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La repressió que es va abatre sobre Catalunya després de la victòria militar borbònica de
1714 ha de ser analitzada per l’abast, la duresa, la diversitat i la cruesa que va manifestar.
Valencians i aragonesos l’havien experimentat des del 1707 i, de fet, la major part de Catalunya
era en mans de l’exèrcit de les dues Corones (borbònic) des de la primavera-estiu de 1713.
La maquinària de govern de Felip V i ell mateix van marcar un full de ruta que consistia a
acabar amb un poble, a desfer-lo físicament i espiritualment. Hom va pretendre d’esborrar la
Catalunya preborbònica. Hem de ser conscients del que ens ha succeït com a nació per donar
la importància deguda al moment històric.
La repressió afectà les persones, les institucions, la història, el dret constitucional, els llibres,
els escrits, la llengua, la divisió territorial, les cases, les campanes, els monuments i els arbres.
Fins i tot hom prohibí de fer volar estels. El gener del 1714, Felip escrivia al seu avi, Lluís XIV
de França, que no convenia tolerar el respecte ni de les lleis municipals catalanes, i intentava
convèncer-lo que dins l’ànima del poble de Catalunya niava el desig de qüestionar qualsevol
monarquia.
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La familia de Felipe V
Oli sobre tela
408 x 520 cm
Louis-Michel van Loo, 1743
Museo Nacional del Prado
A l’esquerra:
Retrat de Carles VI, Kàiser
del Sacre Imperi Romanogermànic. Carlos III rei
d’Aragó (1706-1707), Carles
III rei de València (17061707), i Carles III comte de
Barcelona (1706-1714)
Oli sobre tela
95 cm x 75,5 cm
Museu Palau Mercader
dels Comtes de Bell-lloc
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Fotograﬁa: Gabriel Cazado
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L’ABOLICIÓ DE L’ESTAT CATALÀ

1714 LA REPRESSIÓ
Edició original de les
constitucions i altres drets
de Catalunya, impresa
el 1704
Col·lecció Fundació
Privada Catalana per
a l’Arqueologia Ibèrica
Figuerola del Camp

Els tres eixos bàsics del procés de destrucció de
Catalunya eren l’extermini de la dissidència, la
devastació econòmica i la submissió política i
institucional. Tot sota l’òrbita del centralisme i
l’absolutisme.
Felip V va actuar contra el país amb una gran
violència i amb acarnissament. Les bases i les
directrius es fonamentaven en un estat d’excepció
permanent, aplicat a la vida col·lectiva en el seu
conjunt. La desmoralització, la incertesa, el temor i
el terror s’havien d’ensenyorir del cos i l’ànima dels
catalans.
La derrota de 1714 fou el ﬁnal de la guerra de
Successió i es pretenia que també fos el de la nació.
A la vegada, tancava un procés històric de durada
secular que tenia com a denominador la integració
coactiva dels diversos regnes de la península Ibèrica
en un mateix aparell estatal dominat per Castella.
Desnacionalització pacíﬁca, primer, violenta,
després, a parer de Ferran Soldevila; conclusió de la
Catalunya minvant d’Antoni Rovira i Virgili.
Això va provocar la submissió per la força de
les armes i, escrit a raig, amb extinció de facto
de Generalitat, corts i Consell de Cent, canvis
en el règim municipal, en la divisió territorial,
destrucció de símbols, implantació d’un nou
impost, militarització de Catalunya, clausura de les
universitats, erecció de la Ciutadella, introducció del
castellà, prohibició d’armes...
El desenvolupament de la guerra marca les fases
temporals de l’actuació borbònica sobre la Catalunya
vençuda. Entre els anys 1707 i 1714, el territori cau,
inexorablement, en mans dels exèrcits de les dues
corones. Del 1714 al 1716, la Real Junta Superior de
Justicia y Gobierno s’encarrega de la governació i de
la gestació del nou ordre. A partir de gener del 1716,
s’estén el procés d’introducció de la Nova Planta.

1714 LA REPRESSIÓ
Mapa de la divisió de Catalunya en vegueries:
Principauté de Catalogne ou sont compris les
comtés de Roussillon et Cerdagne divisés en
leurs vegueries. Dressé sur les memoires les plus
nouveaux par Gerard Valck
56 x 66 cm
ICGC (Institut Cartogràﬁc i Geològic de
Catalunya)
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LES INSTITUCIONS
El Decret de Nova Planta fou promulgat el
16 de gener de 1716. Les constitucions de
Catalunya deixaven de ser la llei general
i fonamental del país. La nova estructura

de poder es fonamentava en una piràmide
institucional que havia de garantir el control
polític i militar de Catalunya.
A la part més alta, trobem el governador general
i capità general. Era el representant exclusiu del
monarca a Catalunya i amb la Reial Audiència
compartia la potestat i la jurisdicció reials. Era el
president nat de la nova Audiència i compartien
les funcions governatives i judicials en un intent
d’equilibrar poder civil i militar. De fet, però, en la
pràctica política va ser molt clara la preeminència del
poder militar del capità general en la governació del
territori.
La Reial Audiència era un organisme important
com a tribunal superior de justícia. Estava composta
d’un regent; deu ministres o oïdors, cinc per als afers
civils i cinc per als criminals; dos ﬁscals i un agutzil
major. Els primers oïdors formaven dues sales i els
tercers, la Sala Criminal. El regent podia presidir
qualsevol de les sales i també l’Audiència en absència
del capità general, a la vegada que exercia algunes
competències governatives sobre tot el país. Era un
càrrec important, i precisament per això gairebé mai
va recaure en un català. En canvi, sí que ho foren
molts oïdors. La Nova Planta va implicar l’arribada
de magistrats castellans al que havia estat la corona
catalanoaragonesa.
CULTURA I PAISATGE
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El municipi es va acabar d’aristocratitzar, tenint en
compte ﬁns i tot el grau de noblesa i l’antiguitat dels
títols. A Barcelona i les poblacions més importants,
els regidors eren vitalicis i nomenats pel Consell de
Castella. A la resta, ho eren per un any i designats per
la Reial Audiència.

1714 LA REPRESSIÓ
La casa de la Vila de
Montblanc és un ediﬁci
construït entre els
segles XIII i XIV. L’aspecte
actual és el d’un ediﬁci
barroc, restaurat el 1979.
Després de la Guerra dels
Segadors havia quedat
molt deteriorat i, a ﬁnals
del segle XVII i principis
del XVIII, es va dur a
terme una important
remodelació que li
confereix l’aspecte actual

A la dècada dels 1720, es va acceptar que els sortints
elaboressin dues llistes de possibles candidats i
l’Audiència triaria. Els regidors tenien cura del
govern polític i de l’administració de les rendes;
i eren vigilats pel corregidor, qui podia procedir
contra ells en cas de falta encara que seria el ﬁscal
civil de l’Audiència qui resoldria. La presidència
de l’ajuntament s’encomanava al corregidor si n’hi
havia; si no, queia en mans d’un tinent de corregidor
o alcalde major. Si faltaven totes aquestes autoritats,
l’assumia el regidor degà.

A la dreta:
Mapa dels corregiments:
relació copiada d’un
manuscrit del segle XVIII,
per V. Turell
64 x 55 cm
ICGC (Institut Cartogràﬁc i
Geològic de Catalunya)

LA DIVISIÓ TERRITORIAL

EL RÈGIM MUNICIPAL
La Nova Planta dels municipis catalans va
atènyer tres ordres o nivells: Barcelona, les
ciutats caps de corregiment i la resta de
ciutats, viles i pobles.
Després d’un període d’ajustaments, a partir de ﬁnals
de l’any 1718, arreu es va imposar la voluntat de
Felip V i del Reial Consell, amarades d’uniformisme:
elegir per un temps indeﬁnit un nombre oportú de
regidors. Un ajuntament de regidors. S’havien acabat
cònsols, consellers, paers i jurats. Havien passat a
la història consells convocats a toc de campana. I el
règim d’insaculació o elecció a sort.
A Barcelona hi hauria vint-i-quatre regidors i vuit a
la resta de ciutats caps de corregiments, tant se val el
pes demogràﬁc. A les poblacions de més de 300 veïns
hi hauria set regidors; entre 201 i 300 veïns, sis; entre
101 i 200, cinc; entre 61 i 100, quatre; i a les de
menys de 30, un parell.
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En el govern del territori el representant del
monarca seria el corregidor, càrrec implantat
seguint el model castellà. El gener del 1719, el
capità general va fer una nova divisió territorial
de Catalunya que prenia com a base el traçat
de les suprimides vegueries. Readaptació
funcional o no, hi hauria dotze corregiments,
amb capitals, per ordre alfabètic, a Barcelona,
Cervera, Girona, Lleida, Manresa, Mataró,
Puigcerdà, Talarn, Tarragona, Tortosa, Vic i
Vilafranca del Penedès.
La Vall d’Aran tenia un règim particular, era
una mena de districte marginal en el sistema de
corregiments, malgrat les protestes dels aranesos. Els
corregiments es dividien en tinències de corregidor
o alcaldies majors. Tots els corregidors escollits en
la primera època van ser els comandants militars
de les mateixes capitals de corregiments. Militars i
castellans en un 96% que havien d’assegurar al nou
règim l’aplicació absolutista de les lleis i del govern.
“Contener com más autoridad y más fuerza aquellos
pueblos”, fer complir els bans sobre la prohibició de
tenir armes, informar sobre possibles converses sobre
el rei, sobre reunions clandestines, evitar reunions de
gremis o consells municipals sense que el corregidor
de torn hi fos present, introduir el castellà... A més,
ocupaven el càrrec ﬁns que eren promoguts a un altre
lloc o rang dins la seva carrera militar.

jurídica dels presos i la manca de procés judicial per
a tots feien fracassar les gestions familiars. Només sis
dels vint-i-cinc foren alliberats entre 1719 i 1721, tres
van morir en captiveri i els setze restants no van poder
obtenir la llibertat ﬁns després de la pau de Viena de
1725, la qual en el seu article novè feia referència a la
llibertat dels presos polítics i a la restitució dels béns
conﬁscats. Tot i que a Basset i a Villarroel de poc els va
servir. El primer va morir pobre i enterrat per caritat
a Segòvia el gener de 1728, i el segon traspassà a la
Corunya el febrer de 1726, en condicions parelles. Els
tentacles de la repressió borbònica arribaven ﬁns a la
darrera hora.

LA REPRESSIÓ SOBRE LES
PERSONES
1714 LA REPRESSIÓ
Plat de ceràmica catalana
blava, dit de faixes o
cintes, del primer terç del
segle XVIII
Col·lecció Fundació
Privada Catalana per
a l’Arqueologia Ibèrica
Figuerola del Camp
Forja montblanquina,
obra d’Agustí Pomés
(s. XVIII)
Museu Comarcal de
la Conca de Barberà
Montblanc

Un valuós treball s’ha centrat en l’anàlisi
de 25 casos de presoners polítics de 1714.
Aquells que van patir captiveri. No hi ha,
doncs, els herois executats (el general
Moragues, o Bac de Roda), ni aquells que no
van passar per la presó (els germans Desvalls,
Casanova), ni aquells que trigaren poc a
aconseguir fugir-ne (Ermengol Amill). Són
25 persones majoritàriament catalanes, amb
una nombrosa i lògica presència de militars,
però també de burgesos. Els exemples més
significatius són els del comandant general de
l’exèrcit imperial a València el 1705-1706, Joan
Baptista Basset i Ramos, i el del comandant
suprem de les tropes catalanes i defensor de
Barcelona, Antoni de Villarroel Pelàez.
Les condicions de captiveri que patiren tots els
empresonats foren infrahumanes, ﬁns i tot tenint en
compte com eren les presons en aquella època. La
immensa majoria dels presos es van veure obligats a
demanar súpliques per tractat de millorar la situació
o, ﬁns i tot, el perdó reial.
Les conﬁscacions de patrimoni que havien sofert
empitjoraren el drama. La situació d’indefensió
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A ﬁnals de 1714, el capità general marquès de Castel
Rodrigo instigava la celebració d’una mena de gran
acte ritual d’abolició dels privilegis i les constitucions.
Calia que els catalans fossin conscients i tinguessin clar
en el seu imaginari que la derrota que havien patit era
deﬁnitiva i irrevocable. Era necessari d’abolir i destruir
físicament els privilegis i les constitucions i esborrar-les
de la memòria. D’entrada, tots els nomenaments, distincions i càrrecs atorgats per Carles III foren comissats i cremats; tots els exemplars de les constitucions
derivades de les corts del 1705-1706 foren requisats;
tot allò que havia escrit Narcís Feliu de la Penya -un
dels grans ideòlegs del derrotat partit austriacista- fou
liquidat; totes les obres anteriors o posteriors al 1714
considerades contràries a Felip V foren prohibides.
Hi havia una estricta censura d’impremta i les obres
literàries eren controlades pel Consell de Castella.

ELS IMPOSTOS
Des del 1711 els catalans sotmesos a les
armes de Felip V havien de satisfer una
contribució extraordinària de guerra per
mantenir les tropes borbòniques. A partir de
juliol de 1713, quan es va formalitzar el setge
de Barcelona, calgué mantenir un exèrcit
immens a Catalunya. Llavors va ser introduïda
la figura de l’intendent, màxim responsable
de les qüestions d’hisenda i de la logística
militar.
José Patiño, des del desembre de 1713, s’afanyà
a repartir una contribució de 750.000 pesos que
havia de pagar el país sotmès. El cobrament s’havia
d’assegurar amb la violència i la vexació militars.
El gener del 1714 va esclatar la primera insurrecció

contra els nous impostos, coneguts com quinzenades
perquè s’havien de liquidar cada 15 dies. La repressió
fou dura.

1714 LA REPRESSIÓ
Nota de la valia que los
particulars fan de la Vila de
Cabra entra Casa y Terras
y Cabals y rendas son los
sagens. Primo Franchischa ...
Segell de Felip V
Sello tercero, sesenta y
ocho maravedís, año de mil
setecientos y quince

A partir de la caiguda de Barcelona, Patiño pogué
absorbir els recursos econòmics de la Batllia General
(patrimoni reial) i del Tribunal del Mestre Racional
(tribunal de comptes dels béns reials). I, molt important, apropiar-se dels béns i rendes que pertanyien a
la Diputació del General i el Consell de Cent. També
les ﬁnques, senyorius i béns segrestats als austriacistes
quedaren sota el seu control.
El desembre del 1715, Patiño aprovà la implantació
del nou sistema impositiu introduït pels borbònics,
anomenat “reial cadastre”, la cara ﬁscal de la repressió. Havia de substituir el marc impositiu anterior,
però s’hi va afegir ja que els catalans van seguir
havent de liquidar altres impostos de tipus indirecte
(l’estanc de la sal, el tabac, el paper timbrat, els drets
de duanes, de portes i de bolla...).
Fins al 1730 el cadastre va suposar una càrrega
econòmica desorbitada, imposada (ja no hi havia
corts) sense contemplacions sobre un país arruïnat i
devastat per una llarga i terrible guerra. Sembla que,
talment, pretengués acabar-lo d’ensorrar. En les seves
modalitats de cadastre reial (gravava en un 10% el
valor dels béns immobles de tot tipus i les rendes no
vinculades a l’activitat professional; tenia caràcter
universal, o sigui, havia de ser pagat per tothom),
personal (gravava en un 8% els ingressos procedents
del treball; els pagesos computaven sobre 100 dies
hàbils de treball a l’any, mentre que els jornalers de
viles i ciutats sobre 180; encara que ﬁnalment, per
comoditat de la burocràcia, tothom acabaria pagant
tres rals diaris; en quedaven exclosos la noblesa, els
que tenien privilegi militar i els eclesiàstics) i de
guanys o “ganancial” (només concernia l’activitat
comercial dels mercaders, comerciants, notaris i agremiats amb botiga oberta; a partir de 1735 passaria
a gravar un 10% dels beneﬁcis del comerç i de la
indústria) va aclaparar els catalans.

La valia (o vàlua)
Era una relació de béns
immobles, avaluats en lliures,
que es va fer servir per aplicar
el nou impost del cadastre

Era la cara ﬁscal del terror. Era un impost desorbitat
amb relació a l’autèntica riquesa del país, amb molts
abusos (amb intervenció de les mateixes autoritats
municipals) a l’hora d’establir-ne el cobrament efectiu i que queia sobre un país destrossat per la guerra.
Per tot plegat, resulta il·lustratiu que el pregoner de
Valls, la capital de l’Alt Camp, advertís que calia anar
a satisfer el “catástrofe”. La derrota militar havia fet
que d’una contribució votada en corts com a donatiu
al rei s’hagués passat a un model d’impost coactiu i
desorbitat en la seva fase primerenca, recaptat per la
força de les armes.
L’impacte del cadastre queda recollit per Francesc
de Castellví, “siendo insoportable el peso de la contribución (...) y los injuriosos ultrajes de la tropa en la
execución (del cobrament), muchos dejaron sus casas”.

1714 LA REPRESSIÓ
Plat de ceràmica catalana
blava, del primer terç del
segle XVIII
Col·lecció Fundació
Privada Catalana per a
l’Arqueologia Ibèrica
Figuerola del Camp

Per poder pagar-lo molta gent havia de malvendre béns immobles (cases i terres), d’altres havien d’emigrar i, en altres oportunitats, a alguns
l’administració els subhastava públicament béns
i propietats. Per poder-lo cobrar, els homes de la
Intendència es valgueren de tota mena de coaccions,
amb inclusió de dragonades o allotjaments de tropa a
casa dels morosos i detencions arbitràries de caps de
casa insolvents.
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EL SÍMBOLS
1714 LA REPRESSIÓ
Plat de ceràmica catalana
amb l’escut de Catalunya
Col·lecció Fundació Privada
Catalana per a l’Arqueologia
Ibèrica. Figuerola del Camp
L’Onze de Setembre de 1714
Oli sobre tela
254 x 400 cm
Antoni Estruch i Bros, 1909
Fons d’Art de la Fundació
Antiga Caixa Sabadell 1859

La repressió dels símbols té una importància
gran. Dos dies després de la capitulació de
Barcelona, Patiño i part de la Reial Junta
van anar a la seu del Consell de Cent per
dissoldre’l. Es van endur llibres, documents i
insígnies dels consellers. Van recollir més de
40 banderes de la milícia gremial (la Coronela),
l’estendard militar de Santa Eulàlia i el penó
de Sant Jordi. Tot fou tramès a Madrid.
Berwick va imposar una multa a tots els que es
trobaven a Barcelona i una altra a esglésies i convents
per poder pagar el botí que les tropes esperaven i la
capitulació havia frustrat. El capítol de la catedral
de Barcelona hagué de liquidar més de mil dobles.
Els gremis de Barcelona van trigar més de dos anys
a reunir la quantitat imposada. Va ser col·locat un
quadre amb l’efígie de Felip V, emmarcat en vellut,
a la porta de Sant Antoni. Quan Berwick va entrar
a la catedral de Barcelona per celebrar el Te Deum
obligà els dirigents de la resistència a agenollar-se
davant seu. Prop de 10.000 soldats van ser allotjats a
la capital i es van bastir noves bateries a les muralles
que hi apuntaven. Algun alt funcionari borbònic va
proposar el canvi de nom per a Barcelona.
Amb la intenció de controlar militarment el país i de
poder accedir arreu, fou planiﬁcada la destrucció de
castells i de masies fortiﬁcables, així com l’obertura
de camins. Si la mesura s’hagués acomplert, una
vuitena part dels ediﬁcis de Catalunya haurien estat
aplanats. De tota forma, el gener de 1716 una trentena de castells havien estat aterrats.
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A sota: escut de l’Hospital
de Santa Tecla de
Tarragona (1712)
procedent del Mas de la
Pasquala de Montblanc
Museu Comarcal de
la Conca de Barberà
Montblanc

Pedrenyal ripollès de
pedra foguera. Segona
meitat del segle XVII
Fusta i ferro colat i cisellat
Museu Etnològic de
Ripoll
Fotograﬁa: Joan TollMiquel Pares

LES ARMES
El maig del 1716, el capità general va ordenar
l’enderrocament total, asta i marbre del pedestal
inclosos, de la piràmide erigida al bell mig de la
plaça del Born tocant al carrer Montcada. Havia
estat aixecada per commemorar la victòria catalana
del 12 de maig de 1706, quan es va poder trencar
el setge hispanofrancès sobre la ciutat comtal. Cada
any, el 12 de maig, es feia una processó festiva ﬁns
al seu emplaçament. El 5 de juliol del 1713, quan
els Braços estaven reunits per decidir si calia resistir
o lliurar la ciutat, la processó fou per a demanar
la defensa de les constitucions. La piràmide quedà
envoltada de torxes enceses.
La història de la campana de les hores de la
catedral, l’Honorata, és digna d’esment
particular. Des de l’any 1715 els
administradors de Barcelona maldaven per aconseguir permís per
reparar-la. El capità general ho
denegà: la campana havia tocat
a revolta el 1705 i era molt
famosa entre els sediciosos.
Fosa el 1333, Castel Rodrigo
ordenà despenjar-la del campanar i fondre-la per fabricar
un canó que aniria a parar a
la Ciutadella.

ciutadella per a vigilar i reprimir qualsevol moviment de revolta. S’havia de bastir a Montjuïc, però
s’acabaria aixecant a Llevant. Caldria enderrocar les
cases, els convents i les esglésies que convingués,
tenir dos baluards apuntant Barcelona, reconstruir
les bretxes de les muralles i fortiﬁcar les parts febles.
Foren arrasades un miler de cases del barri de la
Ribera, el principal motor econòmic de la ciutat. Els
estadants foren obligats a la demolició de les pròpies
llars. Hi va haver uns 6.000 desplaçats i el barri
de substitució, la Barceloneta, es féu esperar ﬁns a
mitjan segle. La Ciutadella s’enllestí l’any 1718 i
fou encavalcada sobre el recorregut del Rec Comtal,
entorn del qual hi havia les principals instal·lacions
industrials i molineres. A més, al davant del fort
hi havia l’Esplanada, un enorme camp obert sense
ediﬁcacions, zona preventiva de qualsevol atac o
avalot que vingués de la ciutat. La Ciutadella era,
tota sencera, repressió. A més, signiﬁcava un acte
de devastació urbanística i de represàlia econòmica
sense precedents.

La prohibició de
dur armes és un
altre dels elements
de la repressió
que cal considerar
degudament. El 3
d’octubre de 1714,
Berwick va fer publicar un ban on prohibia l’ús
de les armes. Els infractors serien condemnats
a mort. El juny de 1715, el Consell de Castella
recomanava a Felip V la supressió dels gremis
que fabricaven armes. Dos mesos després, el
capità general hi insistia. Les noves autoritats
arribaren a prohibir de comerciar amb pólvora
i bales. L’agost del 1715, el rei atorgava un
perdó als que lliuressin les seves armes però,
altrament, el capità general havia d’ordenar
la crema de la casa i la confiscació dels béns
dels infractors.

L’historiador Bruguera aﬁrma que aquell any a
Catalunya van ser vora 72.000 les armes comissades,
de les quals unes 60.000 eren de foc i 29.000,
escopetes. Finalment, les causes per aquest particular
foren evocades a l’Audiència. El desarmament
general dels catalans “ﬁns als ganivets de punta”
ha estat matisat en el sentit que nobles, ciutadans
honrats i alguns magistrats tenien dret a dur espasa.
El juny del 1735, quan la guerrilla patia el cant del
cigne, l’Audiència va decretar un cens sistemàtic
de les armes repartides entre els particulars. Fora
de les localitats botiﬂeres, la possessió d’armes
restà limitada a agutzils, comissaris i familiars de la
Inquisició. El nombre quedava reduït a una
na escopeta
i dues pistoles. Els eclesiàstics foren objecte d’un
control molt marcat.

Pistola ripollesa de pedra
foguera. Darrer quart del
segle XVII
Fusta recoberta de planxa
de llautó repussat i gravat
Ferro forjat. Marca VALLS
Museu Etnològic de
Ripoll
Fotograﬁa: Joan TollMiquel Pares
Ganivet, dit de la sabateta
A la fulla, a banda d’un
dibuix amb ﬁligrana, s’hi
pot llegir la inscripció:
No me rindo por nadie
Museu Comarcal de
la Conca de Barberà
Montblanc

Felip V tingué la monstruosa
idea, i no estava sol, d’aterrar
Barcelona i aixecar una columna
que recordés la desobediència de
la urbs. Ho va deixar córrer, però sí
que va seguir els consells de l’enginyer
Verboom i el bisbe de Sogorb d’erigir una
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entre les classes cultes i els ambients urbans. A més,
els llibres en català i l’ús escrit i parlat del català eren
prohibits, ras i curt, a les escoles de primeres lletres i
de gramàtica. Fins i tot Macanaz, ﬁscal de Castella,
va arribar a proposar d’introduir religiosos castellans
per fer desaparèixer el català dels dominis de les
prèdiques religioses.
Ha d’esdevenir de record permanent una instrucció
secreta als corregidors de l’any 1717 pel seu caràcter
exemplar. S’hi manava la introducció de la parla
castellana a Catalunya de forma temperada i dissimulada, “conseguir el efecto sin que se note el cuidado”. És
més que una declaració d’intencions o d’un mètode
a seguir. El capità general, el mateix 1716, proposava
“ir borrando en quanto se pueda aquel idioma materno”. L’intendent Patiño considerava que havia de
passar a formar part d’una història oblidada el fet que
els catalans “solamente hablan en su lengua materna”.

LA LLENGUA
1714 LA REPRESSIÓ
Detall dels calaixos de les
herbes remeieres
Pàgina següent:
Farmàcia montblanquina
del segle XVIII
Es conserva sencera
al Museu Comarcal de
la Conca de Barberà, a
Montblanc

En l’àmbit lingüístic, la repressió se centrà en
la progressiva prohibició de l’ús del català.
Per a una monarquia absoluta que tenia com
a model l’estat francès, la llengua catalana
era un obstacle important per a l’assoliment
de la uniformització. Tenia un estatus important i no era fàcil relegar-la a l’oralitat. En els
informes del barceloní Francesc Ametller i
de l’intendent José Patiño, figures estel·lars
del nou règim, i en la deliberació final del
Consell de Castella, l’organisme superior
d’assessorament de la monarquia, el tema de
l’idioma esdevingué recurrent. La línia més
“tova” d’Ametller va reeixir i el Consell de Castella exceptuava les zones rurals i aïllades de
les actuacions governamentals en favor de la
llengua castellana.
El castellà va ser imposat en tots els àmbits de
l’administració borbònica, des de la Reial Audiència
ﬁns a la vida municipal. El text del Decret de Nova
Planta deixava clar i explícit, en l’article 5, que les
causes judicials serien substanciades en castellà.
L’administració municipal de les principals ciutats
va adoptar el castellà com a llengua de les actes i dels
documents interns, sota la supervisió dels corregidors. Es va prendre la decisió d’imposar el castellà
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La repressió de l’idioma fou un objectiu bàsic i els
borbònics no hi van estalviar esforços. El centralisme
i la desnacionalització aguditzaren la decadència de la
llengua i tractaren de desarrelar l’ús social d’un idioma que tenia molt prestigi literari i una hegemonia
social que molts pocs discutien.
El procés començat a la Catalunya Nord el 2 d’abril
del 1700, en virtut del qual Lluís XIV ordenava que
tota la documentació pública, inclosa la notarial,
fos redactada en francès sota pena de nul·litat, havia
incidit i impregnat la persona del nét.
La història del català al segle XVIII és la dels intents
reiterats i reeixits de bandejar-lo de tots els àmbits
públics de prestigi. Les disposicions oﬁcials contra
l’ús del català reprengueren en la Reial Cèdula de 23
de juny de 1768, que obligava que l’ensenyament de
primeres lletres, llatinitat i retòrica es fes en castellà.
Una altra cèdula de Carles III, del 24 de desembre de
1772, manava que tots els mercaders i comerciants,
tant a l’engròs com a la menuda, haguessin de portar
els seus llibres en castellà. El 1825, quedava prescrit
que la gramàtica i l’ortograﬁa a ensenyar fossin les
castellanes; abans del 1830 els bisbes obligaren a
estendre en castellà les actes sacramentals; el 1862 la
llei del notariat prohibia els contractes, les escriptures
i els testaments redactats en català; i una ordre de
1867 dictava que no s’admetrien a censura les obres
de teatre escrites en qualsevol dels “dialectes” de les
províncies d’Espanya.
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El maig de 1717 el monarca va apostar per l’actual
capital de la Segarra, la ﬁdelíssima Cervera (tot i que
només ho fou a ﬁnals del conﬂicte armat), com a
“theatro literario único y singular” de Catalunya.

1714 LA REPRESSIÓ
Portada del Decret de Nova
Planta (16 de gener de 1716)
amb el segell de Felip V
AMV- Arxiu Municipal de Valls
Fotograﬁa: Jep Martí

Tot just caiguda Barcelona, la seva universitat
havia estat suprimida amb arguments estrictament
polítics i de manteniment de l’ordre públic. Massa
estudiants, massa compromesos en la lluita a les
barricades, massa pocs botiﬂers. Els Estudis Generals de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Vic,
Solsona i Tortosa quedaven clausurats i els claustres
de professors i alumnes havien de supeditar-se als
estatuts de Cervera. La lluita que havien menat en el
període d’inactivitat de 1714-1717 no havia servit de
res. A més, molts dels antics centres d’ensenyament
superior passaren a esdevenir casernes com a càstig
per la desafecció durant la guerra.

Pàgina següent: façana de la
Universitat de Cervera
Fotograﬁa cedida per la Paeria
de Cervera

La Universitat de
Cervera
Fou bastida entre el 1718 i el
1740. És un imponent ediﬁci
de planta rectangular, amb
torres prismàtiques als angles.
Es tracta d’una de les obres més
monumentals de l’arquitectura
civil catalana del segle XVIII
L’ediﬁci el projectà inicialment
l’arquitecte Francesc Soriano, i
després Miguel Marín, cosa que
explica els dos estils artístics
clarament diferenciats. Del primer,
és la façana principal barroca,
emmarcada per una portalada
amb dues columnes a cada
costat. A la testera hi ha la ﬁgura
de la Immaculada Concepció,
patrona de la institució, i, als
peus, una placa commemorativa
de bronze. En el punt més elevat
s’erigeix la corona reial, recordatori
de la fundació monàrquica. De la
segona etapa és la façana interior,
neoclàssica, amb un frontó jònic i
una al·legoria de la Saviesa
La façana interior condueix a
un vestíbul amb dues grans
escalinates i amb la porta d’accés
al paranimf. Aquest ediﬁci té
separats dos patis quadrats amb
un templet al mig
El cos central del paranimf forma
un espai de tres naus i amb
cúpula hemisfèrica. A l’interior
es conserva un retaule barroc
d’alabastre de l’escultor Jaume
Padró
Fins a l’any 1740, no s’hi va
començar a impartir docència.
La Universitat va arribar a
concentrar les facultats de
Teologia, Humanitats, Medicina,
Filosoﬁa i Lleis. Hi van estudiar
personatges com Josep Finestres,
Narcís Monturiol, Joan Prim,
Jaume Balmes o Milà i Fontanals,
entre d’altres
Actualment, l’ediﬁci alberga un
centre de secundària, l’Institut
Francès, el Centre de Recursos
Pedagògics, l’Arxiu Comarcal de la
Segarra, i la biblioteca
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La Universitat de Cervera,
l’única de Catalunya en
temps de Felip V

Amb una única universitat refosa i centralitzada a
Cervera, al mig de Catalunya, en lloc mal comunicat
i poc poblat, on hi feren cap llibres, rendes, maces,
vestits i tota mena de símbols de les altres universitats.

LA UNIVERSITAT
El món universitari també sofrí canvis dràstics.
Totes les universitat i Estudis Generals foren
tancats i Felip V fundà una única universitat
a Cervera. El 17 de setembre de 1714, sis dies
després de l’ocupació de Barcelona, el mariscal
duc de Berwick va decretar la supressió de les
universitats.
S’obria un període incert i la capital de la Segarra va
propugnar la seva candidatura pels favors oferts al
duc d’Anjou durant la guerra. Tot i això, el decret es
va fer esperar tres anys. La repressió cultural és clara:
Felip V va privar Catalunya de les seves universitats com a càstig per haver donat suport a la causa
austriacista durant el decurs de la guerra. Pretenia
punir tot un poble i tenir sota el seu control els
estudis superiors impartits al Principat. Vigilar un
gran nombre d’estudiants que de cap manera podien
passar a constituir un focus de resistència.

El nivell era baix i molts catalans s’anaven a graduar
a Tolosa de Llenguadoc. Felip V ho acabà prest i no
homologà a Cervera cap títol que no fos de les universitats oﬁcials. Des del juny de 1718, un privilegi
reial permetia a Cervera disposar d’impremta pròpia
per subministrar els llibres de text als seus estudiants.
L’ediﬁci es va començar a bastir el 1718, però la inauguració oﬁcial no es va fer ﬁns al començament de
curs acadèmic 1740-1741, encara inacabada l’obra.
Ocupa una planta d’una hectàrea. La façana exterior
està presidida per una imatge de la Immaculada,
patrona de la universitat. La universitat segarrenca va
mantenir una vida esllanguida, tot i que en sortiren
algunes ﬁgures intel·lectuals destacades, com ara
Josep Finestres i Monsalvo i Ramon Llàtzer de Dou
i de Bassols. Però estava mal dotada econòmicament
i la seva funció principal fou adoctrinar ideològicament els quadres dirigents del nou règim polític. Els
borbònics van tenir molta cura en l’elecció dels càrrecs de més responsabilitat dins la vida universitària.
Per això el monarca designà el protector, ﬁgura cabdal que havia de retre comptes a la cort de la marxa
de la universitat. El sistema d’elecció del professorat
era confús, ﬁns a l’extrem que ni els mateixos electes
van saber mai com foren triats. ■
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