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ADHEDIO C A ï A L l'i. l� A A L S AUSTHIES

Un dels fenbmons m6s sor-prenent e que regi tjtra la hi stbria de Catalu

nya �s la inten3i tat del scntimé11.t d'adhesi6 n la Casa d #

Au�tria que es

product x en'tre els catal.ana poc'despr6s de 1'1 rendici6 de Barcelona en

1652. El fot QUO fos ol 'r:ego!'l JO'Ul 1!'Auc:;tria, �s a dir, el fill bastard

de Felip IV j_ de In C'llderooa, 'el qui manés les tropes que van ocupar

la. ciutat, originant amb aouest fet militar - hàbilment desproví.et de

sancions polítiQUèS i de represàlies personals - la seVa popularitat
de sbor-dan t , eH conjug� '?ll'llb 19. desil"lusi6 profunda que havi'l cau.sab l'ac..

tu:).ci6 de .Fr�):'l, noaê s interes8ad'1 3. msntem r Le o seves porí.cf ona e-rca

l"lnes mentre convinguessin com a element de negociaci6 i que en sati�

fei�, en canvi, amb allb que a tots els catalans haVia de semblar una

pura i nimplc mutilaci6 delfPa!a: el Tract�t dela Pirineus, amb 1'3. ce�

si6 flle francesos del comtat del Rossel16 i do La meit!lt del de Cerdanyg"
No �s pas que Joan d" AU$tria, virrei de Catalunya durant tre� anys i

despr�s dut al pOde1Pcr la pressi6 catalann, manifestés una especial gr�

ti tud per al� catala.ns, pHrb 1 'enceg?mHnt d 'aquests a favor del fill de

In C!llòeron&. er mantindrà mol t de temps.
Felip IV moria 1 'any 1665, als seixanta d'edat i despr�s d� quaran

ta-quatre d'un regnat accidentat i poc feli�. Deixavq com a 6nic succeo.

eor un infn.nt de quatre any s , el qual havia tingut do la �eV!1 segona mu

ller, Marianna ò'Austria. Derl1 el non-u-ca m�p, lame¡ltD.ble que haurà ce

nyit la corona d'Espanya& Malalt!n i degenerat, est�va posat �ota la

rcgbncia de La ceva mare i d "una J.unt� de Govern, form�da per cinc mem

bres., trc$ dels qua'Le eren d'origen catalb., el marqu't)n d'Aitona, de La

ca ea "el'" It1ontcada, el v'11encH: Cresp! de Valldaura 1 el cardenal l'as

qual de Cardona? fill del qui havia estat virrei de Catalunya despr�s
del Comte de Santa Coloma, en 1640.'

Aouest reiet, esdevenia major d'edat als quinze anys i donava al
'7 "
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ADHESIO CATALANA A L S A U -S TRI E S
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Ùn dels fenbmens més sorprenents que registra la histbr1a de Catalu

nya ês la intensitat del sentiment d'adhesiÓ a la Casa d'Austr1a �le es

produeix entre els oatalans poc després de la rendici6 de Barcelona en

1652 .. El fet que fos el segon Joan d'Austria, �s a dir, el fill bastard

de Felip IV"l de la Calderona, el qui manês les tropes que van ocupar

le. ciutat, origlnan,t amb aquest fet militar - hàbilment desprovlst de

.sanoâ cne polítiques i de represàl1�s personals - la seva populari tat

desbordant, es conjuga amb la desil.lusiÓ profunda que ha.via causat l'ac.

tuaci6 de França, nomês interessada a mantenir les seves posicions cata

lanes mentre convinguessin com a element de negociaci6 i que es satis-
.

.

feia, en canvi, amb allb que a tots els catalans havia de semblar una

pura i stmple m'utilaci6 delfpa:(s: el 'l'ractat dels Pirineus, amb La ces

s16 �ls francesos del comtat del Rossell6 i de la meitat del de Cerdanya

No As pas que Joan d'Austr1a, virrei de Catalunya durant tres anys i

despr�s dut al POde�er la pressi6 catalana, manifest�8 una espeoial gra
titud per als catalans, perb l'encegament d'aquests.a favor del fill de

. .

La Calderona es mantindrà mOlt de temps.

Felip IV moria l'any 1665, ala seixanta d'edat i desprês dê quaran

ta-quatre d'un regnàt accidentat i poc feliç_ DeixaVa com a dnic succes

sor un infant de quatre anys, el qual havia tingut de la seVa segona mUM

11er, Marianna d'Austri�. Serà el monarca m�s lamentable que haurà ce

nyit la oorona d'Espanya. Malaltís i degenerat, estava posat sota la

regbnci'a de la seva mare i d 'una Junta de Govern, formada per cinc mem

bres. tres dels quals eren d'origen catalh, el marqubs d'Aitona, de la

Casa dels Montcada, el valencià. Crespí de Valldaura 1 el cardenal Pas

qual de Cardona, 1111 del qui havia estat virrei de Catalunya despr�s
del Comte de Santa Coloma, en 1640.

Aquest reiet esdevenia major d'edat als quinze anys i donava al


