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· Presentació · 

En la celebració del tricentenari del final de 
la Guerra de Successió, la Biblioteca Central 
Xavier Amorós s'ha volgut afegir a la progra-
mació a escala nacional que aquesta efemèride 
provoca amb allò que millor sap fer: la promo-
ció de la lectura i de la informació i la difusió 
del patrimoni bibliogràfic.

Aquesta guia és un recull de llibres i articles 
de revista, principalment de L'Avenç i Sàpiens, 
que han publicat força sobre el tema en els 
darrers temps. N'hi trobareu molts d'història, 
lògicament, sobre el context històric que va 
portar a la Guerra i de les conseqüències que 
va tenir per Catalunya,  però també s'han reco-
llit alguns documents sobre aspectes polítics 
i socials que giren a l'entorn de l'onze de se-
tembre. D'aquests dos apartats n’hem destacat 
aquells temes més locals, amb el Carrasclet 
com a personatge emblemàtic i que, amb el 
seu passejar pels carrers durant les festes 
majors, ens fa memòria dels fets ocorreguts a 
principis del segle XVIII.

El gènere de la ficció literària ha vist en els 
escenaris del 1714 elements d'interès narratiu 
des de ja fa molts anys i hem volgut recollir-ne 
una mostra en un apartat específic per a adults. 
La ficció per infants es recull en un altre apar-
tat juntament amb els llibres de coneixement 
específics per aquest públic. En aquests llibres 
pren valor la possibilitat que ens ofereixen als 
lectors d'apropar-nos a la història de manera 
més emocional.

Hem volgut incloure, finalment, un apartat 
amb la part del fons de reserva dels llibres 
contemporanis a la Guerra de Successió en un 
període ampli. És a dir, els que són testimonis 
palpables de fa 300 anys i que han arribat als 
nostres dies. Altres llibres inclosos en aquest 
apartat són alguns desplegaments legals de 
les disposicions que, acabada la guerra, va fer 
Felip V.

Des de la Biblioteca desitgem que aquesta eina 
sigui d'interès per persones lectores, investi-
gadores, amants de la història o simplement 
curioses perquè, tal com ja es va plantejar en 
el temps de la Mancomunitat de Catalunya, 
les biblioteques públiques contribuïm a fer un 
país més culte i, per tant, més lliure.
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· Reus i la Guerra · 
de Successió

La Guerra de Successió no va ser una guerra 
hispànica més, sinó que fou la primera guerra 
global en què hi participaren bona part dels 
països d’Europa i en la que els combats s’es-
tengueren fins més enllà del vell continent.

S’inicià el 1702, però Catalunya no hi participà 
a favor de Carles III fins el 1705. De Reus, se’n 
diu que va ser una de les primeres poblacions 
del país en fer-ho. També s’ha afirmat que fou 
notòriament fidel a la causa austriacista al llarg 
de tota la guerra, cosa que li va valer el reconei-
xement reial el 1706 i fins la concessió del títol 
de Ciutat el 1712.

El 27 d’agost de 1705, procedent de Riudoms, 
entrà a Reus el coronel Nebot, moment en què 
la vila es declarà partidària del rei Carles i tot 
seguit ho feren la resta dels pobles del Camp.

El 18 de juny de 1706, el rei Carles escriví al 
Comú de Reus informant-lo del seu proper pas 
per la vila. Llavors els reusencs engalanaren 
carrers i places, i el 3 de juliol li reteren una 
gran benvinguda i fins i tot, excepcionalment, 
retrassaren la festa major per al dia 4 per tal 
de fer-la coincidir amb l’estada reial. El rei, 
aquests dies, va residir al palau municipal, am-
pliat per l’ocasió amb la casa que hi confron-
tava, amb la qual es comunicava a través d’un 
pont sobre el carrer de les Galanes.

Després de la batalla d’Almansa i la caiguda 
del País Valencià, els borbònics se situaren a 
la línia de l’Ebre on, des del 1707, sovintejaren 
els combats i també, abans d’acabar l’any, 
al Priorat. Al Camp, però, sembla que no hi 
hagué cap entrada enemiga fins el setembre 
de 1709 quan els borbònics ocuparen diverses 
poblacions. També Reus, que es rendí sense 
presentar resistència. La por s’escampà per la 
comarca i molts altres pobles també van pres-
tar obediència. Arreu, però, era una situació 
que durava tant com era present l’enemic, per-
què tot seguit es tornava a la fidelitat a la causa 
austriacista. A Reus no hi hagué cap assalt i, si 
bé és suposable alguna violència, no hi hagué 
cap víctima mortal. Els veïns foren obligats a 
prestar alguns serveis i s’emportaren algunes 
persones presoneres.

Cap a mitjan mes de maig de 1710 es sabé 
que l’enemic volia entrar novament al Camp. 
Els pobles es mobilitzaren i Reus envià dos-
cents homes del sometent a defensar el coll de 
Balaguer. Els borbònics aquest cop no hi van 
poder entrar.

Reus, que des del 1706 era «condecorada de la 
Real Gràcia de exempcions y prerogativas de 
ciutat», el 1712 «per major lustre d’est comú y 

glòria de los habitants», 
demanà a la reina el 
privilegi de ser ciutat. 
Atenent el prec, el 
3 de juny, la reina 
Elisabet Cristina els 
concedí el títol d’«Im-
perial Atenta Ciutat». 
A més, la reina facultà al 
Comú a anar precedit per 
dos macers —amb les maces que 
avui encara obren pas a la corporació munici-
pal en dies de solemnitat— i un nou escut, sos-
tingut per dos lleons, on la rosa era al pit d’una 
àliga amb el cap cot i les ales esteses.

El novembre de 1712 l’enemic pretenia fer 
una nova entrada al Camp, de manera que el 
28 sortien cent homes del sometent de Reus 
i, com que es tractava de defensar el coll de 
Balaguer, encara n’envià quatre-cents més, a 
banda de fer diversos transports, entre ells el 
de tres canons.

Aleshores, però, s’estaven produïnt canvis de-
cisius per la marxa de la guerra. El 14 de març 
de 1713 se signà el tractat d’Utrecht que en po-
sava fi, deixant Catalunya a la seva sort. Encara 
més, les tropes aliades no només es retiraven 
del país, sinó que facilitaven l’entrada dels bor-
bònics i per això el Camp restà definitivament 
a les seves mans a mitjan juliol. La ciutat va 
restar ocupada i els borbònics hi van mantenir 
a partir d’aleshores una guarnició permanent.

Barcelona fou assetjada de nou i tot el país res-
tà en armes. Els borbònics aplicaren el terror 
cremant els pobles que es defensaven com fou, 
entre d’altres, el cas de Vilaplana, el febrer de 
1714; carregant imposicions elevades, o obli-
gant els pobles a servir la causa borbònica.

Els combats continuaven arreu i, fins un mo-
ment, a principis de setembre de 1714, 
els borbònics temien un atac sobre 
Reus. L’11 de setembre cau Barcelona 
i pocs dies després, el 16, encara hi 
hagué un combat prop de Reus, a 
la Canonja, on morí el cap 
de la guarnició borbòni-
ca de Reus, el comte de 
Beaumont.

Catalunya perdé totes les 
llibertats i institucions. 
Reus, fins al setembre, seguí 
essent ciutat, un títol que 
legalment tornà a ser vigent 
des del 1725 però que l’ajun-
tament, llavors forçadament 
botifler, mai va recuperar.

Ezequiel Gort,  
director de l'Arxiu 
Municipal de Reus.
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