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Carles II, el darrer dels Austria hispànics, moria l´1 de novembre de 1700
després de nomenar successor Felip d´Anjou, nét de Lluís XIV. A escala inter-
nacional, allò que realment es debatia en la disputa successòria, era la redifini-
ció de l´equilibri polític europeu davant de la crisi de l´Imperi hispànic. Per
aquesta raó, les potències europees havien negociat tractats diferents de reparti-
ment dels territoris de la monarquia a Europa i a Amèrica (el 1668, el 1698 i el
1700), abans de la mort de Carles II. Enfront del bloc borbònic, Anglaterra i les
Províncies Unides van signar una aliança ofensiva el 20 de gener de 1701 que
tenia com a objectiu principal, segons Stanley J. Stein i B. H. Stein evitar que
els francesos s´apoderessin del comerç amb les Indies Occidentals. Però a més
a més, el domini borbònic amenaçava l´equilibri europeu i Lluís XIV havia vio-
lat els acords de la pau de Ryswick (1697), després d´haver ocupat les places
reservades als holandesos, a manera de barrera militar entre França i els Països
Baixos, i en reconèixer el pretendent Jaume III de Stuart com a rei d´Angla-
terra, en perjudici de Guilem III d´Orange. Així, doncs, va néixer la Gran
Aliança de l´Haia enfront dels Borbons, la qual va declarar la guerra el maig de
17021.
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Com sabem prou bé, la guerra de Successió, entre 1700 i 1714, va esdeve-
nir una cruïlla històrica fonamental tant per Catalunya com per Espanya. En
aquell conflicte internacional els catalans, valencians i aragonesos van lluitar al
costat d´una dinastia i d´un rei per defensar un model polític per tota Espanya
basat en la representació —almenys la dels grups socials benestants i emergents
que podien donar resposta als interessos fonamentals de la societat— i per una
concepció territorial «federal», enfront d´un projecte d´autèntics perfils absolu-
tistes i unitaristes que va prendre forma a partir de l´any 1707, el qual s´acabà
imposant gràcies al suport militar francès i a la defecció dels britànics.

En l´estat actual, força avançat, dels estudis sobre l´austriacisme —tot i
admetent la impropietat del concepte, tal com va fer l´enyorat Ernest Lluch, ja
que segurament serien més adequats els termes de constitucionalisme, patriotis-
me o republicanisme2—, ha quedat plenament superada la seva interpretació en
clau dinàstica. Les idees que conformaven l´austriacisme, si bé no formulades,
òbviament, com un «programa» polític, podem deduir-les dels escrits polítics,
jurídics, de caràcter econòmic o historiogràfic elaborats pels seus protagonistes.
I, naturalment, no podem considerar l´austriacisme com una formulació política
estàtica, sinó que cal tenir en compte la seva evolució al llarg del conflicte
bèl.lic d´acord amb les conjuntures canviants durant la primera meitat del segle.

És obvi que hi ha diferències notables entre els «celantes» o «patricis» [és
a dir, «patriotes»] que a la mort de Carles II reclamen la convocatòria de Corts i
que destaquen a les Corts de 1701-1702, i els conspiradors de 1704 —una
amalgama social molt remarcable que atemorí el virrei Velasco fent-lo actuar
precipitadament— i també amb l´austriacisme de l´advocat Narcís Feliu de la
Penya i del notari Ramon de Vilana Perlas, els quals van tenir un protagonisme
especial a les Corts de 1705. Però, en tot cas, voldria subratllar que són més
rellevants les coincidències: assenyaladament, el programa constitucionalista i
la idea horitzontal d´Espanya, que Jon Arrieta ha explicat bé (defensa de l´orde-
nament català; del garantisme davant les decisions adoptades pel rei i els seus
ministres i defensa d´un poder regi limitat, a partir de la idea de cessió condi-
cionada; concepte plural de la monarquia)3; unes idees econòmiques que es tro-
ben compendiades en el Fénix de Cataluña de Narcís Feliu de la Penya; i una
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2 LLUCH, E., «El programa polític de la Catalunya austriacista», a J. Albareda (ed.), Del patriotis-
me al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, pp. 129-167 (especialments, pp. 130-132); Núria
Sales assenyalà que als combatents de 1713-1714 era molt menys anacrònic anomenar-los
«patriotes» que austriacistes. Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la
Catalunya dels segles XVI al XVIII, Empúries, Barcelona, 1984, p. 144.

3 ARRIETA, J., «Austracismo, «¿Qué hay detrás de ese nombre?», a P. Fernández Albaladejo (ed.),
Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial
Pons, Casa de Velázquez, 2000, pp. 177-216.
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francofòbia àmpliament estesa en la societat catalana que es traduïa en rebuig
de la dinastia borbònica. 

Voldria insistir en la idea plural d´Espanya que es troba a la base de l´idea-
ri austriacista, la qual forma part indestriable d´una concepció política represen-
tativa més àmplia. La monarquia hispànica durant el govern dels Àustria era,
formalment, una monarquia composta, resultat de la suma d´un conjunt d´enti-
tats politiques. La base jurídica de la Unió de Corones partia d´una concepció
igualitària que consagrava la preservació dels pactes polítics, les lleis pròpies
de cada regne i el manteniment de les fronteres duaneres. Igualment reconeixia
la independència fiscal així com la diferent contribució dels regnes en l´esforç
imperial. Els austriacistes, doncs, parteixen de la concepció horitzontal «aeque
principaliter», contraposada la «unió accessòria» aplicada mitjançant la con-
questa als dominis americans, el desplegament de la qual, a finals del segle XV
i principis del XVI va donar lloc segons John Elliott i Jon Arrieta, a una deses-
tabilizació del sistema horitzontal de la Unió de Corones4. Aquesta és la idea
d´Espanya en boca de dos dels protagonistes més destacats de l´austriacisme. El
primer, el cavaller Francesc de Castellví, que en plantejar qué cosa es la
España, aclaria: aunque en todo el continente de la España se nombran sus
naturales en común españoles, eran y son distintos y se conservaron mucho
tiempo divididos, hasta que entraron a poseerla los reyes que reinaban en
Castilla. Los reyes eran distintos y sus tierras, con distintos nombres […] Eran
estas naciones en el continente de la España distintas en leyes, costumbres, tra-
jes e idiomas. En leyes, como es de ver en sus particulares estatutos; en cos-
tumbres y trajes lo advertirá el que viajare; en idiomas son cuatro distintos,
esto es, portugués, vizcaíno, catalán, castellano o aragonés, que es el mismo
idioma, que se nombra lengua castellana […] Se da comúnmente el nombre de
lengua española fuera de España y dentro de ella de lengua castellana […]5. El
segon protagonista, peça clau del partit austriacista, l´advocat i historiador
Narcís Feliu de la Penya, defineix el Principat com a patria general de todos
los catalanes y que han nacido en sus límites […] siendo el Principado, y
Condados de Ruissellón y de Cerdaña, en una provincia un pequeño mundo.
Alhora, en la dedicatòria a Carles III evoca los relevantes méritos e intenso
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4 ELLIOTT, J. H., «Conferència inaugural. Catalunya dins d´una Europa de monarquies compos-
tes», Actes del Tercer Congrés d´Història Moderna, Pedralbes. Revista d´Història Moderna,
13-I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 11-23 (la cita és de la p. 18); ARRIETA, J.,
«L´antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», a J. Albareda
(ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, pp. 105-128 (la referencia és
de les pp. 127-128). 

5 MUNDET, J. M. y ALSINA, J. M. (eds.), Francisco de Castellví. Narraciones históricas,
Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo de Pèrcopo, Madrid, volum I, 1997, p. 55.
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amor desta provincia», en la qual el rey verá com els seus antecessors y els de
la nació catalana, «de pequeña piedra fabricaron el elevado monte e inmensa
fábrica de la monarquía española6.

Tanmateix, seria erroni atribuir als partidaris del primer filipisme una visió
alternativa d´Espanya, en sentit unitarista. Almenys fins el 1707. En l´interior
del partit filipista de primera hora, tant en el castellà com en el català, l´objectiu
perseguit era el de reforçar les atribucions règies o regalies (és a dir, les potes-
tats exclusives, cosa que no excloïa la negociació i les concessions en Corts)
enfront de les institucions representatives i del sistema polisinodial dels
Consells, sense posar en dubte l´ordenament constitucional. A aquest desig
s´afegia l´afany per superar la decrepitud en què es va veure postrada la monar-
quia durant el regnat del darrer dels Àustria, afany animat per un evident enlluer-
nament per la cort francesa i la política mercantilista de Lluís XIV —encara que
avui sabem que el Rei Sol deixà un Estat arruïnat, poc eficaç i molt fragmentat
socialment—. Un bon exponent d´aquesta actitud ens el proporciona el filipista
Agustín López de Mendoza, comte de Robres, en la seva anàlisi sobre la guerra
civil de 1705-1714, desencisat després de l´abolició dels furs aragonesos i
valencians i elaborada des d´un prisma constitucionalista aragonès: porque no
es allí [a Castella] como era en Aragón y es en Inglaterra, y es en el Imperio y
otras coronas, donde como aunque las resoluciones de las Cortes, dietas o par-
lamentos, no tengan fuerza de ley sin la aprobación del soberano. Pero no pue-
de tampoco el soberano establecerla sin el consentimiento de estas asambleas,
que es preciso que convoque a este efecto. Pero en Castilla sus Cortes sólo tie-
nen el derecho de suplicar lo más conveniente, y el rey le tiene con plena sobe-
ranía, no solamente para consentir o no en las súplicas, sino tambien para, no
habiendo admitídolas, disgregadas ya las Cortes, promulgar leyes confome a
ellas, lo que puede hacer también sin la solemnidad de juntar los estados del
reino. És a dir, els reis a l´Aragó no eran absolutos, a diferència de Castella on
han sido siempre tan absolutos7. El problema sorgí, a parer del conde de
Robres, quan la nación dominante, Castella, assajà en temps de Felip IV i
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6 FELIU, N., Anales de Cataluña, Barcelona, 1709. Dedicatòries dels volums I, III i II, respectiva-
ment. Edició facsímil d´Editorial Base. Barcelona, 1999.

7 LÓPEZ DE MENDOZA. A., Historia de las guerras civiles de España, Diputación Provincial de
Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1882, pp. 17, 18 i 19; sobre l´obra,
vegeu el magnífic estudi de IÑURRITEGUI, J. M., «Las Memorias del Conde de Robres: la nueva
planta y la narrativa de la guerra civil», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.ª Moderna, t. 15,
2002, pp. 187-255, on assenyala que Robres escribía de monarchia con las nociones de
government by constitution en su empeño por desarmar la política de la nueva planta. Propor-
cionaba y promocionaba, en definitiva, concepciones constitucionales de cosecha propiamente
aragonesa y cuño libertario como herramientas de deslegitimación de los principios que sopor-
tan y encuadran el par de decretos de 1707, p. 229.
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Olivares la extinción de las leyes de la Corona de Aragón. I, en conseqüència,
no fue extraño el que todos los aragoneses juzgasen poco seguras sus exencio-
nes bajo el cetro de un monarca criado en una corte sumamente absoluta y
gobernado de dos naciones mal humoradas con ellas8.

En efecte, a la Corona d´Aragó, el marge d´acció reial es veia molt limitat
per l´ordenament jurídic propi com no deixaven de lamentar-se els virreis, alho-
ra que insistien en el tarannà perillosament popular del Consell de Cent. Si a
Catalunya regia el principi «lo senyor rey és obligat a judicar segons disposi-
cions de dret», o bé, «El rey ab la Cort està per damunt d´ell tot sol»9, la
Novísima Recopilación, de 1567, havia confirmat la corona com a font del dret
en els territoris castellans, mitjançant disposicions com la pragmática. José
María Iñurritegui ha contraposat l´essència confessional de la política castellana
que impone frente a la felicidad civil la salvaguarda de la felicidad sobrenatu-
ral como razón y sentido de la autoridad temporal, amb la visió contractual de
la literatura constitucional de la Corona d´Aragó, basada en l´equilibri dels
poders del rei i del regne: un government by constitution enfront d´un govern-
ment by will. No és estrany, conclou, que en el cuadro católico de la mentali-
dad castellana la política quedés reclosa en l´esfera de la consciència10. Des
d´una óptica similar, Francisco Javier Guillamón i Julio D. Muñoz han explicat
el decantament majoritàriament filipista dels territoris castellans pels mecanis-
mes d´organització comunitària interiorizados a través de un largo proceso de
disciplinamiento social, unos mecanismos que se basaban en un modo de con-
cebir las relaciones sociales en el ámbito local/provincial a partir de principios
jerárquicos que englobaban a la mayoría de la población. El plus de legitimi-
tat, els fonaments ideològics, afegeixen, els van aportar uns eclesiàstics comba-
tius i una massa aclaparadora de publicística civil i religiosa, a banda de la
coerció exercida pels agents de la Corona11. 

Els elements que configuren el «programa» austriacista es troben en estat
latent des de la mort de Carles II i tenen una incidència transversal en la socie-
tat catalana: el grau de consens que suscitaven era remarcable. Una altra cosa és
que aquest estat d´opinió aflorés i es traduís en actes abans de la tardor de 1705:
una probabilitat difícil, atesa la memòria recent de la revolució i guerra dels
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8 LÓPEZ DE MENDOZA, A., Historia…, p. 28.
9 SALES, N., «Abans de 1714: cap a una democratització de les institucions catalanes», La com-

memoració de l´Onze de Setembre a Barcelona, Ajuntamentent de Barcelona, 1994, pp. 96-104
(la referència és de la p. 101).

10 IÑURRITEGUI, J. M., «1707: la fidelidad …», pp. 248 i 250.
11 «Los castellanos y la guerra de Sucesión: disciplina social y orden político en la Corona de

Castilla (1680-1714)», Cheiron, Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la
Guerra di Successione spagnola, a cura di A. Álvarez-Ossorio, Bulzoni Editore, Roma, 2004,
pp. 105-128 (la citació és de les pp. 114-115).
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Segadors i de la revolta dels Barretines amb la dura repressió que la va seguir.
A més, Felip V, va superar amb bona nota les Corts de 1701-1702 ben guiat per
Lluís XIV i els seus assessors. Ara bé: en el transcurs de les Corts ja veiem
emergir dos «partits», i aquest és un fet rellevant de cara al capgiramet polític
que va tenir lloc la tardor de 1705: el dels constitucionalistes, a vegades anome-
nats «patricis» o celantes en la observancia de las leyes (en paraules de
Castellví), i el dels reialistes, los del partido del ministerio de Madrid (també
segons Castellví) o aficionados al duque [d´Anjou] o a sus intereses (en
expressió de Feliu)12.

Tanmateix van entrar en escena uns reactius que van accelerar els esde-
veniments i que van conduir al capgirament polític de 1705. El primer d´ells
va ser, sens dubte, el govern despòtic del virrei Velasco (1704-1705) que es
traduí en una vulneració sistemàtica de les Constitucions i en una repressió
generalitzada contra tot indici de dissidència, fet que va provocar que molts
indecisos acabessin decantant-se a favor de Carles III l´arxiduc. Aquesta pràc-
tica de govern del virrei va donar ales al partit austriacista fins a l´extrem que
els seus dirigents van poder al.legar motius per justificar la ruptura del jura-
ment de fidelitat a Felip V. L´altre, fou el pacte de Gènova que van signar uns
prohoms «vigatans» i un representant de la reina Anna d´Anglaterra el juny de
1705, seguit del desembarcament de les forces aliades la tardor d´aquell any
que van fer esvair els dubtes dels nombrosos indecisos fins aleshores.
D´aquesta manera, l´aposta dinàstica —l´opció a favor del candidat Habsburg,
Carles III l´arxiduc— tenia la millor carta de presentació en el suport de les
potències marítimes que podien garantir el triomf militar. I de fet, podien
haver-lo assolit amb tota probabilitat si els britànics no haguessin negociat el
final de la guerra el 1710 a esquenes dels aliats. És clar que, de més a més, la
complexa relació entre els territoris de la Corona de Castella i de la Corona
d´Aragó i els equilibris de poder a l´interior de la monarquia, tampoc eren
aliens a la confrontació entre les dues opcions polítiques i dinàstiques, com
finalment es va comprovar. 

Per si queda algun dubte sobre la coherència de les idees de l´austriacisme
només cal fer una ullada a les Constitucions de 1701-1702 i, assenyaladament
de 1705-1706, les quals esdevenen un autèntic compendi dels objectius consti-
tucionalistes i econòmics anhelats pels seus dirigents, a banda de constituir el
millor exponent de la revitalització política de les institucions catalanes i del
seu lligam estret amb la societat: podem parlar, per tant, d´una autèntica represa
del constitucionalisme. Si en les de 1702 van ser aprovades un total 96 constitu-
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12 CASTELLVÍ, F., Narraciones históricas.… I, 1997, p. 219; FELIU DE LA PENYA, N., Anales de
Cataluña, III, p. 493.
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cions i capítols de Cort, en les de 1706 ho van ser 64 constitucions i 118 capí-
tols i actes de Cort. De fet, la majoria d´aquestes disposicions recullen, en
essència, les de 1702, però les precisen o les perfeccionen13. I el més remarcable
és que s´extremen les mesures que tendeixen a reforçar el control de l´actuació
dels ministres reials i a preservar el compliment de la llei i a garantir la llibertat
civil. No n´hi havia per menys: el virregnat de Velasco, marcat pel menyspreu
sistemàtic a les Constitucions havia deixat un record amarg entre els catalans,
en clar contrast amb el virregnat de feliç memòria del príncep Jordi de Hessen
Darmstadt. La bateria de Constitucions i capítols de cort aprovats per conjurar
la repetició de pràctiques de govern semblants indica fins a quin extrem el pac-
tisme s´havia deteriorat durant el primer regnat de Felip V. 

És obvi, doncs, que a Catalunya existia un projecte austriacista més o
menys articulat abans de la presa de Barcelona per Carles III l´arxiduc, perfilat
a les Corts de 1701-1702 i que cristal.litzà en les de 1705-1706. Una altra cosa
és que, al capdavall, la guerra distorsionés el desenvolupament d´aquest progra-
ma ambiciós tant en el terreny polític com en l´econòmic, el qual es va veure
frustrat, finalment, per les contingències de la guerra i de la diplomàcia i, de
manera irreversible, pel triomf borbònic. En tot cas, és indiscutible, com ha
assenyalat Ricardo García Cárcel que detrás de cada una de las opciones
dinásticas que jugarán a una orilla la corona de Castilla y en la otra la corona
de Aragón hay una memoria del pasado distinta, una asunción del presente
muy dispar y desde luego una expectativa de futuro en lo político y en lo econó-
mico que siguen circuitos muy diferentes14. Una memòria, pel que fa a
Catalunya, que fixava les seves arrels en el pactisme i en el constitucionalisme;
i sobre un futur que s´intuïa al fil de les transformacions econòmiques que
s´operaven des del segle XVI, ja molt perceptibles a finals del XVII, les quals
van fer concebre un model econòmic que tenia el seu fonament en el comerç i
la indústria, que feia que la trajectòria proaustriacista de la classe econòmica-
ment dirigent fos «extraordinàriament similar a la seguida per aquells països
que tant l´emmirallaven» (Anglaterra i les Provincies Unides) com ha explicat
Francesc Valls, el qual ha assenyalat que és molt probable que cap el 1702
«alguns dels més significatius membres de la burgesia mercantil barcelonina
comencessin a adonar-se que una vinculació política i diplomàtica d´Espanya
amb França podia comportar molts problemes, si no conduir directament a la
ruïna el model de comerç exterior que s´havia bastit precisament aprofitant els
llargs períodes de temps en què França havia quedat aïllada políticament i la
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13 FERRO, V., El Dret públic català. Les institucions de Catalunya fins al Decret de Nova Planta,
Eumo Editorial, Vic, 1987, p. 423.

14 GARCÍA CÁRCEL, R., De los elogios a Felipe V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2002, p. XXI.
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seva producció privada d´accés al mercat internacional»15. Del que no hi ha
dubte és que els dirigents de l´austriacisme, i amplis sectors socials (de la petita
noblesa a la burgesia, dels eclesiàstics als menestrals), s´adonaven que aquests
anhels de futur, tant econòmics com polítics, eren incompatibles, a la pràctica,
amb un Borbó en el tron hispànic. Efectivament, un altre element distintiu del
primer austriacisme fou el programa mercantil que té el seu millor representant
en l´advocat i historiador Narcís Feliu de la Penya, home influent vinculat als
cercles emergents dels negocis, ben perfilat per Benet Oliva16. Pierre Vilar defi-
ní amb claredat la seva dèria: convertir Catalunya en una altra Holanda, capaç
d´intervenir en els assumptes de la monarquia, conscient de la incompatibilitat
dels interessos catalans i francesos17. Aquest programa es beneficiava de la
coincidència d´interessos amb Anglaterra i les Provincies Unides, facilitada per
unes relacions comercials que havien pres cos en els darrers anys del segle
XVII. Josep Fontana ha cridat l´atenció sobre un fet essencial per entendre la
lògica de l´aposta: el comerç exterior català d´aleshores tenia com a element
primordial l´exportació d´aiguardent als holandesos i als anglesos des del con-
junt dels ports de la costa de Ponent, a canvi d´importacions tèxtils i de pesca
salada, sobretot, que entraven pels ports de Barcelona i de Mataró18. Aquests
intercanvis van afavorir una economia integrada i un mercat interior cada cop
més desenvolupat dirigit des de Barcelona, tal com ha explicat Albert Garcia
Espuche19. Un memorial anònim presentat al Consell d´Estat de Carles III
durant les Corts de 1705, potser redactat per Feliu de la Penya, és aclaridor de
la naturalesa diferent dels dos tipus de comerç que es es trobaven confrontats.
Partidari de prohibir les mercaderies franceses, afirma: y aunque algún político
se opondrá a esta prohibición, con decir que en Cataluña ay falta de algunos
géneros y que de necesidad an de venir de otros reynos, digo que lo confieso
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15 VALLS, F., La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l´arrencada industrial catalana, Eumo
Editorial, Vic, 2004, pp. 85-86; també Joan GIMÉNEZ ha deixat clara l´estratègia proaustriacista
dels productors i negociants de vins i d´aiguardents per consolidar-se en els mercats internacio-
nals, a Mataró en la Cataluya del segle XVIII. Un microcosmos en moviment, Caixa d´Estalvis
Laietana, Mataró, 2001, pp. 744-757.

16 OLIVA, B., Els orígens de la primera industrialització del rerepaís, Premi Iluro 1998, Caixa
d´Estalvis Laietana, Mataró, 1999 i La generació de Feliu de la Penya. Burgesia mercantil i
Guerra de Successió entre el Maresme i Barcelona, Edicions de la Universitat de Lleida,
Lleida, 2001; P. MOLAS, Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i
XVIII, Curial, Barcelona, 1977; KAMEN, H. (ed.), Narcís Feliu de la Penya. Fénix de Cataluña,
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1983.

17 VILAR, P., Catalunya dins l´Espanya moderna, vol. II (4ª ed.), Edicions 62, Barcelona, 1973. p. 416.
18 FONTANA, J., «En els inicis de la Catalunya contemporània: l´economia a la segona meitat del

segle XVII», a GRAU, R. (coord.), El segle de l’absolutisme, Ajuntament de Barcelona, 2002,
pp. 13-21.

19 GARCÍA ESPUCHE, A., Un siglo decisivo…
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pero mi intención sólo es que no vengan de la Francia, que quando se aprecie
tomarlos de estrangeros se tomen de nuestos aliados, porque se lograrán dos
cossas: la una es que tomándolos de Inglaterra ho Holanda se logra el no salir
el dinero pues éstos truecan sus géneros o mercadurías con vino aguardiente y
otros géneros del pahís; la otra es que no se valdrá la Francia de nuestro mis-
mo dinero para hazer la guerra20.

Tal com advertí Ernest Lluch, el programa econòmic solament podia
esdevenir realitat mitjançant els ressorts que oferia el sistema constitucional, el
qual havia de proporcionar suport a la producció pròpia enfront de les manufac-
tures estrangeres, assenyaladament franceses, i a l´exportació d´aiguardent. Una
argumentació que trobem al Político Discurso de Feliu de la Penya, el qual es
fa ressò de les demandes dels prohoms dels gremis tèxtils que parlen de «la cri-
si econòmica a causa de la lliure entrada de robes, la disminució d´ingressos
perquè no paguen drets […] i on les Constitucions de Catalunya [són] invoca-
des com a instrument econòmic». I el Fénix de Cataluña, on Feliu defensa que
Catalunya ha de desenvolupar el comerç alhora que la seva producció textil per
fer-la més competitiva, insisteix que cal treballar els teixits segons els capítols
establerts a les Constitucions, a diferència dels francesos, que són de baixa qua-
litat i que només beneficien als comerciants21. Per tant, és en aquest punt on
conflueixen els dos objectius del partit austriacista, que acabem d´exposar, apa-
rentment de naturalesa diferent. Només cal fer una ullada al conjunt de mesures
socioeconòmiques i politiques aprovades a les Corts de 1701-1702 i de 1705-
1706 per comprovar-ho i per tal de constatar els vincles estrets que existien
entre les Constitucions i el país, lluny de la fossilització a què podia haver-les
abocat la manca de convocatòria de l´assemblea estamental durant un segle22. 
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20 Archivo Histórico Nacional, Estado (AHN. L). L. 1008 d. F.27v.
21 LLUCH, E., «El programa polític…», pp. 141 i 146.
22 BARTROLÍ, J., «La cort de 1701-1702: un cami truncat», Recerques, 9, Curial , Barcelona, 1979,

pp. 57-75; SERRA, E., «Les Corts de 1701-1702: la represa política a les vigílies de la guerra de
Successió», L´Avenç, 206, Barcelona, 1996, pp. 22-29; ALBAREDA, J., «Las Cortes de 1701-
1702 en Cataluña: rey y «república», a J. Agirreazkuenaga & M. Urquijo (eds.). Contributions
to European Parliamentary History. Studies presented to the International Commission for the
History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. LXXIX, Juntas Generales de
Bizkaia , Bilbao, 1999, pp. 291-309; GONZÁLEZ, M., «El govern de l´arxiduc Carles III», a
ALBAREDA, J. (dir.), Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII. Política, Societat i
Cultura dels Països Catalans (B. de Riquer, dir.), vol. 5, Enciclopèdia Catalana, Barcelona,
1995, pp. 172-185; BELENGUER, E., «Entorn de les darreres Corts catalanes a l´Edat moderna:
una institució periclitada?», a Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d´Història institucio-
nal, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1991, pp. 168-172.
ALBAREDA, J., «Las Cortes de 1701-1702 i 1705-1706. La represa del constitucionalisme»,
Constitucioms, Capitols, Actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706. Edició facsímil, Editorial
Base, Barcelona, 2004, pp. 5-33.
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Les Constitucions, privilegis i altres drets (a vegades qualificades pejorativa-
ment com a «privilegis» que només atenyien els poderosos) eren, de fet, «drets
formals» que protegien els interessos dels residents en el territori i que limitaven
el creixent poder reial en un temps que la pressió fiscal i militar dels naixents
Estats assolia el zenit. Eren uns drets amb flaire republicana, no en sentit anti-
monàrquic, sinó com a una cultura política fonamentada en el pacte que vetllava
pels interessos comuns per damunt dels individuals. Des d´aquesta òptica, la
defensa obstinada dels antics drets, la qual recolzava en una cultura jurídica con-
solidada, no s´ha d´interpretar com un discurs retrògrade i immobilista, sinó com
a portador de valors de modernitat. Conservar aquests privilegis col.lectius signi-
ficava preservar la llibertat de la pàtria, ha escrit Angela De Benedictis23. 

A Catalunya, aquesta cultura política republicana va constituir la pedra
angular del patriotisme en els segles moderns24. Les consignes «visca la terra i
mori el mal govern», «llibertats de la pàtria», «defensar la pàtria» o «morir per la
pàtria», revelen un sentiment inqüestionable d´identitat i d´adhesió política a unes
lleis pròpies. Allò que defineix aquest patriotisme és el fet constitucional, cívic,
basat en el llegat polític romà de la llibertat republicana, com diu Maurizio
Viroli25. No hem d´oblidar que, al capdavall, les «llibertats, lleis i drets de la
pàtria» es van anteposar al component dinàstic en la guerra de Successió, fet que
podem corroborar en el document del pacte de Gènova signat el juny de 1705
entre el representant de la reina Anna d´Anglaterra i un grup de prohoms catalans.
En el text, força breu, són esmentades 17 vegades les Constitucions i s´hi justifica
el trencament de la fidelitat a Felip V per la nul.litat del jurament fet a les Corts
de 1701-1702, fonamentat, es diu, en l´amenaça militar sota la qual va ser efec-
tuat i perquè Felip V no respectà les Constitucions i portà a terme una política
repressiva contra els catalans, una vegada finalitzades les Corts26.

Però el model de monarquia composta que va encabir els diversos regnes i
territoris hispànics al llarg de tres segles —encara que no sense tensions impor-
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23 BENEDICTIS, A. de, Politica, governo e istituzioni nell´Europa moderna, Il Mulino, Bologna, 2001.
24 Sobre el patriotisme català, vegeu: SERRA, E. (coord..), La revolució catalana de 1640, Crítica,

Barcelona, 1991, pp. 3-65; TORRES, X., «Nacions sense nacionalisme. Pàtria i patriotisme a
l´Europa de l´Antic Règim», Recerques, 28, Curial, Barcelona, 1979, pp. 83-89; SIMÓN, A., Els
orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Publicacions de l´Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1999; GIL, X., «Republican Politics in Early Modern Spain: the Castilian and
Catalano-Aragonese Traditions», a GELDEREN, M. Van i SKINNER, Q. (ed.), Republicanism. A
shared European heritage, I, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 263-384.

25 VIROLI, M., Per amore della patria. Patriotismo e nacionalismo nella storia, Editori Laterza,
Roma-Bari, 2001 (2). 

26 «Tratado de Alianza entre la serenísima Reina Ana de Inglaterra y el Principado de
Cataluña…», a TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, Escrits polítics del segle XVIII, tom II, Documents
de la Catalunya sotmesa, Eumo Editorial, IUHJVV, Vic, 1996, pp. 74-81.
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tants— va ser anorreat per Felip V el 1707 per justo derecho de conquista amb
la liquidació dels furs aragonesos i valencians i amb la supressió del les del
quadre institucional català el 1714. És sabut que en la decisió reial i en la seva
execució, van jugar un paper determinant els ministres francesos Jean Orry i
Michel Jean Amelot, junt amb Melchor de Macanaz, teòric i arquitecte del nou
règim a la Corona d´Aragó27. Per aquest motiu, la liquidació del vell ordre
representatiu i territorial —una autèntica taula rasa que Lluís XIV no va poder
aplicar a França, on alguns estats provincials van persistir amb vitalitat fins a la
Revolució— va sorprendre i incomodà a destacats filipistes, tant de la Corona
de Castella com d´Aragó28, com el mateix comte de Robres que es mostrà
desencisat el 1708 per l´abolició dels furs aragonesos i valencians o el seu ger-
mà el tinent general Miquel Pons de Mendoza que s´oposà a l´ocupació militar
de Barcelona29. 

Enfront de la ruptura constitucional, i amb un clar objectiu mobilitzador, la
Junta de Braços va fer editar el Despertador de Catalunya30, on exposava les
raons de la defensa a partir d´una argumentació centrada en el pactisme i les
«lleis fundamentals i federals de la monarquia», o «lleis federades dels regnes»,
parafrasejant el redactat de la constitució primera aprovada a les Corts de 1705-
1706. Argumentava que les Constitucions i privilegis de Catalunya no havien
estat obtingudes per mera liberalitat i voluntat del príncep, sinó per via de con-
tracte i feia constants referències a les «pesades lleis de Castella» que perme-
tien que feixugues contribucions ofeguessin els humils i que els reis s´endu-
guessin els joves a la guerra sense cap restricció. El Despertador prosseguia
apel.lant als beneficis socials que reportaven les Constitucions, lluny de consti-
tuir simples prerrogatives dels privilegiats. El seu to és indiscutiblement patriò-
tic, en contrast amb les escasses referències prodinàstiques. I quan invoca la
pàtria, no es refereix solament al lloc on s´ha nascut o on es viu, sinó que el
concepte es troba estretament lligat a l´existència d´unes lleis pròpies que cal
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27 KAMEN, H., La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 323.
28 Ho han exposat: KAMEN, H., La Guerra de Sucesión…, pp. 321-325; CASTELLANO, J. L., Las

Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789) . Entre pactismo y absolutismo, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 119-121; PESET, M., «Notas sobre la abolición de
los fueros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, 42, 1972, pp. 657-693; GAY

ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 33-53; F. OTERO,
La vila de Fraga al segle XVIII, vol. II, Gallica Flavia, 3, Institut d´Estudis del Baix Cinca-
I.E.A. Fraga, 1995, p. 142; EGIDO, T., Opinión pública y oposición al podr en la España del
siglo XVIII (1713-1759), Universidad de Valladolid, Fundación Española de Historia Moderna,
Valladolid, 2002 (2), p. 101.

29 LÓPEZ DE MENDOZA, A., Historia de las guerras…; CASTELLVÍ, F., Narraciones…, volum III,
1999, pp. 617-618.

30 ALBAREDA, J. (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. I. Despertador de Catalunya i altres textos,
Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives, Eumo Editorial, Vic, 1996, pp. 121-192.
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conservar, les quals esdevenen el principal tret diferenciador dels catalans al
llarg de la història. Pocs anys abans, el jurista Francesc Solanes en el seu
Emperador político, posava per davant la lluita per la pàtria a l´amor al rei, un
plantejament impensable en els territoris castellans31. Un altre text emblemàtic
de la lluita de 1714, Lealtad catalana, proclamava que no hay causa más justa
que la de la Patria y sus Libertades. En aquest imprès, la justificació de la
resistència descansa, altra volta, en una concepció inequívocament republicana
de la política: sólo las resoluciones que se toman en Cortes de un reino o pro-
vincias son las que se atribuyen a la Nación[…] la Nación que sólo se repre-
senta en sus Brazos unidos. Toda la Nación Catalana junta en sus brazos resol-
vió el defenderse por el rey en cuyo dominio estaba [Carles III l´arxiduc]32. 

Però ni el Despertador ni Lealtad Catalana propugnen el secessionisme
sinó el projecte «federal» vigent fins el 1707, tal com es desprèn de les cons-
tants referències a la «llibertat d´Espanya» i contra el «despòtic poder» que la
governava. Així, Lealtad catalana, afirma: Defenderos hasta morir gloriosa-
mente, para que lucida vuestra lealtad, con los esmaltes de tan heroica resolu-
ción, viva la Patria, inmortal en sus glorias, Cathaluña, en su libertad, voso-
tros con honra, vuestros sucesores con aprecio, la Corona de Aragón con sus
antiguos lustres, y toda España con crédito, baxo el legítimo dominio […] del
emperador33.

El to republicà d´aquests escrits —i de la historiografia catalana d´alesho-
res— ha sigut remarcat per Pablo Fernández Albaladejo34. Aquesta era, en efec-
te, la percepció que tenia Felip V, que el 1711 va escriure als seus plenipoten-
ciaris a Utrecht que les Corts de 1701 i de 1705 dejaron a los catalanes más
Repúblicos que el Parlamento alusivo a ingleses35. Altres representants conspi-
cus del bàndol filipista pensaven el mateix. José de Carrillo, conde de
Montemar, deia que els catalans eren idólatras de sus privilegios, con unos
visos de república en su media libertad, que si no la han logrado entera no se
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31 IÑURITEGUI, J. M., «Las virtudes y el jurista: el Emperador Político de Francisco Solanes y el amor
a la patria», J. Sobregués (coord.), Actes del 53 é Congrés de la Comissió internacional per a
l´estudi de la història de les institucions representatives i parlamentàries, vol. 1, Parlament de
Catalunya, Museu d’Historia de Catalunya, Barcelona, 2005, pp. 429-446.

32 Lealtad Catalana purificada, Biblioteca de Catalunya, F. Bonsoms 703, p. 1314, p. 1304.
33 Lealtad Catalana…, pp. 1316 i 1318.
34 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., «Dinastía y comunidad política. El momento de la patria», a P.

Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del
siglo XVIII, Marcial Pons, Casa de Velázquez, Madrid, 2001, pp. 485-532 (P. 501); vegeu tam-
bé: RUBIÉS, J. P., «El constitucionalisme català en una perspectiva europea. Conceptes i trajectò-
ries, segles XV-XVIII», Pedralbes, 18-II, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998,
pp. 453-474.

35 Archivo Histórico Nacional. Estado, 3376-1, núm. 10, 28-XII-1711.
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dude que lo han pretendido36.També són reveladores de l´esperit republicà les
paraules esperançades que l´ambaixador català Pau Ignasi Dalmases va poder
adreçar en persona a la reina Anna d´Anglaterra per demanar-li suport, el 28 de
juny de 1713 quan, de fet, els britànics ja havien pactat la fi de la guerra amb els
francesos a canvi d´importants compensacions territorials i econòmiques: En con-
sideración de que siendo este país (Inglaterra) tan libre y tan amante de la liber-
tad devía proteger otro país que por sus prerrogativas podría llamarse libre, el
cual solicitaba su protección y amparo añadiendo que las leyes, privilegios y
libertades (catalanas) son en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra37.
Un dels representants més genuïns d´aquesta cultura constitucionalista el consti-
tueix el doctor en dret Josep Plantí, exiliat a Viena, el qual afirmava categòrica-
ment a l’entorn de 1719 que si Catalunya «considerava que podia ser lliure, no
podia estar subjecta a cap príncep ni sotmesa a cap vincle jurídic [ni a Felip V, ni
a Carles III perquè els va abandonar]… Catalunya, en qualitat de lliure, no està
subjecta al dret de res ni de ningú, que està subjecta al seu propi dret»38.

Per tot plegat, el ministre de Felip V Michel Amelot, com ha explicat José
María Iñurritegui, es va adonar que l´amor a la pàtria dels habitants de la
Corona d´Aragó constituïa l´arrel del problema de cara a la uniformització
desitjada per Felip V: por más afectos que sean al rey [deia Amelot] siempre lo
serán mucho más a su Patria. No n´hi havia prou, doncs, amb derogar uns
drets. La veritable dimensió política de l´assumpte, diu Iñurritegui, consistia en
fulminar la comprensión constitucional del fuero y el lenguaje patriótico que la
misma pudiera animar. Per aquest motiu calia dictar una nova planta i posar fi
al corán de los fueros (en expressió del cavaller Tobías de Bourk, un irlandés
que milità en el bàndol filipista). Perquè les constitucions i els furs, segons el
també filipista i unitarista Tomás de Puga y Rojas (autor de Crisol de la espa-
ñola lealtad, 1707), permetien que aquests territoris només haguessin servit a la
española Monarquía de vana ostentación de dominios blasonándose más de
repúblicas libres que de tributados vasallos39. 

Finalment, i de forma imperativa, la defecció dels britànics —a canvi
d´importants concessions comercials i territorials—, després de la negociació
secreta que el nou govern dels tories va encetar amb França el 1710, va fer
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36 ALBAREDA, J., Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives,
Barcelona, 1993, p. 234.

37 DALMASES, P. I., «Dietario o libro de memorias», 1713. Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona,
ms. A-339, f. 5v.

38 Biblioteca Nazionale Braidense (BNB), Brera, Milà, Opera posthuma, Ms. AF XI 13, De morte
Caroli Secundi Hyspaniarum regis. De excidio Cathaloniae necnon destructione Barcinonis
quasi secura, f. 21v.

39 IÑURRITEGUI, J. M., «1707: la fidelidad…», pp. 294, 297 i 289.
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trontollar l´aliança internacional en la qual l´emperador sustentava les seves
aspiracions a la corona hispànica40. La proclamació de Carles III l´arxiduc com
a emperador amb el títol de Carles VI (Josep I va morir el 17 d´abril de el 1711)
fou el pretext oportú perquè els britànics poguessin justificar la seva sortida de
la guerra davant dels aliats esdevenint la «pèrfida Albió». En el darrer any de
guerra, conscients de la repressió patida pel País Valencià i per l´Aragó, així
com de la violència indiscriminada que sofria la major part del territori català ja
ocupat per Felip V, com ha explicat Torras i Ribé41, els resistents, en un
ambient de radicalització que s´acentuà a partir de la fugida a Mataró de bona
part dels nobles i de la jerarquia eclesiàstica, s´aferren a la darrera esperança
que els resta, impel.lits pels missatges ambigus de suport de l´emperador,
rebuts mitjançant el seu secretari d´Estat Ramon de Vilana, marquès de Rialp:
primer, confiant en la pressió dels britànics damunt Lluís XIV perquè doble-
gués o abandonés Felip V; després, un cop desenganyats d´aquesta opció,
refiant-se de les gestions de darrera hora dels ambaixadors catalans, quan va
accedir al tron Jordi I de Hannover (la reina Anna morí el 12 d´agost de 1714) i
va formar un govern dels whigs, fet que va significar un canvi de rumb espe-
rançador respecte al cas dels catalans. De fet, el 6 de setembre, el secretari de la
regència Addisson comunicava a Dalmases que havia donat ordres als vaixells
anglesos que es concentresin a Maó per protegir Barcelona i negociar la capitu-
lació. Ja era massa tard: al cap de cinc dies, Barcelona va ser ocupada per les
tropes del duc de Berwick i s´imposà la política de fets consumats, no sense un
sentiment de mala consciència entre els whigs d´haver traït els aliats i abando-
nat els catalans a la seva sort42. En tot cas, aquesta darrera esperança en les ges-
tions diplomàtiques, més enllà de les contingències històriques, ens ajuda a
entendre la resistència heroica i desesperada que tant va admirar Voltaire.

Els tractats d´Utrecht, Rastatt i Baden, els quals configuraven un nou equi-
libri europeu on no tenien cabuda els projectes per Espanya sorgits dels territo-
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40 FREY, L., FREY, M. (ed.), The Treaties of the War of the Spanish Succession. An Historical and
Critical Dictionnary, Greenwood Press, Westport, 1995, pp. XIV-XVI; L. BÉLY, Les relations
internationales en Europe. XVIIe-XVIIIe siècles, PUF, París, 1993, pp. 416-417. Del mateix
autor: Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, París, 1990 i «Casas soberanas
y orden político en la Europa de la paz de Utrecht», a FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (ed.), Los
Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid,
2001, pp. 69-95.

41 TORRAS I RIBÉ, J. M., «1706: la primera ofensiva borbònica contra Catalunya», a A.A.V.V.,
Josep Fontana. Història i projecte social, I, Crítica, Barcelona, 2004, pp. 502-515.

42 ALBAREDA, J., Catalunya en un conflicte europeu. Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes
(1700-1714), Generalitat de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 2001, pp. 129-144. Vegeu, tam-
bé: FONTANA, Josep, «La guerra de Successió: els motius de Catalunya», Revista de Dret
Històric Català, 3, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona, 2003, pp. 11-23.
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ris de la Corona d´Aragó, van fer la resta. Aleshores, Felip V tenia les mans
lliures per a esdevenir rei d´Espanya en el sentit ple de l´expressió. De fet, John
Elliott ha pogut afirmar que amb la Nova Planta sorgí l´Estat més unitari
d´Europa43. 

Tal com va escriure el comte Juan Amor de Soria, des de Viena, la Corona
d´Aragó perdió en la guerra civil su libertad, sus privilegios y su antiquísimo
ser, mentre que los reinos de Castilla gimen bajo las duras cadenas de su
esclavitud44. I a Espanya es va malmetre l´ocasió de consolidar un sistema basat
en els contractes polítics i en la representació, amb un potencial modernitzador
molt superior al de l´absolutisme que va durar més d´un segle.
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43 ELLIOTT, J. H., «Conferència inaugural. Catalunya dins d´una Europa de monarquies compos-
tes», Actes del Tercer Congrés d´Història Moderna, Pedralbes. Revista d´Història Moderna,
13-I, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 11-23 (p. 21).

44 LLUCH, E., Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria. La citació per-
tany al text «La voz precursora de la verdad», pp. 6-7. Institución «Fernando el Católico»
(CSIC), Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000.
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