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MORTS I EXILI

Una repressió cruel

Abans fins i tot de la promulgació del Decret de 
Nova Planta, s’estengué a Catalunya un autèntic  
estat d’excepció permanent. S’assistí a una política  
persistent de detencions indiscriminades i 
d’aplicació de mesures de represàlia: detencions, 
execucions sumàries, deportacions, condemnes a 
galeres, embargament de béns, empresonament de 
soldats i oficials en diverses fortaleses, requises,  
detencions d’autoritats locals i destrucció dels  
pobles que no pagaven les noves contribucions  
militars.

La crueltat de la repressió borbònica va ser implaca-
ble. A moltes poblacions es van construir forques i 
patíbuls, en llocs visibles i concorreguts, per intimidar 
la població.

Al segle XVIII Catalunya hagué de suportar el man-
teniment d’un exèrcit d’ocupació de 25.000 a 35.000 
soldats, xifra que significava un soldat per cada 20 
habitants.

Església de Montserrat, a Viena, on hi ha enterrats destacats austriacistes catalans

 

Monestir de Montserrat, a Viena

L’exili

La derrota de Catalunya en la Guerra de Successió va 
provocar l’exili d’uns 15.000 catalans, que es van des-
plaçar a les terres de l’Imperi austríac i a la República 
de Gènova entre els anys 1714 i 1725. Aquest exili es 
va dirigir sobretot a Viena, a Milà i a Nàpols. 

Entre els exiliats hi hagué gent de totes les classes 
socials: nobles, eclesiàstics, militars, professionals l 
iberals i artesans.

Els exiliats disposaren d’institucions pròpies, com 
el Consell d’Espanya, i l’Hospital dels Espanyols i el 
monestir de Montserrat a Viena. També participaren 
en la colonització de la Voivodina, amb la fundació de 
la ciutat de Nova Barcelona (actualment Zrenjanin).

Fins a la dècada de 1740 aquest exili mantingué ben 
vius els trets d’identitat propis. Després, la mort sense 
descendència, el retorn o la dissolució en les societats 
d’acollida van anar desfent progressivament aquell 
col·lectiu humà.
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