat

Salvador Domènech

Vic

Joan Baptista Martí

Caporal

Tomàs de Vich

Vic

Coronel Antoni de
Peguera

Soldat

Joan Argüellas

Vic

Joan Fleix

Vilabella

Caietà Descallar

Soldat

Francesc Pons

Vilafranca del Penedès

Sergent major

Tambor

Julià Rigat

Vilallonga de Ter
(Sant Julià de Tregurà)

Antoni Cortada

Soldat

Marià Senant

Vilallonga del Camp

Antoni Puig

Soldat

Martí Torrents

Vilallonga del Camp

Tinent coronel
Antoni Meca

Soldat

Ramon Claret

Vilanova de Bellpuig

Pau Thoar

Soldat

Font: elaboració pròpia.

Sergent

ANNEX V

Llista dels miquelets representats en el mapa 4
(1705-30 de juny de 1713)
Nom i cognom

Natural

Companyia

Jaume [?]
Josep Montells
Jacint Vilana

Agramunt
Alguaire
Amer

Miquelet de la companyia de Marigó
Miquelet del coronel Jona Vilà i Ferrer
Miquelet de la companyia de Llançà

Pere Feliu Garcia
Miquel Solà

Arenys de Munt
Argelaguer

Josep Monge
Joan Terrer
Josep Brio
Bartomeu Tito
Francesc Pajerols
Valentí Mirabilles
Llorenç Saus
Joan Selles
Jacint Sales
Llorenç Benabet
Pere Solé
Joan Llobera
Miquel Curtey
Joan Xerart
Pau Llor
Pau Cases
Miquel Casas
Francesc Carbi
Joan Nagritxo

Arres
Artesa de Segre (Anya)
Ascó
Avià
Avià
Avinyó
Bagà
Baix Pallars (Montcortès)
Balaguer
Balaguer
Balaguer
Banyoles
Banyoles
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Sant Gervasi)
Begur
Bellpuig
Bellver de Cerdanya

Miquelet de la companyia de Remissa
Miquelet de la companyia de Julià Galceran
(Bac de Roda)
Miquelet de la companyia de Trobau
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Frare
Miquelet de la companyia del capità Ignasi Rossiñol
Miquelet de la companyia de Mantells
Miquelet de la companyia del capità Joan Roca
Miquelet de la companyia de Galí
Miquelet de la companyia de Bages
Miquelet de la companyia de Pere Torres
Miquelet de la companyia de Pere Torres
Corneta de la companyia de Sagimon
Miquelet d’Ermengol Amill
Miquelet de la companyia de Josep Curta
Miquelet
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Bach
Miquelet
Miquelet
Miquelet de Francesc Torras

ADRIÀ CASES

400
Nom i cognom
Pau Martí
Francesc Pons
Miquel Furtuny
Fèlix Sol
Francesc Cuch
Josep Palau
Macià Bové
Pere Francesc Pons
Pere Sol
Francesc Colomer
Joan Cries
Joan Rubet
Lluís Prats Deulofeu
Antoni Mauri
Lluís Bonet
Martí Palle
Josep Millà
Miquel Casanobes
Benet Vila
Joan Calbet
Josep Badés
Joan Cassà
Miquel Oliveres
Francesc Bernadas
Josep Bernadas
Joan Riu
Pere Caba
Ermengol Urgellés
Pere Joan Romagosa
Josep Pontijoch
Cebrià Ereu
Miquel Font
Pere Terrats
Antoni Barris
Josep Ferrer
Pere Molner
Cebrià Sot

Natural
Bellver de Cerdanya
(Bor)
Benavent de Segrià
Benissanet
Berga
Berga
Berga
Berga
Berga
Berga
Besalú
Beuda
Blanes
Bordils
Caldes de Montbui
Caldes de Montbui
Calonge
Camarasa
Camarasa (baronia de
Sant Oïsme)
Camprodon (Rocabruna)
Cardona
Cardona
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Casserres
Casserres
Casserres
(Sant Pau de Casserres)
Cava
Cava (Ansovell)
Cervelló (Sant Esteve de
Cervelló)
Ciutadilla
Conca de Dalt
(Herba-savina)
Crespià
Crespià
Darnius
El Poal
Esparreguera
Esponellà

Companyia
Miquelet de la companyia de Don Antoni Manegat
Corneta de la companyia de Bages
Miquelet de la companyia de Pedrol
Miquelet de la companyia del capità Ignasi Rossiñol
Miquelet de la companyia de Sagimon
Miquelet de la companyia de Don Antoni Manegat
Miquelet de la companyia del capità Roca Bruna
Miquelet de la companyia del comandant Frare
Molines
Miquelet de la companyia del capità Ignasi Rossiñol
Miquelet de la companyia de Llorens
Alferes miquelet de la companyia de Toells?
Miquelet de la companyia de Piarnau
Miquelet
Miquelet de la companyia de Francesc
Miquelet de la companyia del capità Ral
Miquelet de la companyia del capità Miquel
Capità de miquelets
Miquelet de la companyia del capità Don Jaume
Franch
Miquelet de Jaume Forgas i Virolà
Miquelet de la companyia del capità Isidro Maneja
Miquelet de la companyia de Carbonell
Miquelet de la companyia del capità Arnau
Miquelet de la companyia del capità Fagella
Miquelet de la companyia d’Andreu Gall
Miquelet de la companyia del capità Ignasi Rossiñol
Miquelet de la companyia del capità Ignasi Rossiñol
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
Miquelet de la companyia del capità Miquel
Miquelet de la companyia de Pedro Comalat
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia

del capità Llorenç
del capità Llorenç
de Claret
de Sagimon
d’Alsina
del capità Cros

GUERRA
Nom i cognom

Natural

Bernat Esquerra
Llorenç Escriu

Espot
Fígols

Jeroni Villa
Pere Cortada
Salvador Canadell
Josep Barri

Figueres
Figueres
Gaià
Garrigàs (Sant Sadurní
de l’Empordà)
Granollers
Granyena
Gualta
Guixers (la Corriu)

Joan Mestres
Josep Marse
Antoni Malivern
Josep Pons
Jeroni Coll
Joan Capons
Pere Galia
Macià Manalt
Joan Pere Casadella
Pere Joan Compte
Pere Joan Saberatge
Antoni Santpastor
Jaume Ramon
(àlies Bonet)
Joan Pere Palau
Pere Miquel
Bernat Balart
Bartomeu Costa
Josep Paulet
Jaume Esteve
Joan Bordetes
Josep Vergés

401
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Hospitalet de Llobregat
Igualada
La Pera (Púbol)
La Roca del Vallès
La Vall d’en Bas
La Vall d’en Bas
(Joanetes)
La Vall d’en Bas
(Sant Privat d’en Bas)
La Vall d’en Bas
(Vilallonga)
La Vansa i Fórnols
L’Arboç
L’Arboç
Les Borges Blanques
Lladó
Llagostera
Llagostera
Llers
Lles de Cerdanya

Pere Surriol

Llívia

Bernat Navarro
Lluc Salabert
Francesc Santjaume
Pere Puiol
Pere Terricades
Benet Baldiri

Llívia
Maçanet de Cabrenys
Manlleu
Manlleu
Manlleu
Manresa

Companyia
Miquelet
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
(companyia capità Aleix)
Miquelet de la companyia de Bernat
Ajudant dels fusellers de Don Narcís Clavell
Miquelet de la companyia de Don Antoni Manegat
Miquelet
Miquelet de la companyia de Salvador Fontana
Miquelet de la companyia del capità Claret
Miquelet de la companyia del capità Guixa
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
(coronel Oliver)
Miquelet
Miquelet de la companyia de Casesjuana
Miquelet
Miquelet de la companyia d’en Mas
Miquelet de la companyia de Pau
Miquelet de la companyia de Josep Fagella
Miquelet de la companyia de Pau Bassols
Miquelet
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
Miquelet de la companyia de Serra
Miquelet de la companyia de Roc Ferrer
Corneta de la companyia del capità Pere Torras
Miquelet de la companyia de Jacint Ballart (Amill)
Miquelet de l’esquadra nova d’Ermengol Amill
Miquelet de la companyia de Francesc Claret
Miquelet de la companyia del capità Bartomeu Ros
Miquelet de la companyia del capità Ordeix
(Bac de Roda)
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
(coronel Oliver)
Miquelet
Miquelet de la companyia de Claret
Miquelet
Miquelet de la companyia de Nofre
Miquelet de la companyia de Bach de Roda
Miquelet de la companyia de Ratera

ADRIÀ CASES

402
Nom i cognom

Natural

Joan Casanovas
Joan Claramunt

Mieres
Miralcamp

Joan Devos
Josep Badal
Batista Serra
Miquel Solà
Josep Berenguer
Francesc Colomer
Josep Garriga
Martí Meca
Ramon Bosch
Joan Pons
Pere Ponts
Joan Corominas
Josep Segura
Miquel Serra
Joan Isach
Joan Amorós
Pere Miquel
Joan Lacasa

Miravet
Moià
Montagut i Oix
Montagut i Oix
(Sant Pere de Montagut)
Montgai
Navata
Navata
Navata
Oliana
Olot
Olot
Olot
Organyà
Palau-saverdera
Peralada
Pira
Pont de Bar
Puigcerdà

Guillem Rosca

Puigcerdà

Antoni Ros
Miquel Ferres
Antoni Astié
Batista Fort
Joan Pau Maritan
Joan Badia
Jaume Maro
Josep Castell
Joan Casanovas
Joan Maurí
Joan Cabanas
Jaume Batlle
Francesc Cros
Josep Bonet
Pau Forné
Francesc Bruxa
Francesc Miguel

Puigcerdà
Puigcerdà
Puigcerdà
Rialp (Roní)
Rialp (Roní)
Ribes de Freser
Ribes de Freser (Batet)
Ribes de Freser (Batet)
Ripoll
Ripoll
Ripoll
Riu de Cerdanya
Riudoms
Rocafort de Queralt
Rupià
Sabadell
Sabadell

Companyia
Alferes miquelet de la companyia de Joan Casanovas
Miquelet de la companyia del comandant de
l’esquadra
Miquelet de la companyia de Francesc
Miquelet
Miquelet de la companyia de Villa
Miquelet de la companyia de [?]artí
Miquelet de la companyia de Mora
Miquelet de la companyia de Llorenç
Miquelet de la companyia de Loren de Crispià
Miquelet de la companyia de Monell
Miquelet
Miquelet de la companyia de Josep Amer
Miquelet de la companyia de Puig
Miquelet
Miquelet de la companyia de Don Gabriel Mas
Miquelet de la companyia de Benet Costa
Miquelet
Miquelet de la companyia de Joan Carrera
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
(companyia capità Terravena)
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
(coronel Oliver)
Miquelet de la companyia del capità Francec
Miquelet de la companyia de Llop
Miquelet
Miquelet
Miquelet de la companyia de Rau
Miquelet de la companyia del capità Josep Claparols
Miquelet de la companyia de Claret
Miquelet de la companyia del capità Fagella
Miquelet de la companyia del capità Claret
Miquelet de la companyia de Joan
Miquelet
Alferes miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
Miquelet de la companyia d’Aleixandre
Miquelet
Miquelet de la companyia de Pere Bach
Miquelet de la companyia de Goig
Miquelet de la companyia del capità Josep Mas

GUERRA
Nom i cognom
Marià Pons
Pere Esquerra
Joan Cortada
Josep Ramoneda
Francesc Planes
Miquel Solé
Segimon Farigola
Bartomeu Vila
Joan Freixes
Hilari Camplà
Hilari Comes
Josep Macià
Josep Colomer i
Pujol
Macià Casasses
Manuel Capdevila
Sebastià Colubret
Joan Santanir
Miquel Solà
Segueles
Magí Soler
Pere Serra
Jaume Fos
Marc Dalmau
Mateu Freixes
Esteve Camó
Francesc Coromina
Josep Espanyol
Gaietà Martí
Francesc Carbonell
Pere Carbonell
Joan Canadel
Joan Pera Barnudí
Francesc Gañiet
Josep Sala
Valentí Roca
Joan Cavelle
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Natural
Saldes
Saldes
(Sant Martí de Saldes)
Sallent
Sant Andreu de la Barca
Sant Climent Sescebes
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Hilari Sacalm
Sant Hilari Sacalm
Sant Hipòlit
de Voltregà
Sant Joan
de les Abadesses
Sant Julià de Vilatorta
Sant Llorenç
de Morunys
Sant Pere Pescador
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília
de Voltregà
Santa Coloma
de Queralt
Santa Eulàlia
de Ronçana
Santa Llogaia d’Àlguema
Santa Maria
de Palautordera
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Selva de Mar
Selva del Camp
Sitges
Sitges
Sobremunt
Soriguera (Arcalís)
Tàrrega (la Figuerosa)
Teià
Terrassa
Tivissa

Companyia
Miquelet de la companyia del capità Tristà
Miquelet de la companyia del capità Galló
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la companyia del capità Roca
la companyia de Guitart
la companyia de Galí
la companyia d’Andreu
l’esquadra nova d’Ermengol Amill
la companyia del capità Fagella
la companyia de Fagella
la companyia de Jaume Serra
la companyia de Soler
la companyia de Joan Puig

Miquelet de la companyia del tinent coronel Fagella
Capità miquelet de la companyia de Pilot
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
(companyia Joan Oliver)
Miquelet de l’esquadra nova d’Ermengol Amill
Miquelet de la companyia de Francesc Bach
Miquelet de la companyia de Remissa
Capità miquelet de la companyia de Pilot
Miquelet de Narcís Clavell
Miquelet de l’esquadra de la Cerdanya
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de la companyia de Manresa
de la companyia del capità Parent
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia
companyia

de Llop
del capità Casasses
de Carreras
de Bach de Roda
de Moixiga

ADRIÀ CASES
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Nom i cognom

Natural

Francesc Vernet
Francesc Bosch
Isidre Ribas
Josep Ollé
Jaume Costa
Bernat Guillemo
Josep Vagaria

Tona
Tordera
Tremp (Orrit)
Valls
Ventalló
Vic
Vic

Pere Ferran
Isidre Reig
Francesc Ortís
Joan Sabater

Vilafant
Vilallonga del Camp
Vilanova de Bellpuig
Vilassar de Mar

Joan Pujades
Joan Torroella

Vimbodí i Poblet
Vimbodí i Poblet

Font: elaboració pròpia.

Companyia
Miquelet
Miquelet de la companyia de Gracian
Miquelet de Narcís Clavell
Miquelet de la companyia de Joan Vila
Miquelet de Jaume Forgas i Virolà
Miquelet de la companyia de Ral
Corneta de la companyia del capità Llorens de
Crespià
Miquelet de la companyia del capità Comalat
Miquelet de la companyia del capità Coch
Miquelet de la companyia de Don Bernardo Estevan
Miquelet de la companyia del capità Viader
(Vilà i Ferrer)
Miquelet
Miquelet

ANNEX VI

Llista dels miquelets representats en el mapa 5
(1 de juliol de 1713-1714)
Nom i cognom
Miquel Pons
Mateu Fontanet
Josep Eluc
Serni Sabater
Ramon Domènech
Isidre Comas
Joan Murrià
Ramon Sardà
Josep Nadal
Martí Costa
Joan Cardoner
Andreu Fontdevila
Simon Josep
Antoni Roger
Feliu Sala
Antoni Malsió
Bernat Sorribes
Fèlix Moné
Francesc Cabanyes
Francesc Conill
Gabriel Badia
Gaspar Sever
Jaume Quer
Jaume Servera
Jaume Xetart

Natural
Agramunt
Aldover
Alforja
Alins
Alió
Alp
Amposta
Anglesola
Arbeca
Arbúcies
Aspa
Bagà
Baix Pallars (Gerri de la Sal)
Balaguer
Banyoles
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Companyia
Miquelet de la companyia de Calvet
Miquelet de la companyia de Miquel
Miquelet
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Galobardes
Miquelet
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Cases
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Maimó
Miquelet de la companyia de Llorens
Miquelet de la companyia de Roca
Miquelet de la companyia de Simon Bertran
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Moreta
Corneta de la companyia de Bertran
Miquelet de la companyia de Guitart
Miquelet de la companyia de Roca
Miquelet
Miquelet de la companyia de Maimó
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Francisco
Miquelet de la companyia de Joan Pau
Miquelet de la companyia de Ratera

ADRIÀ CASES
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Nom i cognom
Joan Drets
Joan Gibert
Joan Pujades
Josep Gauran
Josep Iglésies
Manel Mates
Marià Rovira
Pere Joan Alabau
Salvador Sala
Sebastià Gerico
Josep Llanes
Bernat Anyer
Jaume Banus
Melcior Cuberes
Diego Viladomà
Pere Berenguer
Ramon Grifell
Llorenç Torrent
Joan Grau
Joan Basset
Joan Rius
Andreu Cortina
Llorenç Pons
Segimon Serrarica
Pere Torre
Pere Guillamet
Pau Pastor
Mus Castellà
Agustí Reig
Bartomeu Reig
Celdoni Llera
Celdoni Mas
Joan Molinà
Miquel Pomés
Pere Vernés
Josep Molins
Joan Carbonell
Jaume Bosch
Francesc Magrans

Natural
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
(Sant Andreu del Palomar)
Barcelona
(Sant Andreu del Palomar)
Bellpuig
Berga
Berga
Berga
Bescanó
Beuda
Bràﬁm
Bràﬁm
Breda
Breda
Breda
(Sant Salvador de Breda)
Calonge de Segarra
Camarasa
Camprodon
Cànoves i Samalús
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona
Carme
Cassà de la Selva
Castelló de Farfanya
Castelló d’Empúries
Castellterçol
Cerdanyola del Vallès

Companyia
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia

de Carbonell
del coronel
de Bernadó
de Capons
de Gasch
del coronel
de Soler
de Bernadó
del tinent coronel
de Batera

de la companyia del coronel

Miquelet
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia del coronel
Minyó miquelet de la companyia de Don
Bertran
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia d’Alsina
Miquelet de la companyia de Dorí
Miquelet de la companyia de Calssó
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet del regiment d’Ermengol Amill
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Gàs
Miquelet de la companyia d’Aguilar
Miquelet de la companyia de Matas
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Llanes
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia d’Arman
Miquelet de la companyia de Calandri
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia d’Alsina
Alferes miquelet de la companyia de Vendrell
Miquelet de la companyia de Novell
Miquelet de la companyia de Serra
Miquelet de la companyia del tinent coronel

GUERRA
Nom i cognom
Josep Masó
Pere Prats
Jaume Prats
Francesc Fissach
Pau Puiol
Felip Serradell
Isidre Grau
Ramon Bonet
Ramon Llanes
Jaume Barbens
Ramon Palau
Antoni Païssa
Josep Melich
Miquel Illa
Pere Palanca
Antoni Soler
Antoni Vila
Guillem Jaula
Josep Panyelles
Francesc Resta
Miquel Ferrer
Pau Biló
Julià Feixes
Jacinto Franquet
Francesc Lança
Narcís Carreres
Climent Cot
Jacint Bo
Joan Parés
Pere Copons
Joan Batista
Ventura Silvestre
Josep Sortell
Ramon Vinyoles
Antoni Batlle
Josep Torres
Isidre Prats
Jan Roig
Tomàs Porta
Llorenç Ferrer
Nicolau Ditet
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Natural
Cistella
Cistella
Collbató
Corbera d’Ebre
Creixell
Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura (Monells)
El Pla de Santa Maria
Els Plans de Sió (Concabella)
Els Plans de Sió (Concabella)
Els Plans de Sió
(les Pallargues)
Els Plans de Sió (Sisteró)
Esplugues de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Esponellà
Farrera
Farrera (Montesclado)
Figaró-Montmany
Figueres
Figueres
Figueres (Vilatenim)
Foixà
Fonollosa
Gaià
Garcia
Girona
Girona
Gombrèn
Granollers
Granollers
Igualada
Isona i Conca Dellà (Isona)
Isona i Conca Dellà (Isona)
La Garriga
La Garriga
La Granada
La Jonquera
La Molsosa (Prades)
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Sènia
La Seu d’Urgell

Companyia
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Corneta de la companyia de Vendrell
Miquelet de la companyia del major
Miquelet
Miquelet de la companyia de Vendrell
Miquelet de la companyia de Teula
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de
de
de
de

la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia

de
de
de
de

Vila i Farrer
Miquel
Miquel
Llorens

Miquelet de la companyia de Sorell
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Baiona
Miquelet de la companyia d’Alsina
Miquelet de la companyia de Reverter
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Serra
Miquelet
Miquelet de la companyia de Teula
Miquelet
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia d’Aguilar
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet de la companyia de Moreta
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet
Miquelet de la companyia de Dorí
Miquelet de la companyia de Cantarell
Miquelet de la companyia de Dori
Tinent miquelet de la companyia de Vilamala
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia de Roca
Capità de miquelets
Miquelet de la companyia de Moreta
Miquelet de la companyia de Mates
Miquelet de la companyia de Puig
Miquelet de la companyia d’Huguet
Miquelet de la companyia del tinent coronel

ADRIÀ CASES
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Nom i cognom
Antonio Camallo
Joan Fageda
Miquel Fàbrega
Francesc Freixes
Pere Bonet
Batista Sarrano
Jacint Ros
Joan Boixo
Joan Torrell
Agustí Castanyé
Joan Camins
Josep Font
Josep Víctor
Miquel Camps
Jaume Serra
Josep Tomàs
Lluís Carreras
Bartomeu Arrau i
Moreta
Fèlix Moliner
Francesc Serra
Ignasi Mollet
Jaume Soler
Jaume Torradà
Jaume Torrens
Josep Rius
Josep Rovira
Josep Soler
Pere Morell
Salvador Pedró
Jaume Baldira
Jaume Carreras
Jeroni Sobirats
Marc Gelabert
Narcís Serra
Passeà Ferrer
Bernat Vall-llobera
Joan Costa
Josep Tarascó
Josep Ricart
Joan Ferrer

Natural

Companyia

La Seu d’Urgell
La Vall d’en Bas (el Mallol)
La Vall d’en Bas
(Sant Privat d’en Bas)
L’Arboç
Les Avellanes i Santa Linya
Les Borges Blanques
Les Franqueses del Vallès
(Corró d’Avall)
Les Planes d’Hostoles
L’Espluga de Francolí
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lliçà de Vall
Llobera
Madremanya
Madremanya
Manlleu

Miquelet
Miquelet de la companyia de Roca
Miquelet de la companyia de Mates

Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Martorell
Martorell
Mas de Barberans
Mataró
Mataró
Mataró
Moià
Moià
Moià
Monistrol de Montserrat
Montagut i Oix

Miquelet de la companyia de Carbonell
Miquelet de la companyia de Boixeda
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia de Bertran
Miquelet de la companyia de Carbonell
Miquelet de la companyia de Boix
Miquelet de la companyia de Moreta
Corneta de la companyia de Boixeda
Miquelet de la companyia de Boixeda
Miquelet de la companyia de Carbonell
Miquelet de la companyia de Caselles
Miquelet de la companyia de Guitart
Miquelet de la companyia de Teula
Miquelet de la companyia de Reverter
Miquelet de la companyia d’Arnau
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia de Mitjans
Miquelet de la companyia d’Arman
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia de Boixeda
Miquelet de la companyia de Miquel
Miquelet de la companyia de Teula

Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de la companyia de Mayol
capità
de la companyia del coronel Rau
de la companyia del coronel

Miquelet de la companyia de Dori
Miquelet de la companyia de Perot
Miquelet de la companyia de Serra
Miquelet de la companyia de Gasch
Miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia de Francisquet
Miquelet
Miquelet de la companyia de Calaf
Miquelet de la companyia de Teula
Miquelet del regiment d’Ermengol Amill
Capità miquelet

GUERRA
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Nom i cognom

Natural

Pau Carrerers
Bartomeu Cadena
Bartomeu Crispí
Vicent Cambra

Montcada i Reixac
Montellà i Martinet
Montellà i Martinet
Móra d’Ebre

Jaume Ramon
Cervera
Francesc Llobet
Jaume Canals
Josep Campabosell
Ferran Forset
Francesc Calafell
Josep Armengué
Josep Regi
Valdiri Ordeig
Jacint Bach
Jacint Savall
Joaquim Gibert
Jacint Coll
Joan Armengol
Joan Batista
Domènech
Jaume Sarsa
Jaume Atmetller
Valentí Escales
Isidre Bernadí
Pau Vilardell
Jaume Fontanet
Artigues
Bartomeu Clerch
Bartomeu Vendrell
Maurici Rojas
Francesc Saurina
Salvador Siurana
Saüc Matas
Baltasar Costa
Josep Ribes
Francesc Pou
Nicolau Soler
Martí Pera
Francesc Canadell
Joan Francesc
Sorinach

Mura

Miquelet de
Miquelet de
Miquelet de
Miquelet de
Pegueroles
Miquelet

Companyia

Mura
Olesa de Montserrat
Olost
Olot
Olot
Olot
Olot
Olot
Oristà
Palafrugell
Parlavà (Fonolleres)
Porqueres
Prats de Lluçanès
Puigcerdà

Miquelet
Miquelet de la companyia de Joan Pau
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Tarreé
Miquelet de la companyia de Thomas
Corneta de la companyia d’Español
Miquelet de la companyia de Segimon
Miquelet de la companyia de Roca
Miquelet de la companyia de Mallol
Miquelet de la companyia de Granger
Miquelet de la companyia de Mallol
Miquelet
Miquelet de la companyia de Viadé
Miquelet de la companyia d’Ambrós

Puigcerdà
Querol
Rajadell
Ribera d’Urgellet (Gramós)
Ribes de Freser
Ripoll
Riudoms
Sabadell
Sabadell
Sallent
Sant Boi de Lluçanès
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Feliu Sasserra
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de les Abadesses

Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de
de
de
de
de

la
la
la
la

la
la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia

companyia
companyia
companyia
companyia
companyia

de Cantarell
de Ballart
de Mallol
del coronel

Noy
del tinent coronel
de Puig
de Monbertran
de Faja

de la companyia de Joan Vila
de la companyia de Torrens
de la companyia de Mestra
de la companyia de Mates

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia
companyia
companyia

del tinent coronel
de Moreta
de Novell
del coronel
del tinent coronel
de Planes

ADRIÀ CASES
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Nom i cognom
Miquel Vaquer
Joan Gatuelles
Josep Nogué
Josep Condis
Francesc Teixidor
Francesc Moné
Isidre Birosta
Francesc Sellerés
Francesc Sarrat
Francesc Torrent
Josep Costa
Magí Masnou
Francesc Bataller
Joan Sanson
Martí
Antoni Martell
Salvador Boforull
Josep Ajats
Jaume Bonet
Joan de Re
Josep Barceló
Josep Masellas
Josep Ribes
Pere Roca
Josep Castellví
Jaume Prunet
Jeroni Fers Boixeda
Valentí Bover
Jaume Roca
Mateu Costa
Domingo Quintana
Josep Sabater
Pau Armadons
Francesc Guantes
Josep Florensa
Jaume Xerreix
Jaume Rius
Josep Aspona
Josep Morondo
Joan Fosas
Francesc Gasqui

Natural
Sant Joan les Fonts
Sant Llorenç de Morunys
Sant Llorenç de Morunys
Sant Martí Sarroca
Sant Miquel de Campmajor
Sant Mori
Sant Pau de Segúries
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Torelló
Sant Sadurní d’Osormort
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Queralt
Santa Maria de Corcó
(L’Esquirol)
Sarral
Setcases
Seva
Solivella
Soriguera (Escós)
Soriguera (Vilamur)
Subirats
Taradell
Taradell
Terrassa
Tivissa
Tivissa
Tivissa
Tona
Tona
Torà
Torà
Tordera
Tordera (Sant Pere de Riu)
Torelló
Torelló
Torroella de Montgrí
Tortosa

Companyia
Miquelet de la companyia del coronel
Miquelet de la companyia de Mitjanes
Miquelet de la companyia Mitjana
Miquelet de la companyia del Padre
Miquelet
Miquelet
Miquelet de la companyia de Fransisquet
Miquelet de la companyia de Joan Pau
Miquelet de la companyia Moreta
Miquelet de la companyia de Gasch
Miquelet de la companyia de Moreta
Miquelet de la companyia de Mallol
Miquelet de la companyia de Mitjans
Miquelet de la companyia de Torrens
Miquelet
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Bertran
Sergent miquelet de la companyia de Bertomeu
Arau i Moreta
Tinent miquelet
Miquelet
Miquelet de la companyia de Moreta
Miquelet de la companyia de Caselles
Miquelet de la companyia de Payet
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Dori
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Capità de miquelets
Miquelet de la companyia de Mitjanes
Miquelet de la companyia del tinent coronel
Miquelet de la companyia de Tes
Miquelet
Miquelet de la companyia d’Alsina
Miquelet de la companyia de Viadé
Miquelet de la companyia de Dori
Miquelet de la companyia de Dori
Miquelet de la companyia Cantarell
Sergent miquelet de la companyia del major
Miquelet de la companyia de Solana
Miquelet de la companyia de Segimon
Miquelet
Miquelet de la companyia de Llombart

GUERRA
Nom i cognom
Joan Macià
Tomàs Cases
Fèlix Pelliser
Julià Suliach
Ramon Sobrerroca
Salvador Sobrerroca
Josep Mercader
Joan Busàs
Bernat Nofrerias
Josep Roig
Ramon Iglesias
Nicolau Moreu
Josep Vegueria
Gabriel Fernàndez
Francisco Vilar
Francesc Totosaus
Josep Millach
Joan Batlló
Joan Güell
Proto Torner
Batista Falcó

Natural
Tortosa
Tortosa
Tremp
Vallfogona de Ripollès
Vallfogona de Ripollès
Vallfogona de Ripollès
Vallfogona de Ripollès
Valls
Vic
Vic
Vic
Vic
Vidrà
Vielha
Vilademuls (Orfes)
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilallonga de Ter
Vilamalla
Vinebre
Xerta

Font: elaboració pròpia.
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Companyia
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet
Miquelet

de la companyia de Novell
de la companyia del coronel
de la companyia de Roca
de la companyia d’Arman
de la companyia d’Arman
de
de
de
de

la
la
la
la

companyia
companyia
companyia
companyia

del tinent coronel
de Roca
de Roca
de Roca

alferes de la companyia d’Arman

de la companyia de Novell
de la companyia d’Arman
de la companyia de Teula
de la companyia de Llorens

Vado Ligure (Gènova)

Tropes germàniques

Barcelona

Barcelona
Barcelona

Itàlia

Vado Ligure (Gènova)

Vado Ligure (Gènova)

Tropes alemanyes

Tropes germàniques,
milaneses i
napolitanes

Tropes germàniques

Font: elaboració pròpia.

Barcelona

Vado Ligure (Gènova)

Tropes angleses
Tropes germàniques i
italianes

Salou

Irlanda

Tropes angleses
Barcelona
o Tarragona
Salou

Barcelona

Itàlia

Tropes palatines

TNA, SP 79/5
CASTELLVÍ, II, p. 613
CASTELLVÍ, II, pp.
613-614
CASTELLVÍ, III, p. 19
CASTELLVÍ, III, p. 20
AHN, Estat, ll. 383
TNA, SP 79/5
CASTELLVÍ, III, p. 35
AHN, Estat, ll. 383
TNA, SP 79/5 i
AHN, Estat, ll. 399
AHN, Estat, ll. 411-1
i 423; TNA, SP 79/5;
CASTELLVÍ, III, p. 254

2.000 / 4.000
militars

16 i 17 agost de 1712

28-30 de juny de 1712

4 de desembre de 1711

TNA, SP 79/5
TNA, SP 79/5
AHN, Estat, ll. 426-2

6.000 militars
750 militars
1.320 cavalls

2.444 militars
i 720 cavalls

4.500 militars
5.000 militars
2.000 cavalls

ﬁnals d’octubre de 1710
19 de maig de 1711

4.197 militars

5.400 militars

5.000 militars

1.000 militars

AHN, Estat, ll. 369

CASTELLVÍ, I, p. 525
CASTELLVÍ, II, p. 105
CASTELLVÍ, II, p. 482
AHN, Estat, ll. 337
CASTELLVÍ, II, p. 482
AHN, Estat, ll. 352

Fonts

900 militars

4.500 / 3.000 militars
2.000 cavalls

7.300 / 3.500 militars

9.000 militars
6.000 militars

Quantitat

11-14 juliol de 1710

octubre/novembre de 1709

novembre de 1709

15 de setembre de 1709

Barcelona

Tropes palatines

19 de juliol de 1709

Barcelona

Vado Ligure (Gènova)

Tropes palatines

14 d’abril de 1709

Barcelona

Mallorca

Itàlia

Lisboa
Anglaterra/Holanda

Lloc de
Data
desembarcament
Barcelona
22 d’agost de 1705
Barcelona
8 de maig de 1706
a partir del 17 de gener
Barcelona
de 1708
27 de juliol/2 d’agost de
Barcelona
1708

Tropes portugueses
i del regiment de
Cartagena

Aliats
Aliats

Origen

Desembarcaments de tropes aliades a Catalunya (1705-1712)
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FRANCIS, Alan D., 18
FRANKENBERG, mariscal, 190
FREIND, John, 298
FRESANGES, Francesc, 169
FUENTE, Pablo de la, 310, 319
FUXART, Miquel, 169
— G —
GAETANO DE ALBURQUERQUE, Paulo, 74
GAETANO DE ARAGÓN, Francisco, 192, 310
GAETANO DE ARAGÓN, Luis, 49, 251, 253,
327
GALWAY, comte de, 65, 66, 67, 69, 70,
71, 75, 81, 278, 303, 321
GANDOLFO, Antonio, 105, 106, 184, 188,
309, 316
GANYET, Antoni, 94
GARCÍA, Enrique, 261
GARCÍA, José, 19
GARCÍA, Miguel, 207
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, 104
GARCIA ESPUCHE, Albert, 29, 30, 61, 72,
96, 97, 128, 172, 227, 239, 279, 335
GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, 20, 44, 248
GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes, 135,
323
GARROFOLO, José, 49, 310
GASCÓN PELEGRÍ, Vicente, 30
GASTÓ, Josep, 168
GAVALDÀ, Felip, 253, 254, 255, 256
GAY ESCODA, Josep M., 29
GELAT, Francesc, 182
GILABERT, Francesc, 275, 276
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, 31, 73
GIRONA, bisbe de, 101
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GIRONDA, bisbe de, 192, 193, 246, 294,
295
GIRONELLA, marquès de, 229, 243
GLIMES, comte de, 200, 201, 269
GOMAR, Ignasi de, 185, 208
GONZÁLEZ, Diego, 122, 123
GONZÁLEZ CAMAÑO, Òscar, 46
GONZÁLEZ CRUZ, David, 323
GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, 20, 21, 245
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mònica, 58
GONZÁLEZ MEZQUITA, María Luz, 17, 20,
21, 22
GÓMEZ DE MORALES, Juan, 333
GORGE, Richard, 50, 84, 298
GOYENECHE, Juan de, 245, 246
GRACIA RIVAS, Manuel, 261
GRANOLLERS, Gerónimo 276
GRAU, Joan, 168
GRAU I PUJOL, Josep Maria, 91
GRAULLERA SANZ, Vicente, 72
GREBAN, Nicolás, 294
GRIMALDO, José de, 21, 38, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 68,
72, 73, 76, 77, 80, 85, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100,
101, 105, 107, 109, 111, 112, 114,
115, 117, 121, 122, 142, 158, 159,
161, 164, 165, 173, 177, 179, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 206, 207,
208, 220, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 238, 240,
243, 246, 249, 250, 259, 261, 262,
263, 264, 266, 267, 269, 270, 274,
275, 276, 280, 288, 289, 290, 291,
292, 294, 296, 297, 303, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 343
GRUBER VON ARNI, Eric, 64, 197, 298, 301
GUAL, Gregori, 228, 309
GUÀRDIA, Jaume, 168
GUEVARA, Baltasar de, 111
GUIA MARÍN, Lluís, 33

GUILLA, Carlos, 256
GUITART, Pere, 168
GUNTER, Enric de, 160, 192
GUZMÁN, Fernando, 161
— H —
HAMILTON, Hans, 50, 184, 298, 336
HEDGES, Charles, 51, 63, 64, 178, 185,
232, 233, 259, 299, 311
HENSHAW, George, 104
HEREDIA, Antonio de, 320
HEREDIA, José de, 310
HEREDIA, Juan Manuel de, 335
HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier,
27, 39, 109, 110, 119, 127, 128, 181,
224, 226, 247, 250, 258, 259, 273
HERZELLES, marquès de, 94
HESSEN-DARMSTADT, Jordi de, 47, 49, 50,
51, 178, 222
HESSEN-DARMSTADT, Enric de, 74, 177
HINOJOSA, Nicolás de, 228, 230
HOMS, Marcià, 60, 63, 178, 209, 211,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 268
HOPPIT, Julian, 86, 87
HURTADO DE AMEZAGA, José, 236, 262, 274
— I —
IBÁÑEZ DE BUSTAMANTE, Antonio, 63,
205, 233
IBÁÑEZ DE LA RIVA HERRERA, Antonio,
vegeu arquebisbe de Saragossa
ILLONI, Antonio, 330, 332, 335, 336
ÍÑIGUEZ DE ABARCA, José, 109
— J —
JÄGER, Arnold, 46
JANÉ CHECA, Òscar, 235
JANSÀ, Joan, 169
JENNINGS, John, 94, 96, 104, 233
JIMÉNEZ MORENO, Agustín, 103
JOAN V DE PORTUGAL, 20, 69, 136
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JONES, John, 78
JORDI I DE LA GRAN BRETANYA, 298
JOSA I AGULLÓ, Joan de, 173, 199, 229,
259, 303, 314
JOSA I AGULLÓ, Josep de, 243
JOSEP I, 86, 90, 136, 315, 342
JUAN VIDAL, Josep, 33, 72

LÓPEZ DE MENDOZA, Agustí, vegeu comte
de Robres
LÓPEZ DE ORTEGA, Pedro, 245, 246
LOUVIGNY, comte de, 76, 77, 157, 158,
183, 194, 196, 199, 231, 262
LUCINI, Manuel, 151, 251
LYNN, John A., 193

— K —

— M —

KAMEN, Henry, 18, 30, 32, 244, 246
KAULBARS, Gabriel, 57, 150, 251, 253
KÖNIGSEGG, comte de, 104

MACANAZ, Melchor de, 243
MACIÀ I AMBERT, Francesc, Bac de Roda,
47, 119, 203, 207
MADRENAS, Joan de, 109
MAFFI, Davide, 49, 160, 261
MAITLAND, Robert, 305
MANEGAT, Anton de, 49, 51
MANZANO LAHOZ, Antonio, 247
MARCO, Josep, 121
MARÍ I GINOVÉS, Francesc de, 169
MARIA, Antonio de, 248
MARIA, Benedetto de, 272
MARICONDA, José, 49
MARIMON, Fèlix, 165
MARLBOROUGH, duc de, 87, 224, 247
MARQUINA, Juan, 231, 243, 266, 316,
317, 318, 319, 320
MARRUGAT, Joan, 168
MARTÍ, Bernat, 253, 256
MARTÍ I ESCAYOL, Maria Antònia, 287,
303, 305
MARTÍ I FRAGA, Eduard, 46, 47, 106
MARTÍN MARCOS, David, 20, 79
MARTÍNEZ CERRO, Manuel, 261
MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO, Evaristo, 22,
330, 334
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, 293
MARULLI, Francesco, 118
MAS, Emanuel, 265
MAS I DURAN, Eudald, 169, 175
MASSEGUR, Marturià, 109
MASSONES, José, 332
MASSONS I ESPLUGAS, Josep Maria, 261,
264
MATAS I PUJOL, Gregori, 87, 243, 313, 317
MEDRANO, Melchor de, 196

— L —
LAMBERTY, Mr. , 39
LAPONGE, Peter, 305
LAPOSARIA, Josep, 239
LASCHERAINE, comte, 77
LASO DE LA VEGA, Jacinto, 308
LEAKE, John, 63, 68, 233, 300
LECAAN, John Polus, 287, 303, 305, 306
LEDE, marquès de, 117, 196
LEGAL, Mr. de, 59, 61
LEGENDRE, Gaspard-François, 235
LEPELL, Nicholas, 83, 86
LEÓN SANZ, Virginia, 19, 22, 36, 65, 67,
69, 70, 71, 75, 83, 104, 138, 179,
188, 226, 231, 236, 237, 238, 239,
240, 243, 260, 330, 337, 344
LEOPOLD I, 44, 136
LEUGEAC, Pedro Carlos de, 286, 287,
288, 297
LEXINGTON, baró de, 96, 104
LIECHTENSTEIN, Antonio de, 67
LLEIDA, bisbe de, 220, 228
LLEONART, Salvador, 124, 125
LLIRÓS, Antoni, 109
LLUCH I MARTÍN, Ernest, 21, 46
LLUÍS XIV DE FRANÇA, 46, 70, 79, 98,
101, 111, 115, 116, 132, 342
LÓPEZ CAMPS, Joaquim E., 72
LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria, 19, 133
LÓPEZ CORONADO, Juan, 199
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MEJORADA, marquès de, 113, 190, 235,
287
MELO DE MATOS, Gastão de, 301
MENA, Joan Francesc de, 313, 318
MENZ, Juan Adam, 229
MERCADER, Magí, 256
MERCADER I RIBA, Joan, 29, 243, 332
METHUEN, John, 185
METHUEN, Paul, 63, 64
MINAS, marquès das, 65, 66, 67, 69,
70, 75, 80, 81, 278, 283
MIÑANA I ROBRES, Josep Manuel, 12,
17, 30, 38, 53, 70
MIRABEL, comte de, 318, 319
MIRAVET, Matías, 207
MIRÓ, Joan, 272
MOLAS I RIBALTA, Pere, 62
MOLES, duc de, 315
MOLINER I RAU, Manuel, 109
MOLINS, Jaume, 109, 119
MONDRAN, coronel, 332
MONREAL, Gregorio, 207
MONTEMAR, Comte de, 113, 122, 126, 128
MONTES, Melchor de, 49, 251, 253, 327
MONTSERRAT, Francesc, vegeu marquès
de Tamarit
MORA, Josep, 94
MORAGUES I MAS, Josep, 29, 47, 48,
119, 129
MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, 32, 73
MORALES MOYA, Antonio, 165
MORÉ, Joan, 168
MOREJÓN, Francisco, 325, 326
MORIANA, comte de, 247
MORRÁS, Pedro, 57, 152, 154, 177, 242,
251, 253, 347
MORROS, Joan, 41
MOSCOSO, Baltasar, 324
MUNDET, Josep M., 48, 133, 345
MUNS, Jaume, 238
MUNTANER, Pere, 169
MUÑOZ, Antoni, 29, 330
MUÑOZ RODRÍGUEZ, Julio David, 22, 149
MURET, comte de, 91, 92
MYLNE, John, 305

— N —
NAPIER, Robert, 305
NASSARRE, Diego, 207, 208
NAVARRA, Manuel de, 263
NAVAS, marquès de las, 334, 335
NEBOT, Alexandre, 238
NEBOT, Rafael, 92, 108, 117, 118, 120,
124, 179, 187, 199, 203, 319
NICOLAU, Martín, 207
NINOT, Magí, 225
NOAILLES, duc de, 59, 83, 84, 85, 87,
158, 186, 187, 188, 190, 193, 205,
229, 230, 231, 254, 261, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 322, 323, 329,
342, 346
NORRIS, John, 88
NOVALES, Juan Francisco, 207
NOYELLES, comte de, 66, 67
— O —
O’HARA, Charles, vegeu baró Tyrawley
OLIVA I RICÓS, Benet, 47, 240
OLIVELLA, Lluís, 256
ONRUBIA, marquès d’, vegeu MORRÁS,
Pedro
ORLEANS, duc d’, 70, 71, 74, 75, 77, 78,
97, 323, 327, 337
ORMOND, duc d’, 87, 323
ORTIZ, Josep, 109
ORRY, Jean, 19, 132, 324
— P —
PALLEJÀ, Honorat de, 25, 38, 54, 64,
159, 243, 268, 316
PALM, Adam, 298, 300
PALMA, comte de, 47
PAREJO DELGADO, María Josefa, 132, 133
PARKER, Geoffrey, 142, 143, 154, 226,
227, 231, 236, 252, 323
PARRILLA HERMIDA, Miguel, 261
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PATIÑO, José, 113, 114, 115, 117, 206,
279, 285, 325
PATRONE, Giuseppe, 272
PEDROL, Miquel, 200
PEDRÓS, Francesc de, 101
PEDROSA, Francesc, 253, 256
PEGUERA, Antoni de, 47, 48, 50, 57
PEGUERA, Josep de, 57, 177
PEPPER, John, 84
PEREIRA IGLESIAS, José Luis, 19, 133
PERERA, Andreu, 242
PERERA, Domènec, 48
PÉREZ ÁLVAREZ, María Berta, 22, 32,
33, 46, 66, 73, 83, 184, 185, 208,
231, 244
PÉREZ APARICIO, Carme, 16, 22, 25, 28,
30, 31, 69, 71, 73, 186, 195, 203, 242
PÉREZ DE LA PUENTE, José, 62, 63
PÉREZ SAMPER, Maria dels Àngels, 54
PERTÚS, Jorge, 143, 148, 149
PETERBOROUGH, comte de, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 63, 66, 67, 68, 69, 81,
185, 190, 215, 219, 232, 233, 267,
297, 298, 299, 310, 321, 346
PI, Magdalena de Pazzis, 139
PINACHO, Fernando, 330
PINÓS I ROCABERTÍ, Miquel de, 56, 169
PLANELLA, Jeroni, 239
PLANES I BALL, Josep Albert, 123, 198
PLANS, Jaume, 258
PLASENCIA, comte de, 107
POAL, marquès del, 118, 119, 120, 121,
123, 124, 125, 126, 128, 198, 209,
284
PONCE DE LEÓN, José, 68
PONS, Francesc, 272
PONS DE MENDOZA, Miguel, 52, 334
PÒPULI, duc de, 11, 102, 106, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 121, 122,
128, 183, 196, 200, 201, 202, 203,
229, 249, 250, 273, 320, 325, 328,
338
PORRO, Bartomeu, 238
PORTUGUÉS, José Antonio, 134, 135, 286
POU, Francesc, 213, 217
POU DE JAFRE, vegeu TEIXIDOR, Isidre

POUJADE, Patrici, 91, 234, 235
POZOBLANCO, marquès de, 236
PRATS, Antoni, 190
PRATS, Joan, 259
PRATS I MATAS, Salvador, 98, 275, 296,
306, 319, 325, 333
PUEBLA, comte de la, 85
PUERTO, vescomte del, 39, 191
PUIG, Domingo, 165
PUIG, Josep, 168
PUIG, Ramon, 253, 256
PUIG DE PERAFITA, Jaume, 48, 62
PUIG I SORRIBES, Antoni, 119
PUJOL, Antonio, 335
— Q —
QUINCY, Charles Sevin de, 39
— R —
RAMON I TORT, Miquel, 74
RAVIZZA, Pío de, 137, 275
RECCO, Domingo, 72, 73, 188, 240, 249,
303, 311, 312, 313, 314, 315, 317,
319, 320
REGÀS, Carles, 47, 48
REGOLA, José, 207
REJÓN, Diego, 149
REVENTLAU, Christian Peter von, 150
REVENTÓS I CONTI, Jacint, 264
RIALP, marquès de, vegeu VILANA PERLES,
Ramon de
RIART, Francesc, 27, 39, 109, 110, 119,
127, 181, 224, 226, 247, 250, 273
RIBALTA, Aleix, 38, 76, 196, 339
RICCI, Andrea, 47
RICHELIEU, cardenal, 236
RIERA, Josep, 203
RIERA PALMERO, Juan, 261, 291
RIGALT, Francesc, 168
RÍO GONZÁLEZ, Juan del, 247
RISBOURG, marquès de, 51, 55
RIU, Joan, 255
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RIVERS, comte de, 301
RIVES, Mr. de, 139
RIVIERA, comte de la, 49, 310
ROBRES, comte de, 12, 17, 38
ROCAFULL FOLCH DE CARDONA, Francesc,
243
ROCHE, Daniel, 248
ROMERO, Juan, 335
RONQUILLO, Francisco, 78
ROSSINES, Francesc, 168
RUBÍ, marquès de, 219
RUBIO, Pedro, 98, 100, 296, 319, 320,
325, 333
RUBIO CAMPILLO, Xavier, 27, 39, 81, 110,
127, 141, 181, 224, 226, 273
RUBIO DE APONTE, Santiago, 289, 290,
292, 294, 295, 297
RUFFO, Fabrizio, 228, 229
— S —
SAAVEDRA I PORTUGAL, Gregorio de, 109
SABATÉ, Flocel, 209
SABATER, Pau, 256
SAINT AMAN, Philip Claude TOUROUD DE,
50, 298, 300
SALA, Juan Francisco la, 243
SALAMÓ, Sebastià, 168
SALAS LÓPEZ, Fernando de, 133
SALAZAR, José, 308
SALES, Núria, 28, 106, 108, 182, 187, 188
SALVADOR, Miquel Francesc, 260
SAN FELIPE, marquès de, vegeu BACALLAR
SANNA, Vicente
SANGLES, Josep, 125
SANPERE I MIQUEL, Salvador, 17, 23, 26,
105, 106, 121, 122, 127
SANS MIQUEL, Francesc, 106, 109, 169
SANS MIQUEL, Lluís, 169
SANTA COLOMA, virrei comte de, 265
SANTESMASES, Josep, 242
SANTIAGO, marquès de, 244, 246, 247
SANTJOAN, Miquel, 119
SANZ AYÁN, Carmen, 131, 238, 246
SARAGOSSA, arquebisbe de, 205
SARTINE, Antonio, 244, 245

SAVALLÀ, comte de, 68
SAVOIA, Eugeni de, 115
SAVOIA, duc de, vegeu VÍCTOR AMADEU II
DE SAVOIA
SAVOIA, Maria Lluïsa de, 44, 245
SCHRATENBACH, baró, 50
SCOULLER, Robert E., 297
SEGARRA, Adjutori, 121
SEGARRA, Aleix de, 74
SERRA, Eva, 45
SERRA I SELLARÉS, Francesc, 41, 91, 119,
120, 123, 124, 125, 126, 128, 169,
177, 186, 199, 291
SERRANO MARTÍN, Eliseo, 19, 23
SEVERIANO, Nuno, 20
SHANNON, vescomte, 50
SHOMBERG, coronel, 242
SHOVER, Frederick, 150, 251, 337
SIDÓS, Onofre, 168
SIMÓN, Juan, 335
SIMON I TARRÉS, Antoni, 25, 34, 45, 47,
59, 109, 117, 122, 181, 182, 183, 197
SMALLBONES, John, 305
SOLÀ, Francesc, 108
SOLANELL, Climent de, 169
SOLDEVILA, Ferran, 23, 24, 48, 102, 107
SOLER, Manuel, 11
SOLÍS, FRANCISCO, vegeu bisbe de Lleida
SOLÍS FERNÁNDEZ, José, 242
SOLLOSO, Clemente, 312, 313
SQUIRE, William, 305
STANHOPE, James, 50, 51, 67, 69, 81, 82,
83, 84, 87, 224, 302, 311
STARHEMBERG, Guido von, 78, 81, 82,
86, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 99, 100,
105, 106, 194, 195, 198, 208, 334,
335, 336, 337, 344
STEIN, Barbara H., 44
STEIN, Stanley J., 44
ST. JOHN, Henry, 86, 90, 95, 123, 197,
299
STUMPO, Enrico, 49, 160
SUBIES, Miquel, 57
SWIFT, Jonathan, 86

GUERRA

429

I QUOTIDIANITAT MILITAR

— T —
TAFF, comte, 151
TALLADA, Josep, 175
TAMARIT, marquès de, 246
TARASONA, Francisco, 335
TARAU, Pere de, 234
TARRATS, Lluís, 94
TATTENBACH, comte de, 85
TAYO LÁZARO, Francisco de, 164
TEALE, Isaac, 304, 305
TEIXIDOR, Isidre, Pou de Jafre, 189, 190,
195, 202, 208, 323
TENA, Pedro, 207
TERMES, Celdoni, 99, 317, 319
TEY I FREIXA, Roser, 140, 323
THEMUDO, Manuel, 20
THOMPSON, Irving A. A., 141
THOUY, marquès de, 123
TOLOSA, comte de, 60, 63
TOMÀS, Llorenç, 48
TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, 23, 26, 34,
36, 37, 45, 56, 58, 59, 60, 63, 73,
86, 90, 93, 96, 102, 103, 105, 111,
114, 118, 120, 121, 127, 196, 197,
202, 210, 213, 338, 348
TORRAS I SERRA, Marc, 213
TORRENT, Francesc, 169
TORRES, Segimon, 109
TORRES AGUILAR, Manuel, 322
TORRES I EIXIMENO, Josep Vicent, 29, 109
TORRES SÁNCHEZ, Rafael, 20, 21, 245,
246, 294
TORRES I SANS, Xavier, 182, 183
TOURON YEBRA, Manuel, 23
TROYANO CHICHARRO, José Manuel, 132
T’SERCLAES DE TILLY, príncep, 95, 98, 99,
100, 111, 112, 191, 201, 208, 236,
246, 289, 290, 291, 294, 323, 326,
332, 334, 335, 337, 343
TYRAWLEY, baró, 299, 300
— U —
UCEDA MÁRQUEZ, Òscar, 74, 75, 76

UHLEFELD, comte d’, 66
UMACALIA, Agostino, 39
URSINS, princesa dels, 115
— V —
VADILLO, Manuel, 96, 332
VALDECAÑAS, marquès de, 87, 90, 92,
195, 231, 274, 310, 322
VALLEJO, José, 85, 88, 93, 123, 142, 183,
184, 231, 264, 274, 297, 322, 324,
330, 331
VALLESCAR, Francesc, 259
VANDRANES, Isidre, 221
VÁZQUEZ VARGAS, Juan Jacinto, 149
VEGA, Pedro, 169
VEHILS, Josep, 255
VELAMAZÁN DÍAZ, Vicente, 261
VELASCO, virrei, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 159, 160, 188,
220, 222, 228, 259, 266, 267, 310,
321, 326, 327
VENDÔME, duc de, 46, 83, 84, 90, 91,
92, 161, 195, 204, 207, 208, 223,
324, 332, 340
VERBOOM, Pròsper de, 100, 102, 112,
113, 223, 227, 228, 332, 333
VIADER, Josep, 169
VICCO, Pedro, 158, 243, 310
VICENS VIVES, Jaume, 24
VÍCTOR AMADEU II DE SAVOIA, 43, 103
VIDAL, Antoni, 109, 119
VIDAL I PLA, Jordi, 181
VILA I CORTINA, Mireia, 125, 211, 348
VILA I FERRER, Joan, 109, 119, 121, 198
VILA I PUIGRUBÍ, Francesc, 64, 219
VILADOMAT, Celdoni, 169
VILALLONGA, Magí, 216
VILAMALA, Jordi, 119
VILAMALA, Pere Pau, 215
VILANA PERLES, Ramon de, 21, 231, 283,
284, 306
VILAR, Pierre, 24, 29, 106
VILLACAMPA Y PUEYO, Pascual, 161
VILLACAMPA Y PUEYO, José de, 161
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VILLADARIAS, marquès de, 81, 287, 288
VILLAHERMOSA, marquès de, 334, 335
VILLARI, Rosario, 143
VILLARS, mariscal, 115
VILLEROY, duc de, 44
VINYALS, Pere, 109
VINYES, Mariano, 256
VINYES, Miquel, 168
VILLARROEL, Antoni de, 29, 108, 115,
118, 121, 124, 127, 128, 225, 337,
338
VOLTES I BOU, Pere, 18, 26, 58, 136,
224, 239, 242, 259, 267
VOYSIN, Mr. de, 98

— W —
WATKINS, Charles, 299
WATSON, Henry, 300
WETZEL, general, 100, 319
WILLS, Charles, 50, 74, 75, 84
WHITE, Lorraine, 141
— Z —
ZARZOSO ORELLANA, Alfons, 72, 263, 279.
ZINZENDORFF, Sigismund RUDOLF VON,
57, 257.
ZÚÑIGA, Pedro Antonio de, 336
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