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Més enllà dels episodis de repressió política, ocupació militar, desmantellament 
institucional i fiscalitat de càstig aplicats al país arran de la rendició de Barcelona l’11 
de setembre del 1714, hi hagué un projecte d’enginyeria social menys conegut, 
dissenyat per convertir la resistència de la societat catalana al poder reial en un record 
del passat, amb el Consell de Guerra, els capitans generals i corregidors situats sota la 
seva jurisdicció i el Consell de Castella, ara superior jeràrquic de la nova Audiència de 
Catalunya, com a agents fonamentals.  

Castella tenia una experiència de més de dos-cents anys com a empire builder. La 
incorporació dels territoris de la Corona d’Aragó fou el punt final de consolidació d’un 
Estat fiscal-militar atípic que, lluny de construir-se sobre el pacte i la transacció amb les 
elits confederades, cercà la solució expeditiva de llur escapçament, mitjançant l’ocu-
pació militar permanent del territori. Les “noves plantes” anorrearen els drets constitu-
cionals i polítics i implicaren també una modificació profunda en les estructures polí-
tiques de la “monarquia composta” espanyola, que es transformà en un Estat unitari 
imperial, després de la pèrdua d’una part dels seus fragments a Utrecht-Rastatt, 
compensada amb els nous territoris peninsulars incorporats “per dret de conquesta”. 

La inclusió de Catalunya en l’imperi espanyol no va representar una equiparació 
immediata amb els territoris ultramarins. En aquests, els descendents dels conqueridors i 
primers pobladors peninsulars es transformaren en una nova elit, a la qual se cedí durant 
el segle XVII un elevat grau d’autonomia per minimitzar els costos de control i 
supervisió, i que, al seu torn, fou clau per mantenir pràcticament íntegre el domini ame-
ricà durant l’etapa d’extrema debilitat de la segona meitat del segle XVII i per garantir la 
fidelitat a Felip V. 

Mentre a l’altra banda de l’Atlàntic, l’exèrcit espanyol era pràcticament absent i els 
grups dirigents gaudien d’un control absolut dels governs locals i tenien accés a les 
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institucions de govern imperial –alta burocràcia, corregiments i audiències– mitjançant 
la venalitat dels càrrecs, Catalunya era un territori ocupat, amb una guarnició permanent 
que no baixava dels 20.000 homes i unes institucions de govern polític controlades des 
de Madrid, parcialment militaritzades i en mans de la minoria botiflera que havia 
acreditat la seva fidelitat a Felip V durant les depuracions del període 1714-1719.  

A llarg termini, tanmateix, garantir la fidelitat de Barcelona i Catalunya requeria 
constituir una base social que actués de la mateixa manera que ho feia l’oligarquia 
criolla a l’imperi americà com a suport intern al poder reial. La ponència estudia com es 
produí aquest procés de captació d’una part de les elits barcelonines per part de l’Estat, 
l’objectiu principal del qual foren aquells sectors de la burgesia mercantil del Principat 
que havien restat fidels a Felip V durant la guerra, o bé havien canviat de bàndol a 
temps, i per què es frustrà definitivament en la dècada del 1770, provocant un canvi 
radical d’orientació en la política econòmica dels governs il·lustrats de Carles III. 


