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Consequències 
Després de la guerra de Successió, es produeixen una sèrie de canvis polítics i econòmics que modificaran el 
mapa polític europeu. A l'antiga Corona d'Aragó es va generar una terrible repressió... 

La pau d'Utrech 

A Europa s'estableix un nou mapa polític. Felip V renuncià definitivament a la corona de França. Observa el 
mapa que tens a continuació 

Font 1 

 

Autoria: Hernandez Cardona, Xavier. Editorial Teide. Recuperat a:http://www.guerradesuccessio.cat/01conflicte.html 

Quins territoris passen a formar part d' Àustria? 

 

http://www.guerradesuccessio.cat/01conflicte.html
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Quins territoris obté Gran Bretanya? Pensa que també aconsegueix concessions al comerç colonial  

 

 

Quins territoris perd Espanya? 

 

 

Compara aquest mapa amb el que havies elaborat (Apartat de "causalitat", font 4). Quins són els canvis més 
importants? Qui ha sortit guanyant? 

 

 

El Decret de Nova Planta. La nova ordenació política de Catalunya sota el règim dels Borbons. 

 

 

http://www.llibrevell.cat/nueva-planta/
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Observa la portada. De quina data és? I quin és el lloc d’impressió? 

 

 

Explica el significat d’ aquests articles del Real Decreto de Establecimiento y Nueva Planta de la Real 
Audiencia del Principado de Cataluña (1916): 

“1. Por cuanto, por decreto del 9 de octubre (...) señalado de mi real mano, he sido servido de decir que, 
habiendo con la asistencia divina y justicia de mi causa, pacificado enteramente mis armas ese Principado, 
toca a mi soberania establecer gobierno en él...” 

 

 

 

 

“2. He resuelto que en el referido Principado se forme una Audiencia, en la cual presidais vuestra señoria el 
gobernador  capitán general de mis armas... 

3. La Audiencia se ha de juntar en las casas que antes estaban destinadas para la Diputación ... 

5. Las causas en la Real Audiencia se substanciarán  en la lengua castellana ...” 

 

 

 

 

“45. En la ciudad de Barcelona ha de haber 24 regidores y en las demás 8 cuya nominación me reservo, y en 
los demás lugares  se nombrarán por la Audiencia...” 

 

 

 

 

Nou model polític 

En aquestes lleis, s'adoptà el model polític francès: un absolutisme centralista i uniformitzador. Es tracta d'una 

homogeneïtzació administrativa i jurídica dels territoris conquerits a partir del model castellà. Van ser 
suprimides les institucions tradicionals i pròpies dels regnes de la Corona d’Aragó. Desapareixen Les Corts i 
la Generalitat, així com l'autonomia municipal i també la jurídica. 
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S'adopten mesures per tal de modernitzar i racionalitzar l'administració i les institucions de l'Estat. S'imposa la 
figura dels capità general, la màxima autoritat política, militar i judicial,  que substituirà l'antic virrei o lloctinent. 

També s'introdueixen els intendents, figura copiada de França, que tindran funcions econòmiques i 

s'encarregaran de la recaptació de tributs, inspecció i obres públiques. Es generalitzen a tot el territori 
les Reials Audiències, que s'encarreguen de la justícia i d'assessorar als capitans generals. 

Les qüestions econòmiques eren controlades per la Superintendència. L'intendent era l'encarregat 

d'organitzar la fiscalitat. Per a l'harmonització fiscal a tot el territori s'aproven nous impostos com el cadastre. 

 

http://www.llibrevell.cat/nueva-planta/thm0000.html 

Col·loca en les columnes de la dreta i en el lloc corresponent les noves institucions imposades a Catalunya 
després de la derrota i les institucions que tenim en aquests moments.  

 

Model austriacista (s. XVII) Model borbònic (s. XVIII) Model actual 

Les Corts     

La Generalitat     

Virrei     

Consell d’Aragó     

Reial Audiència     

Veguers     

Consell de Cent     

 ...     

Font 2 Per informació del govern municipal pots consultar aquesta web: 

http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_25/ca/items/junta_administradors_provisionals.htm 

 

 

http://www.llibrevell.cat/nueva-planta/thm0000.html
http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_25/ca/items/junta_administradors_provisionals.htm
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La marginació del català 

Entre les instruccions donades per Felip Vè als corregidors de Catalunya, el 1717, hi havia la següent:" 
Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y 
disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado"(Font 3) 

El Marques de Castel Rodrigo, escribia el 6 de Maig de 1716 "Por consederar dos razones para haber 
V:M:  deliberado se substanciases las causas en Castellano, la una, para ir borrando en quanto se pueda 
aquel idioma materno, de nación tan rebelda, desterrándola de un Tribunal compuesto de sujetos de toda 
fidelidad, celo y confianza. Y  la otra porque habiendo de concurrir Ministros Castellanos y de otras Provincias 
de España, no podrían entender fácilmente la lengua Cathalana, tan diversa de la Castellana" (Font 4) 

Què pretenien els funcionaris borbònics? Per què creus que ho feien? Ha passat algun fet semblant en altres 
moments de la història? 

 

 

 

 

 

Altres mesures adoptades per la Monarquia borbònica són: 

 Supressió de les duanes internes 
 Vegueries substituïdes per corregiments 
 Una única Universitat a Cervera. 

 Què es va construir a Barcelona després de la guerra? Amb quina finalitat? En quin indret es realitza? 

Font 5 http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_25/ca/items/ciutadella.htm 

Font 6: http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/reportatges/rep102411591.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/historia/pag/capitols/cap_25/ca/items/ciutadella.htm
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/reportatges/rep102411591.htm
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L'exili dels austriacistes 

Unes 30.000 persones van exiliar-se després de la Guerra de Successió. Llegeix aquesta entrevista 
realitzada a un historiador i respon després a les qüestions: 

Font 7: Extracte d’una entrevista realitzada el 2004 a Joaquim Albareda 

 Quin va ser el destí dels exiliats? 

“Entre vint-i-cinc mil i trenta mi persones marxen a l’exili. La meitat són catalans del Principat, també hi ha 
castellans! L’exili català és interclassista: hi ha fusellers de muntanya o membres de la coronela, burgesos, 
eclesiàstics i nobles; l’exili castellà és més aristocràtic. La majoria s’instal·len a Nàpols i Milà, perquè han 
passat a mans de l’emperador en virtut del Tractat d’Utrecht, i s’ha creat el Consejo de España amb 
atribucions de poder allà. També hi influeixen la tradició de govern sobre aquests territoris, i les similitud 
lingüístiques i culturals. El cas és que la majoria hi van anar a parar! A Hongria s’instal·len les tropes 
hispàniques, 2500 soldats que no s’han quedat al setge de Barcelona, que són enviats a la frontera a lluitar 
amb els turcs. Faran un paper clau a la tercera guerra turca. Quan el 1734 han de desallotjar Itàlia, milers 
d’exiliats es converteixen en un allau a Viena, que implica un problema d’ ordre públic, i –com que en aquell 
moment l’administració imperial està repoblant el Banat de Temesvar, territori conquerit a la guerra turca, amb 
parelles joves de camperols als qui prometen terres– se’ls envia cap allà. Són gent gran, sense coneixements 
d’agricultura, en zones insalubres: per això la fundació de la Nova Barcelona va acabar resultant un fracàs. La 
mort d alguns, els matrimonis mixtos dels fills, el retorn d’altres, deixa solament el col·lectiu de descendents 
d’exiliats, que ja no són pròpiament catalans.” 

 No abusem al comparar 1714 i 1939? 

En termes proporcionals a la població, el nombre d’exiliats en les dues desfetes són perfectament 
comparables. Les similituds clares són l’abast i els mecanismes de la repressió i el capgirament absolut del 
sistema polític: la Nova Planta no és copiar les lleis de Castella, sinó un experiment nou que aprofita el «justo 
derecho de conquista». I després, la repressió i l’exili no solament s’han de contar només quantitativament, 
sinó també qualitativament. Els represaliats i els qui marxen són els millors! 

  

Extret de:¿QUÉ COSA ES LA ESPAÑA? L’ESPANYA COMPOSTA SEGONS L’AUSTRIACISTA FRANCESC DE 
CASTELLVÍ JOAQUIM ALBAREDA SALVADÓ a  Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics Núm. XV (2004), p. 113-123 

Quin tipus de persones s'exilien? On s'instal.len i per què? 

 

 

 

En quin lloc varen intentar fundar una ciutat anomenada "Nova Barcelona? Quin fou el resultat? 
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Busca informació d'aquesta colònia i anota'n aquí una breu descripció (lloc on es troba, condicions 

meteorològiques, vegetació i sòl, context polític,...) 

 

 

 

Per què es comparen els exiliats de 1714 i els de 1939? En què s'assemblen? En què es diferencien? Què en 
penses tú? 

 

 

 
 

 


