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Catalunya sola
enfront els Borbònics
L’any 1711 l’arxiduc Carles esdevingué hereu al tron imperial després 
de la mort del seu germà l’emperador Josep I. El fet que Carles here-
tés el títol imperial austríac i la superioritat militar dels borbònics con-
duïren les potències europees a negociar la pau. A partir de 1712, els 
catalans van ser progressivament abandonats pels seus aliats.  
Malgrat aquest fet, el Principat continuà la lluita en defensa de les se-
ves llibertats. 

L’1 d’abril de 1713 es va signar el Tractat d’Utrecht, que posava fi a la 
guerra de Successió i ratificava Felip V com a rei de la corona hispàni-
ca. L’any 1713 Barcelona i Cardona esdevingueren els nuclis centrals 
de la resistència antiborbònica. Finalment, però, Barcelona caigué en 
mans borbòniques l’11 de setembre de 1714 i Cardona el 18 de set-
embre del mateix any.

Les represàlies i la política 
de terra cremada
L’ocupació del territori anà acompanyat de represàlies indiscriminades contra la  
població civil: collites requisades, obligació de pagaments pel manteniment de 
l’exèrcit borbònic, saquejos i incendis de viles i ciutats... Així, doncs, el terrorisme  
militar fou utilitzat com a arma de sotmetiment polític. Malgrat aquestes imposicions. 
es produïren revoltes contra aquestes arbitrarietats (revoltes de les Quinzenades).

Foren moltes les viles represaliades per les tropes borbòniques. En el seu afany de 
venjança no dubtaren a atemorir la població incendiant viles i ciutats i portant, fins a 
les darreres conseqüències, la política de “terra cremada”. 

http://www.ruta1714.cat

VILES CREMADES PELS BORBÒNICS

Arbúcies (Osona)  Peramola (Alt Urgell)
Espinelves (Osona)  Prats de Lluçanès (Osona)
Barcelona (Barcelonès)  Salelles (Bages)
Caldes de Montbui (Vallès Oriental)  Sallent  (Bages)
Castellterçol (Vallès Oriental  Sant Feliu Sasserra (Bages)
El Masnou (Maresme)  Sant Hipòlit de Voltregà (Osona)
Esparreguera (Baix Llobregat)  Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
Girona (Gironès)  Tarragona (Tarragonès)
Lleida (Segrià)  Teià Maresme)
Manlleu (Osona)  Terrassa (Vallès Occidental)
Manresa (Bages)  Torelló (Osona)
Mataró (Maresme)  Tortosa (Baix Ebre)
Monistrol de Montserrat (Baix Llobregat)  Viladrau (Osona)

Oristà (Osona)  Vilassar (Maresme)




