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Fa 300 anys, Felip V va sotmetre Catalunya amb una forta presència militar. Molts
edificis actuals encara són una mostra ben viva d’aquella ocupació i repressió

Escut de Felip V a la façana de les Drassanes. El rei va voler deixar la seva empremta arreu.  JOSEP LOSADA

Còrsega. Després de 38
anys de lluita l’FLNC
abandona les armes

Religió. En les darreres
dècades la diversitat
religiosa ha augmentat
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Una mostra: el marquès de Castel-Rodri-
go, capità general de Catalunya entre 1715
i 1719, advoca en un document per “ir
borrando en quanto se pueda aquel Idioma
Materno, de nación tan rebelde, desterrán-
dola de un Tribunal compuesto de sujetos de
toda fidelidad, celo y confianza”. I més
raons per fer-ho: “Porque habiendo de con-
currir Ministros Castellanos y de otras Pro-
vincias de España, no podrían entender fá-
cilmente la lengua Cathalana, tan diversa
de la Castellana.”

ANNA BALLBONA

● La caiguda de Barcelona a mans de les
tropes borbòniques, el 1714, significa un
capgirell en la situació de Catalunya: can-
via el rei, les lleis, el model i la sobirania
polítiques, però també la fesomia física, el
que ara en diem la trama urbana. Felip V
intenta esborrar qualsevol petja de l’època
austriacista a Catalunya, qualsevol rastre
del seu govern, llibertat i expressions prò-
pies. Això es tradueix en l’enderroc d’edi-
ficis, a més de l’aterrament de cases quan
del que es tracta és de reforçar l’estricta vi-
gilància sobre els catalans. L’ocupació mi-
litar que es fa visible pertot arreu, amb
l’aixecament de fortificacions, la reconver-
sió d’edificis en casernes o bé la instal·la-
ció de les tropes borbòniques a casa dels
catalans (i mantingudes per aquests). Les
fortificacions que s’alcen, com la Ciutade-
lla a Barcelona, símbol d’aquesta política
del terror, no tenen cap interès a defensar
la població: ben al contrari, es tracta de te-
nir-la sota control, de vigilar-la.

De tot això fa 300 anys, però encara
queda rastre més que visible del que va
significar aquesta ocupació: ja sigui per-
què hi ha usos que mai no han canviat,
com l’actual edifici de Capitanía General
de l’exèrcit espanyol a Barcelona, o bé per
absències significatives però, malgrat els
esforços, documentades. Ocupació i des-
trucció: aquests són els dos elements que
marcaran el jou de domini de Felip V, el
primer Borbó, sobre Catalunya.

Resseguir aquest rastre posa en evidèn-
cia la repressió desplegada ara fa 300 anys,
els ressons de la qual arriben fins avui,
amb actituds polítiques i socials i presèn-
cies tangibles que provenen d’aquell tren-
cament. “La presència d’un descomunal

Molts edificis actuals
parlen de la repressió
borbònica després del
1714. Felip V va sotmetre
Catalunya amb una
presència militar massiva i
terrorífica i va voler aixafar
el seu passat austriacista

exèrcit d’ocupació i la mateixa construc-
ció de la Ciutadella no solament tenien la
finalitat de pacificar el territori i controlar
el territori, sinó que havien de servir tam-
bé per enaltir la figura de Felip V i per vi-
sualitzar la subjugació indiscutible de Ca-
talunya a la monarquia borbònica”. Així
ho assenyala Josep M. Torras i Ribé en el
llibre Felip V contra Catalunya, on recull
testimonis documentals redactats per les
mateixes autoritats borbòniques sobre les
mesures imposades arreu de Catalunya.

30.030
militars hi havia a
Catalunya el
1715

62,5%
dels 3.775 habi-
tants de Girona el
1725 són militars

15.000
soldats hi ha a
Barcelona el
1715, quan la ciu-
tat té 35.000 ha-
bitants

LES  X IFRES
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Hi ha el sotmetiment polític –Decret de
Nova Planta, anul·lació de les institucions
catalanes, persecució de la llengua...– i hi
ha un terror militar, que inclou execucions
públiques i que s’aplica a través de la ins-
tal·lació a les cases, l’ocupació de convents
o altres edificis i l’aixecament de noves ca-
sernes. Aquest patró es repetirà en tot el
territori, però a Barcelona de manera es-
pecialment furibunda.

Al mateix temps, van fer enderrocar
masies i castells del Principat que ve-

El conjunt monumental
de la Seu Vella, a Lleida,
va ser l’últim focus de
resistència de la capital
del Segrià contra les
tropes de Felip V. Lleida
va caure el 1707. I a
partir d’aleshores, el
que era l’antiga cate-
dral de Lleida va esde-
venir presó i. més enda-

vant, una caserna mili-
tar, funció que va tenir
fins al 1948. De fet, un
cop conquerida Lleida
per les tropes borbòni-
ques, Felip V va donar
l’ordre de destruir la
Seu Vella com a càstig
a la ciutat. El document
oficial de l’ordre no es
va signar fins al 1746, i

finalment no es va ex-
ecutar a causa de la de-
funció del monarca.
Després del 1707, la
fortificació del turó de
la Seu Vella és amplia-
da amb l’enderroc de
les cases del voltant,
fins a la total desapari-
ció de la trama urbana
del turó.

La Seu Vella, un focus de resistència

L’edifici de
Capitania General,
a Barcelona, abans
era un convent que
va ser ocupat per
les tropes
borbòniques.
JOSEP LOSADA

La presència
d’un descomunal
exèrcit havia de
permetre
visualitzar la
situació de
subjugació de
Catalunya a
mans de la
monarquia
borbònica
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ien susceptibles de ser fortificades per
aixecar-se contra Felip V. Així, per exem-
ple, el 1715 hi havia a tot Catalunya 30.030
efectius militars, segons recull el llibre Re-
pressió borbònica i resistència catalana
(1714-1736), d’Antonio Muñoz González
i Josep Catà i Tur. Només a Barcelona, el
1715 hi havia uns 15.000 homes, quan la
població de la ciutat no superava els
35.000. Més exemples: el 1725, Girona té
una població de 3.775 habitants, dels
quals un 62,5% són soldats allotjats. El
mateix any, a Tarragona, el 35,9% de la
població (3.445 habitants) són soldats. I a
Lleida, un 34,6% de les 3.580 persones que
hi viuen.

L’ANTIC CONVENT DE LA MERCÈ
A Barcelona, un dels convents que ocupen
és l’actual edifici de Capitania General,
l’edifici que en l’actualitat acull la Inspec-
ció General de l’exèrcit espanyol a la capi-
tal catalana. Abans de l’ocupació de Felip
V, aquest edifici era un convent de frares
(l’antic convent de la Mercè). Primer el
van convertir en caserna, i a partir del se-
gle XIX va passar a ser la Capitania Gene-
ral de l’exèrcit. Amb l’estructura política
que imposa Felip V, el capità general os-
tenta la màxima representació del poder

reial a Catalunya. Segons l’escriptor i fotò-
graf Jordi Peñarroja, que té nombrosos es-
tudis al voltant d’aquesta època i els seus
elements arquitectònics, l’únic que queda
de l’antic convent és el claustre. Tot i que
aquest mitjà va demanar fer-hi una visita,
la petició va quedar sense resposta.

L’eix de control dels ciutadans de Bar-
celona el formaven la Ciutadella (previ ar-
rasament d’un miler d’habitatges del
Born, el 1717) i Montjuïc, i l’Estudi Gene-
ral (la universitat de Barcelona convertida
en caserna, al capdamunt de la Rambla) i
les Drassanes. Fins que s’enderroca la Ciu-
tadella, el 1868, aquest serà el gran símbol
de la virulència de la repressió borbònica.

La primera fortificació de Montjuïc és
de 1640 i s’aixeca per defensar la ciutat.
Després servirà per controlar-la i per ca-
nonejar-la, com passarà durant el segle
XIX. Al segle XVIII, ja sota mandat bor-
bònic, el castell és ampliat per, entre d’al-
tres coses, augmentar la seva capacitat
d’efectius i d’artilleria: fins a 120 boques
de foc, apuntant a Barcelona.

A les Drassanes, fent valer el seu “dere-
cho de conquista”, Felip V hi plantifica l’es-
cut borbònic, avui encara visible en el cre-
uer entre dues naus. Un escut que comen-
çarà a imposar-se en el paisatge urbà de

tot el territori. Segons explica Peñarroja a
Barcelona: Sentir l’Onze de Setembre
1714-2014, les Drassanes, especialitzades
en la construcció de la galera, deixen de fer
aquests vaixells militars ben aviat. Els Bor-
bons prefereixen construir-los en altres
ports, i les Drassanes es converteixen en
“una gran caserna, amb tropa de cavalleria
i d’artilleria, i funcionen també com a
mestrança d’artilleria, funció mantinguda
fins al 1936”.

Més exemples: el convent de Sant
Agustí Vell, entre el carrer Comerç i el car-
rer Tantarantana, es va convertir també en
caserna militar, encara que arran de la
construcció de la Ciutadella se’n va ender-
rocar una part. D’aquí la mixtura d’estils
que encara és visible a l’edifici, avui un
equipament cultural.

ESBORRAR EL PASSAT
El model borbònic, de tall molt més cen-
tralista, es confronta amb el model aus-
triacista que havia regit les relacions entre
Catalunya i la monarquia hispànica. “La
repressió és molt dura en molts aspectes,
amb execucions immediates a capdavan-
ters de la resistència, l’empresonament o
l’exili de milers d’austriacistes i el saqueig
sistemàtic”, afirma l’historiador Jaume

Sota el mandat
borbònic,
Montjuïc amplia
la seva capacitat
d’acollir homes i
d’artilleria

Felip V fa
convertir en
casernes antics
convents, les
Drassanes o la
Universitat de
Barcelona
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Dantí.
Abans del setge de Barcelona, ja havia

quedat palès l’afany destructiu de Felip V,
quan, el 1707, va cremar sencera Xàtiva,
una ciutat important de l’aleshores Regne
de València, que havia resistit amb força
contra l’avanç borbònic. L’extermini de
Xàtiva no només va ser físic, sinó també
històric: es van cremar tots els arxius mu-
nicipals, que albergaven un important ba-
gatge documental del Regne de València,
es va despoblar la ciutat, van deportar els
supervivents resistents i es va crear una
nova ciutat amb un altre nom, Colonia
Nueva de San Felipe. Xàtiva va desaparèi-
xer materialment del mapa. Però és que
fins i tot l’Illa de Xàtiva, que era el nom
que fins llavors tenia l’arxipèlag de la Ter-
ra de Foc, a l’extrem sud d’Amèrica, va
canviar simptomàticament –i cínica– per
aquest altre: Terra de Foc.

Una altra mostra que el derecho de con-
quista ho podia tot la trobem en els edifi-
cis o símbols enderrocats a Barcelona. Pe-
ñarroja recull un grapat d’exemples de
com les obsessions persecutòries de Felip
V no coneixien límits. Amb el pas de les
dècades, la feina d’aixafament dels sím-
bols i la perpetuació com a normal de l’es-
tat d’ocupació van fent estralls en la me-

mòria col·lectiva, que deixa de donar valor
o de recordar el passat austriacista i de
propi govern. Felip V mana enderrocar un
passadís que es va fer construir el rei català
Martí l’Humà per anar a escoltar missa a
la catedral. Del convent de Sant Francesc,
on Felip V va arribar a jurar les constitu-
cions catalanes, no en queda ni rastre.

A la plaça del Born hi havia una pirà-
mide, dedicada a Nostra Senyora de la
Concepció, que l’arxiduc Carles havia or-
denat aixecar per commemorar el trenca-
ment del primer setge borbònic. El 1715 el
duc de Berwick la va fer enrunar per evitar
que fos un lloc de peregrinació dels anti-
borbònics. No cal dir que el pla de Palau,
que havia acollit nombrosos edificis de
l’època de l’arxiduc Carles, va patir, tam-
bé, un capgirament important a causa de
l’ocupació borbònica.

Un altre aspecte encara: per què dels
oficials que defensen Barcelona i Catalu-
nya –la majoria són catalans– no en que-
den retrats? “Gairebé no n’hi ha, perquè
els fan cremar”, assenyala Peñarroja, que,
en aquest sentit, ofereix aquesta reflexió:
“Quan no tens un Estat, no tens imatge de
país, i en canvi pertanys a un Estat que sí
que té una imatge de país, llavors afirma la
seva i destrueix la teva.”

La Biblioteca Nacional de España
va celebrar fa un parell d’anys el
seu tricentenari. Aquesta coinci-
dència temporal no és casualitat.
Aquesta biblioteca es crea a partir
dels saquejos i les confiscacions
que fan les tropes borbòniques de
les cases dels nobles que s’hi van
oposar. A la pàgina web de la Bi-
blioteca Nacional s’explica així,
amb tota naturalitat: el 1712 “Feli-
pe V crea la Biblioteca Real con un
doble objetivo: fomentar el estudio
en sus súbditos y reunir las biblio-
tecas de los nobles emigrados que
luchaban en la guerra en apoyo de
Carlos de Austria.”

Una de les principals víctimes
de Felip V va ser la biblioteca de
l’arquebisbe de València, Folch de
Cardona que, amb 6.630 llibres,
tenia “los libros más selectos y bi-
en encuadernados que se hallavan
en España”. Precisament el 2012
el grup de Compromís a les Corts
Valencianes va reclamar el retorn
dels arxius valencians de la Biblio-
teca Nacional confiscats després
del 1707.

Una biblioteca
saquejada

Felip V fins i tot
va fer enderrocar
un passadís que
el rei Martí
l’Humà s’havia
fet construir per
anar a la
catedral

Fortaleses de
repressió. A
l’esquerra, un canó
del castell de
Montjuïc, a
Barcelona. A la
dreta, la Seu Vella
de Lleida i la seva
fortificació. QUIM PUIG
/ ARXIU
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El retaule del convent de Santa Clara, malmès en el
setge i aterrat per fer la Ciutadella, és avui a Sarrià

● El baluard de Santa Cla-
ra, un dels punts de l’antiga
muralla de Barcelona, és
per on les tropes borbòni-
ques es llancen contra la
ciutat l’agost del 1714, previ
a l’atac definitiu de l’11 de
setembre. Producte
d’aquesta batalla i del setge
final, l’antic convent de
Santa Clara queda força
malmès. Felip V, però, de-
nega a les monges clarisses
l’autorització que li havien
demanat per reconstruir el
seu convent, que el monar-
ca farà tirar a terra per aixe-
car la Ciutadella.

Felip V els cedeix el Ti-
nell (el Palau Reial Major),
a la plaça del Rei, una ma-
niobra que, com assenyala
l’escriptor Jordi Peñarroja,
el que provoca és l’esva-
ïment de la memòria dels
reis catalans. Al Tinell les
monges s’emporten restes
del claustre i el retaule bar-

Un retaule salvat
gairebé de miracle

L’antic retaule del convent de Santa Clara, ara. JOSEP LOSADA

roc que tenien a Santa Cla-
ra (entremig el retaule bar-
roc va passar per l’església
gòtica del convent del barri
de la Ribera).

Segons documenta Pe-
ñarroja, el juliol del 1936,
després del cop d’estat fei-
xista, l’esclat revolucionari
fa fugir les monges. Després
la Generalitat l’ocupa per
salvaguardar-lo de les tur-
bes d’incontrolats i en co-
mença la restauració. El re-
taule arriba al final de la
guerra sencer, i aleshores
l’instal·laran a l’altar major
de l’església de Sant Jaume,
el seu tercer emplaçament.
El 1970, en aquesta església
s’ha d’instal·lar l’altar ma-
jor procedent de la catedral
de Barcelona i això fa que el
retaule de Santa Clara s’ha-
gi de tornar a traslladar al
lloc on avui s’exhibeix: l’es-
glésia de Sant Vicenç de
Sarrià.

Les universitats
catalanes, tancades
Felip V va fer tancar els cinc centres universitaris que
hi havia al Principat, per centralitzar-ho tot a Cervera

● Fins al 1717, Catalunya té
cinc universitats, a Lleida, Bar-
celona, Girona, Tarragona i
Vic. A través d’un dictamen de
Felip V, totes aquestes univer-
sitats són tancades i trasllada-
des a Cervera. Segons expli-
quen Antonio Muñoz Gonzá-
lez i Josep Catà i Tur al llibre
Repressió borbònica i resistèn-
cia catalana (1714–1736), ja
des del 23 d’octubre de 1714 se
succeeixen les resolucions
borbòniques per anar execu-
tant el trasllat. Finalment, l’11
de maig de 1717 Felip V deci-
deix de forma definitiva que
Cervera sigui la seu de la Uni-
versitat de Catalunya, com a
acte de gratitud a la “constante
fidelidad de la fidelíssima Ciu-
dad de Cervera”. Prohibeix to-
tes les altres universitats: “No
se ha de permitir en otra parte
de aquel Principado escuela pu-
blica de las facultades maiores.”

Tot i les peticions dels ma-
teixos membres de la nova

corporació barcelonina, la
Universitat de Barcelona es
va fer tancar i el seu edifici
–al capdamunt de la Ram-
bla, que no és l’actual– es va
destinar a caserna militar. A
Cervera es va traslladar tot
el que pertanyia a la Uni-
versitat de Barcelona (lli-
bres, mobles, joies...) i van
fer que només fossin ho-
mologables els títols de les
“universitats oficials” d’Es-
panya. Amb això volien
avortar les sortides de cata-
lans a graduar-se a la Uni-
versitat de Tolosa. Tal i com
recorda l’escriptor Jordi Pe-
ñarroja, en aquella època
“Cervera es trobava al mig
del no-res”. L’edifici de
l’antiga universitat de Cer-
vera ara acull un institut de
secundària, l’arxiu comar-
cal de la Segarra, un centre
associat de la UNED i un
centre de recursos pedagò-
gics, entre d’altres.

L’edifici de la
universitat de
Cervera, en una
imatge d’arxiu.
JOAN TORT

Amb la
mesura, el
cabdill
borbònic vol
premiar la
fidelitat de
Cervera
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Queden bocins escampats de l’església on el 1713
els consellers de Barcelona juren resistir fins al final

● Al darrere de la plaça
Sant Jaume i l’Ajuntament
de Barcelona, hi ha la plaça
Sant Miquel, on en l’època
de l’alcalde franquista Por-
cioles es va aixecar un gris
edifici d’oficines munici-
pals. No en queda ni rastre
ni record de l’antiga esglé-
sia de Sant Miquel, que és
l’església on els consellers
de Barcelona juren resistir
davant l’avanç de les tropes
borbòniques. Però curiosa-
ment, qui enderroca aques-
ta església –segurament an-
terior als primers docu-
ments que l’esmenten, al
segle X– no és Felip V sinó
l’Ajuntament revolucionari
del 1868. Així ho explica
l’escriptor i fotògraf Jordi
Peñarroja, al llibre Edificis
viatgers de Barcelona. Pro-
bablement amb aquesta es-
glésia passa el que el mateix
Peñarroja assenyala: “El
pensament borbònic s’es-

Un campanar que en
recorda un altre

El campanar de l’església de la Concepció. JOSEP LOSADA

tén i el problema és que
molta gent no n’és cons-
cient.”

A partir de l’enderroc
d’aquesta antiga església, el
1869, enmig de les “protes-
tes generals de moltes enti-
tats i institucions ciutada-
nes”, hi ha una segona part
de la història, i és com que-
den escampats alguns dels
seus bocins. La façana re-
naixentista de Sant Miquel,
del segle XVI, se salva i es
trasllada al carrer Ample,
per passar a fer funcions de
façana lateral de la basílica
de la Mercè, on encara hi
és. El campanar de Sant
Miquel “es trasplanta com
un arbre”, a l’església de la
Concepció, al carrer Aragó,
a l’Eixample. Això sí, Jeroni
Granell, qui el reconstrueix
lliurement en aquesta altra
església, hi afegeix unes
obertures i un coronament
d’estil neogòtic.

La fortalesa més
gran del segle XVIII
El castell de Sant Ferran, a Figueres, en honor al fill de
Felip V, no té parangó en cap altre lloc d’Europa

● El castell de Sant Ferran,
a Figueres, no és conse-
qüència immediata de la
guerra de Successió, però sí
del tombant de poders que
es produeix el 1714. Les
obres d’aquesta gran forta-
lesa comencen el 1753, sota
el regnat de Ferran VI, que
és el fill de Felip V. Se supo-
sa que es construïa per “de-
fensar de manera més con-
tundent les fronteres” amb
França. Però tot i així,
aquesta suposada funció de
barrar el pas a una invasió
francesa era qüestionada
per la seva utilitat real des
del punt de vista defensiu.
Durant la guerra del Fran-
cès serà ocupat per les tro-
pes borbòniques. La seva
construcció es produeix en
un marc –el de tot el segle
XVIII– en què Catalunya
viu sota “la militarització
obsessiva imposada per la
dinastia borbònica”. “Du-

rant més de cent anys Catalu-
nya va haver de suportar una
ocupació militar persistent i
manifestament desmesurada,
que condicionà tots els aspec-
tes de la vida col·lectiva”, asse-
nyala Josep M. Torras i Ribé al
llibre Felip V contra Catalu-
nya.

El castell de Sant Ferran va
ser la més gran fortificació
construïda a Europa durant el
segle XVIII. Les seves dimen-
sions parlen per si soles: dibui-
xant un gran pentàgon irregu-
lar, integren el castell dos re-
cintes que ocupen una super-
fície total de 550.000 metres
quadrats. Ara el gestiona un
consorci on hi ha el Ministeri
de Defensa –de qui és propie-
tat–, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Figueres, que intenta
dinamitzar-lo com un atractiu
turístic. Simptomàticament, la
seva pàgina web conserva el
nom castellà (www.castillo-
sanfernando.org).

El castell de
Figueres, en una
imatge d’arxiu.
JOAN SABATER

La construcció
del castell de
Sant Ferran es
produeix en un
context de
militarització
obsessiva de
Catalunya




