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UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA

L’abast de la derrota
Després de l’11 de setembre, Felip V aboleix les institucions catalanes i fa prevaler l’autoritat militar

I .C.

● A finals del 1714, ja amb Barcelona i
Cardona sota la mà de les tropes borbòni-
ques, Catalunya veu com Felip V instaura
una administració provisional de govern
anomenada Real Junta Superior de Go-
bierno y Justicia, presidida per José Pati-
ño. Queda clar que el monarca vol aconse-
guir la desaparició del sistema institucio-
nal del país per eliminar el fre que suposa-
va per a la monarquia el pactisme i les
Constitucions.

S’imposen per les armes i el dret de
conquesta les lleis de Castella, i s’aplica un
nou model no només polític i social, sinó
també cultural, arraconant els senyals
d’identitat catalans, des de les institucions
fins a les tradicions i la llengua. El català

queda bandejat dels àmbits oficials, judi-
cial i de l’ensenyament.

REPRESSIÓ BORBÒNICA
La repressió borbònica sobre els dirigents
austriacistes té el seu màxim exponent en
la captura, tortura i execució del general
Josep Moragues, un dels militars més des-
tacats del bàndol perdedor. El seu cadàver
va ser esquarterat i el seu cap exhibit pú-
blicament al port de Barcelona durant
dotze anys, com a advertència per a tots
aquells que havien gosat enfrontar-se a Fe-
lip V. Els responsables militars de la resis-
tència barcelonina durant el setge borbò-
nic van ser empresonats i als principals lí-
ders austriacistes se’ls van confiscar els
béns i les rendes, i en alguns casos se’ls va
impedir exercir la seva professió. Es calcu-
la que més de 25.000 persones es van ha-

ver d’exiliar. Els habitants del barri del
Born van haver d’ensorrar els seus habi-
tatges per deixar espai per a la construcció
de la ciutadella militar que va dominar la
ciutat fins que el 1869 va ser enderrocada
a petició de la població, que sempre la va
considerar un símbol repressiu.

El 1716 es publica el decret de Nova
Planta a Catalunya, amb el qual el govern
al Principat el tenen el capità general, un
militar, i la Reial Audiència, com a mer òr-
gan consultiu. El decret estipulava el fun-
cionament centralista del nou sistema ad-
ministratiu i polític. Posteriorment la Real
Cédula del 1718, coneguda com la Nova
Planta Municipal, desenvolupa el funcio-
nament del nou règim municipal. En defi-
nitiva, Felip V establia un règim que ex-
cloïa la representació de la societat i feia
prevaler l’autoritat militar sobre la civil.

Un mapa de
Barcelona de
començaments del
segle XIX, amb la
imatge, a baix a la
dreta, de la
ciutadella militar
que va fer aixecar
Felip V.




