
Noves Uums sobre 
la guerra de Successió 

Junquim ALBAREDA i S A L V A r ó . 
Eís catalans i Fdip V. De la consjwracíü a la rcvoha f 1700- í 705). 

IV Premi Internacional Jaume Vicens Vives de Ciéncies Sociais. 
ELÍ. Vicens Vives i Fundació "la Caixa", Barcelona, 1993 (352 pag-) 

L
a giiardonada obra de Jna-
quim AlhiircLla, professor 
de la Universitat de Giro-
na, conscitueix una altra 
fita d'allí) que hom por 
anomenar, sense exagera-

ció, la nova histortofírafia de la guerra 
catalana Je Successió i cls seus antece-
dents; endegada fa mes de deu anys per 
Nuria Sales {anih Lin suhveriúlor trehall 
.suhrc els «lior¡flers« o partiihiris de Felip 
V), i prolongada per les recerques de J. 
Ma. Torras i Rilié. E. Tello i J. Dantí. 
Aquesta hisioriograt'ia -revisionista» es 
caracteritza, en general, per adoptar un 
punt Je vist mtínvs confiat davant cls fets 
i, sobrecot, les expticacions mes habiiiuils 
o decantades deis inicis i la natura matei-
xa ilel conflicte; per qüestionar, en .suma, 
i tal coni remarca Albareda niateix. "les 
irnsrpretacions historiques massa simplisies 
que rcdxtíen els vij<ativ\:i |o parridarls de 
TarxiLluc Caries] a ¡xilriotcs i eLs hnijlcn a 
fídídíyrs» (pag. 7). 

Una malfian^a scmblanr era, i és, 
prou fundada; i fins i tot prou neccssaria. 
Perqué, a tenor d'aquests escudis reconts, 
la qüestió de les «Ilibercats catalanes», i ia 
seva defensa davant el «centralisme», no 
sembla haver estat pas a ['origen del con
flicte; ni, en conseqiiencia, a l'orijjen de la 
(irimijrLinefl divisió entre vigatans i boti-
tlei-s, Aquest fóra el cas, mes aviat, de la 
tase terminal del conflicte, quan la derro
ta ilavant els exércits Je Felip V augurava 
-prou se sabia- una radical subjecció polí
tica {tal com \vAVii\ succci't, previament, 
ais regnes de Valencivi i Aragó). Aixíi pot 
explicar, altrament, la manca d'unantrai-
tat, i fins la limitada adhcsió aiistriacista, 
tant deis estanicntü com de les corpora-
cions del país, en els primers compassos 
del conflicte; quan la norma, en canvi, 
era. mes aviat l'expcctació o simplement 
el desconcert davant la fesomia peculiar 

que prenia al Principar el livigi dinastic i 
curopeu entre Áustrics i Borbons. En 
pLK]ues paraules: la «vclla» historiografia 
de la guerra catalana de Successió 
esmerfa for^a energics per tal d'explicar 
satisfactoriament rexistibncia -gairebé 
inconcebible- de «botiñcrs» o catalans 
que anaren tothora «a contracorrent». 
Ara, contrariament, l'«anomalia» históri
ca -si n'bi ha- son mes aviat els austria-
cistes que na pas els «altres". Per aquesta 
rao era tan esperada aquesta monografía 
de J. Albareda sobre els orígens del con
flicte; i que malgrat el títol, massa «una-
nimista» encara (potser per cxigéncies 
editorials), examina, sobrctot, la gencsi 
de raustrlacisnie {o antilxirlxinismc) i el 
seu revers; el «botiflerisme». 

Fóra erroni, pero, cercar els auti^ntics 
orígens d'una i altra tendencia en una 
data ficxa i massa propera ais fecs; cant si 
bom pren Pany 1705, quan cls aliats ocu
paren el Principat, com si es ía remontar 
l'escissLÓ al 1700, quan el traspás de Car
ies 11 suscita el subsegüent i envitricollat 
plet dinastic internacional (i que es cova-
va de feia temps, a niés}. Contríiriament, 
vigatanisme i botiflerisme ban estat incii-
bats en el decurs de les dues darreres 
decades (peí cap baix) del segle XVll, «íc-s 
íjiínk-escriu l'autor-íe'm /la'sniím'en a>m 
ia ckiu de volta per exjilícar eh csdcvcnimcíMs 
postmoYS» (p^g. 7). Es tracta, és ciar, d'iin 
període niarcat per múlriiiles csdeveni-
ments: la represa económica de la Cata
lunya litoral i l'emergéncia d'una burgesia 
mercantil de nova planta, encamada per 
Feliu de la Penya i els seus socis; les inaca
bables guerres amb Franca, amb els inevi
tables allotjaments militars; la plaga de la 
llagosca I el gran aixecament camperol 
deis «barretines». La guerra de Successió 
catalana és, dones, la cristnl-lització de 
partits i antagonismes de natura prou 
variada, i que venen, certamcnt, de lliaiy. 

Albareda ha fet contribucions prou 
substanciáis a la bistória de l'aixecainenf 
deis «barretines» i, en particular, sobre el 
perfil deis scus dirigents, a saber: un grup 
de pagesos benestants amb rcsponsahili-
tats polítiques (batlles, síndics i cnnsellers 
locáis) i influencia comarcana; obligats a 
exiliar-se arran de la repressió; i que aca
baran, ells i els seus seguidora, enroláis en 
les partides de miquelets del rei de 
Frangía. De «barretina» a «botifler», 
dones, por baver-hi una passa ben curta. 
El «botiflerisme» del coment;:ament del 
segle XVIU, pero, es nodrira, albora, 
d'altres filons, com ara els conflictes entre 
pohles i senyors locáis que s'arrossegaven 
d'en^a de la segona meital del segle XVI!; 
i que es -<politit:aran» insensiblement 
.HTan de la contesa beblica i dinástica. 
Així, el "hotillerismc" d'algimes viles 
particularment bescantades per la histo
riografia tradicional del conflicte amaga-
\'a, en realitat, reculats antagonismes 
sociais. Quan Todiat senyor local es decla
ra (tal com passa a Centelles i a Manlleu) 
austriacista de pro, els seus vassalls no 
poden no identificar-se amb el partir con-
trari... 1 viceversa, c:s ciar. 

Hi ha, siniultaniament, una írancofo-
bia reiterada i polifacética, congriada a 
redós de les gucn-es amb Franca, i la dis
puta internacional del llegat de Caries II; 
i que l'autor considera un factor for^a 
deeisiu en el decantament de les opcions 
polítiques iniciáis de la guerra de Succes
sió (p&g. 228). La francofóbia té, pero, 
arrels i expressinns múltiples. Una, emi-
nentment rural i popular, atiada per cape-
llans i rectors locáis (pág. 43), és el resul-
tat de les devastacions del francés a les 
contralles mes septentrionals del Princi-
p;it. Pero l'aversió urbana que els cónsols i 
informadors de l'epoca ban detectar 
envers la «nüdó francesa» iu> sembla pas 
nienys escampada. Coexistirá, a mes, amb 
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els recéis deis eclesiástica catalans envers 
el regalisme d'encLiny francés; i nmh eU 
temors, no pas menys visibles, de Feliii de 
la Penya i els seus, que venen en els fran-
cesos Lins rivals mercantils massa ame-
nai^adors, No oblidem, en fi, la publicfsti-
ca dinástica; una puhlicística insidiosa, 
que alerta els cacalans i les forces vives del 
país sobre el «centralisme» i l'^esclavat-
ge» francés. A la darreria del segle XVU, 
dones, es pot parlar d'un antiborbonisme 
latent o amnt ¡a ¡ettre, que els austriacistes 
sabrán explorar com cal. 

Qui son, períi, els austriacisres? La 
recerca d'Albareda confirma i abona, ini-
cialmcnt, la clássica interprctació de P. 
Pilar; que idenrificava Taustriacisme 
nuclear o inicial amb les expectarives 
d'una burfícsia mercantil catalana de 
recent promoció, que s'cmmirallava en el 
model mercancilista holandés contempn-
rani, i que cercava de defuí̂ ir les repercus-
sions de la ilecadencia imperial de la 
Monarquia Hispánica ípág. 239-241). 
Atbareda, a mes, ha sabiic reciMistruir amb 
tot kixe de detalls la priraerenca organit-
lació militar i partidista de Feliu de la 
Penya i els seus pet terres de la Plana de 

Vic; les seves conncxions internacionals; 
i el suport que els diíerencs nuclis de 
miquelers austriacistes {de la Garrotxa i el 
Ripolles fins a la SCLI d'Urgell o Riudoms) 

prestaren ais aliats l'any 1705. Tot plegai 
-recalquem-hL>- és el resultat d'una dila
tada i enccimiable recerca documental, 
que ha mcnat Fautor a viarjar des de les 
masies d'antics dirigents «barretines» fins 
ais arxius militars o d'altra índole de París, 
Londres i Viena, tot passant per una 
munió d'arxius locáis catalans. 

Ara, la recerca d'Albareda obligará, 
porser, a modificar alguns aspectes de la 
interpretado «vilariana» de la guerra 
catalana de Successió. Perqué, al costat 
de l'accivitat de Feliu de la Penya i el seu 
cercle, l'autor ha desvecllac el protagonis-
me polític no pas mcnys rcllevant, tant 
abans com després de rentronització de 
Felip V, del Braf Militar del Principat, i 
fins del Consell de Cent barceloní; 
sovint, en contradicció amb la Diputaciti 
catalana, menys intransiycnt -peí que 
sembla- amb les contrafaccions d'un 
Felip V o d'un Caries II ípág. 96, 142, 
150). Foren, precisament, alguns mem-
bres del Brai; Militar aL[üclls L|UÍ l'any 

169] conspiraren actlvamont per tal de 
convertir el Principat de Catalunya en 
una república catalana sota protectorat 
francés. Entre els princi|ials implicats 
hom bi troba alguns deis futurs caps aus
triacistes. La paradoxa, pero, és només 
aparent, scf̂ ons Aibareda: «Ha(um) -vañat 
l'aliam^a, amh Friura o annra cíia, pero 

l'advermri contimtava esseni la monarquia 

iispanyola i eb sem mmi.í[re,s. Podem ¡Kn-

sar.. . L¡ue a la ikineria ÚA xglc XV7/, un 

.sector de les chssas dirigents catalanes conce-

hé im detcrmimt ¡nojcctc ¡xdítk per a Cata

lunya, A qual, ¡Kro... no criatailitzci fins el 

1705 cjHan.., le.s circunisíancíí-'s eren favora-
f)le.5 (x'r a pouir-io en solfa» (pag. 50). 
Aquest «prujecte cátala», a tenor de la 
recerca d'Albareda, no sembla baver 
estat, pero, exclusiu ni totliora caracterís-
tic LIC Feliu de la Penya o deis meilis mer
cantils barceionins i catalans; encara que 
n'iiagin [xirtat, el 1705, la veu cantant; i 
encara L[ue ens ha^in lleyat, miijiHii;anr 
els Anales áe Cauúxma {1709} de Feliu de 
la Penya, la vcrsió «oficiaU deis orí<íens 
de l'austriacisme. 

Xavier Torres i Sans 

ALBERCH, F.X. i J. BURCH, Sale. Girona, Diputado i Caixa de Girona, 

1994,96 p. (Quadems de la Revista de Girona, 55}. 

ARAGO, Narcís-Jordi, Guia liceraria de Girona. Tarragona, El Medol, 

1995,120 p. 

BOSCK, Bt:l, Tnicant a les portes del cel, Barcelona, Empúries, 1995, 85 

CANTÓN, Pere, L'oppida ib&ric de Sant Juli& de Ramis. Anglés, Edició de 

IWor, 1995,333 p. 

CERVERA i BERTA, jiwep M., Un preveré erudit. Biografía de rni>ssi;n 

Caries de Bolos i Vayreda. Girona, CoMegi de Periodistes de Caialmv 

ya. Deniarcació de Girona, 1995,143 p. 

CLARA, JosL-p, «La pastoral en cátala vistii pels bisbes pre-conciliars de la 

Tarraconense (1959)", dins Miscel-Iania en honor del doccor Casimir 

Martf. Barcelona, Fundació Salvador Vives Gisajiiana, 1994, p. 185-196. 

COMADIRA, Narcfs, Usdefniit. Barcelona, Empúries, 1994, 64 p. 

CORTADELLAS, X. i E. COSTA, El cemps del carbÓ. De les Gavarres al 

Moüitseny i a la Valí de Llémena. La Bisbat, Aísociació d'Acció peí 

Patrimoni, 1995,45 p. 

CUROS i VILA, Joan, Arquitectura rural de la Gairotxa. Estudí estnictii-

ral. Girona, Dtpiítació, Cíiidcgi d'Aparelladors i Arquicecics Tecnics, 

Uuiversirar de Girona, 1994, 151 p. 

PANANAS, Miquel, L'enigma de la tora, Barcelona, Columna, 1995,170 p. 

Historia Je Girona, 6. Girona, Adac, 1995, p. 181-212. 

Imatges i records, Sale. Barcelona, Viena-Columna, 1995, 60 p. 

LLAUGER, Josep M., Gotes del gran ocek. Barcelona, Llibres del Segle, 

1995, 199 p. 

MANZANA, Silvia, Quarre ¡lunes, un inscant. Barcelona, Columna, 

1994,178 p, 

P.AIROLI, Miquel, El camp de l'ombra. Barcelona, La Campana, 1995, 

210 p, 

PLA, Joaquim, Joan Alsina, l'altra versió. Barcelona, Claree, 1995,171 p. 

Quaderns 1992-1994- Centre d'Estudis Comarcáis de Banyoles. Banyoles, 

1994. 262 p, 

RIBAS i MORA, M. Carme, Fidles de Girona. Girona, Edicions For^a, 

1995, 173 p. 

RUBIOL, Gloria, Josep Pallach i el Reagrupament. Montserrat, Pubica-

cionsdel'Abadia, 1995,432p. 

Saba Nova. Cantara en homenatgc a la Coral amb motiu del sea XX ani-

versari, Texc: Salvador Sunyer i Aimeric. Música; Miquel Sunyer i 

Bover. Girona, Diputació, 1994, 73 p. 

VALLS, Jnsep, Gmnoiurcii.Tan'aKonii, El Mednl. 1995,173 p. 

VIDAL, Albert, Tu i els salms. Barcelona, Clarct, 1995, 129 p. 

VILAMITJANA i CARANDELL, Dolors, Lacreu de Vilaiina. Girona, 

L'Eixcdmirial, 1994, 163 p. 

VIÑAS, Purii GRABOLEDA, Joan; GUATACOS, Lluís, Les activicats 

artísciques de la primera meitat del segle XX a Espolia. L'orquestra. La 

coral, El teatre. Fiííueres, Ajunrament d'Espolla. 1994,97 p. 

XUNCLÁ i TUBERT, Félix, Guia del Cali. Girona, 1995. 

13341 102 Revista de Girona / tiúni. 170 mai^ - jiniy 1995 


