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“Que para mantener sujeta esta Corona se necesitan 
a lo menos veinte mil hombres entre infantería y ca-
ballería que se podrán repartir entre las plazas marí-
timas y las de Girona, Lérida, y Tortosa; desde donde 
podrán partir las partidas que fueren menester para 
castigar o cobrar contribuciones”. 
Informe del bisbe de Sogorb, Diego Muñoz Vaquerizo, sobre les mesures a aplicar 
en el govern de Catalunya. 
Sogorb (Castelló), 26 de maig de 1716

LA GUERRA D’EXTERMINI
La guerra convencional, amb milers de morts, donà 
pas en les zones ocupades a una guerra d’extermini, 
en què se saltaren sistemàticament totes les regles. 
N’hi ha nombrosos exemples, com el de Tarragona, 
on la rendició de les tropes austriacistes fou segui-
da de la represàlia coneguda com el “diezmo de hor-
ca”: un de cada 10 soldats era penjat a la forca i se 

li practicaven amputacions i decapitacions, per en-
viar el crani al municipi d’on procedia. Els altres nou 
eren enviats a galeres. Per això el general Villarroel 
envià al sanguinari duc de Pòpuli una carta en què 
l’acusava d’usar formes bàrbares i de no “acatar el 
estilo de guerra que se haze entre príncipes  
cristianos”.

Presos catalans
Només als primers mesos del 1715 es compten en 
més de 4.000 els presos que feien vessar les pre-
sons. Per això s’habilitaren galeres al port per a la 
mateixa finalitat. Altres presos més il·lustres reberen 
de la Reial Junta, primer òrgan de govern després 
de la desfeta, la depuració de responsabilitats  
polítiques. Entre ells, els generals Joan Baptista 
Basset, Josep Bellver i Joan Ramon Bordas.  
Malgrat que en primera instància van ser destinats 
al presidi d’Alacant, una nova ordre, per por que la 
seva presència a la Corona d’Aragó pogués incitar 
a la revolta, decidí enviar-los a presons allunyades 
o a prop de la frontera francesa, com ara  
Hondarribia i Pamplona.

Símbols
Poc després del setge de Barcelona i per or-
dre del duc de Berwick, els símbols de la ciutat 
(l’estendard de Santa Eulàlia, el penó de Sant Jordi 
i més de quaranta banderes de La Coronela) foren 
requisats i enviats a Madrid. Felip V els féu retornar 
immediatament a Barcelona amb l’ordre que fossin 
cremats públicament, ja que ell no reconeixia cap 
bandera dels súbdits rebels, acció que surt repre-
sentada en aquest gravat
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En aquest informe es detallen algunes de les mesu-
res repressores per aplicar al Principat de Catalunya 
un cop conquerit. Considera, entre altres, la presèn-
cia militar, l’enderrocament de muralles, la construc-
ció de ciutadelles militars a Barcelona i Tortosa, etc.




