
FETS I GENT (1700-1715)

CRONOLOGIA GENERAL 
(Cronologia elaborada per Llorenç Buades i Bartomeu Mestre)

1700 Novembre Mor sense descendència Carles II, l’Embruixat. En un testament fruit de 
maniobres i d’intrigues, proclamà hereu Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV. 

1701 Setembre Gran Aliança de l’Haia entre Anglaterra, Holanda i Àustria

Octubre Felip V jura a Barcelona, com a Felip IV d’Aragó, les constitucions.

1702 Maig Confiscació dels llibres als mercaders mallorquins que tracten amb anglesos i 
holandesos.

1703 Setembre Els Habsburg formalitzen els drets de l’arxiduc Carles com a rei.

1704 Maig Carles III és reconegut a Lisboa com a titular dels regnes d’Espanya.

Juny Felip V declara la guerra a Carles III i a Portugal.

Agost Tropes angleses, holandeses i catalanes s’apoderen de Gibraltar.

1705 Març 100 artillers mallorquins van a Barcelona.

Juny Els catalans i els anglesos signen el pacte de Gènova.

Agost Els austriacistes guanyen Dènia, dirigits per Joan Baptista Basset.

Octubre Barcelona esdevé la capital austriacista en capitular els filipistes.

Novembre Carles III jura les constitucions catalanes. Les Corts valencianes proclamen rei 
de València a Carles III. Felip V de Castella ordena al comte d’Alcúdia confiscar 
el béns dels catalans que hi ha al Regne.

1706 Febrer Felip V ordena al comte d’Alcúdia confiscar els béns dels valencians.

Juliol Carles III és jurat rei a Madrid.

Setembre La flota anglo-holandesa arriba a Eivissa i Carles III és reconegut com a legítim 
sobirà. Dia 25, la flota arriba a Palma i el comte d’Alcúdia capitula. Joan Antoni 
de Boixadors Pacs i de Pinós, comte de Savellà, serà el nou virrei.

Octubre Alçament popular austriacista a Menorca, on es proclama rei Carles III.



1707 Gener Les tropes de Felip V recuperen el control de Menorca.

Abril Dia 25, a Almansa, l’exèrcit francoespanyol derrota les tropes aliades. 
Paradoxalment, el mateix dia Felanitx feia una gran festa en honor de Carles III.

Maig València cau en poder dels borbònics. 150 artillers surten de Palma cap a 
Barcelona per afegir-se als que ja hi havia. Saqueig i genocidi de Xàtiva, 
cremada per ordres de Felip V “para extinguir su memoria”.

Juny Felip V aboleix els furs de València i Aragó i imposa les normes de Castella.

1708 Setembre Les tropes angloholandeses recuperen Menorca.

1709 Gener Climent IX reconeix Carles III com a rei de les monarquies hispàniques.

Novembre Jaume Rossell Ruíz, marquès del Rafal (d’Oriola), nou virrei.

1710 Setembre Madrid és ocupada temporalment per l’exèrcit austriacista.

1711 Gener L’exèrcit francès ocupa Girona.

Abril La mort de l’emperador Josep fa que Carles III assumeixi la corona imperial.

Juny El marquès del Rafal desbarata una conspiració borbònica a Palma.

1713 Març L’esposa de Carles III abandona Barcelona. Abans de partir, designa Josep 
Antoni de Rubí i Boixadors, marquès de Rubí, com a nou virrei de Mallorca.

Abril Tractat d’Utrecht entre Gran Bretanya i França.

Juny L’acord d’Hospitalet estableix la retirada de les tropes imperials.

Juliol El virrei Rubí imita la Junta de Braços de Barcelona i recomana continuar la 
guerra. El Gran i General Consell comissiona dos filipistes per negociar 
l’evacuació si es preserven els furs i privilegis del Regne. La gestió fracassa i 
s’acorda brindar suport, amb armes i queviures, a Barcelona. Centenars d’illencs 
(entre artillers i mariners) perdran les seves hisendes i, en molts de casos, les 
vides.

Agost El duc de Populi reclama la rendició del Regne, però Rubí s’hi nega.

Setembre El general José de los Ríos exigeix que Rubí abandoni Mallorca.

Octubre Van a Barcelona 53 artillers més, amb el capità Saurina i el tinent Ballester.



1714 Març La pau de Rastatt ratifica la burla del Pacte de Gènova de 1705.

Agost Mor Anna, reina d’Anglaterra. El setge a Barcelona s’acarnissa a Santa Clara.

Setembre Barcelona capitula el dia 15 i, el dia 18, Cardona. Aquest mateix dia, 
l’ambaixador Felip Ferran de Sacirera, demana al rei Jordi I la intervenció 
anglesa i “que Cataluña con Mallorca y Ibiza, sea erigida en República (...) ya 
que por los susodichos medios se halla la justicia mantenida, establecidos los 
comercios de Inglaterra y Holanda, Portugal asegurado, los Reinos de Aragón y 
Valencia restablecidos en los privilegios de que están privados por la paz de 
Utrecht y Cataluña librada de ser un eterno monumento de su desgraciada 
fidelidad y de indigna memoria de la grande Alianza”.

Octubre Enviat per Berwick, el general Dancourt insta la rendició de Mallorca. Rubí 
replica que ha demanat ajut a l’almirall Wishart a Menorca.

Desembre Felip V ordena a D’Asfeld l’expedició de conquesta.

1715 Gener Exhibició de la Coronela. Rubí reforça les defenses i la moral de victòria.

Febrer L’emperador envia 1.200 soldats (majoritàriament alemanys) de reforç.

Març S’enforteix la guarnició de Cabrera amb Miquelets. El general Josep Moragues i 
dos dels seus homes són capturats en anar a defensar Mallorca. Van ser torturats i
esquarterats. El cap de Moragues s’exhibí 12 anys al Portal de Mar de Barcelona.

Abril Tres vaixells borbònics són rebutjats pels maulets a la costa de Manacor.

Maig Comencen negociacions a París per a l’evacuació de Mallorca i Eivissa.

L’OCUPACIÓ DEL REGNE ENMIG DEL MAR
11 de juny Embarquen a Barcelona 40 batallons d’infanteria i 48 esquadrons de cavalleria, 

amb un total de 29.886 homes i 2.792 cavalls en 400 vaixells. 

13 de juny L’esquadra simula l’atac a Santa Ponça en una maniobra de distracció.

14 de juny El gruix de l’expedició, a la costa de Sóller, espera per anar a Alcúdia. 

15 de juny El cavaller d’Asfeld arriba a Cala Llonga, Cala Ferrera i Cala Figuera amb 
11.000 francesos i cavalleria. L’endemà desembarca l’artilleria. 

17 de juny Les tropes filipistes acampen a Felanitx. Hi ha abusos i extorsions. Els borbònics
abandonen un canó que els felanitxers estalonen castigat cap per avall. 
El virrei Rubí escriu als jurats que té carta de París de dia 14 de maig on es diu 
que s’ha pactat la suspensió d’hostilitats i, per tant, insta a mantenir la defensa.

18 de juny Les tropes de D’Asfeld acampen a Santa Margalida.



19 de juny Els canons d’Alcúdia disparen contra les tropes de D’Asfeld.

21 de juny El gruix de la flota arriba a Alcúdia, on el governador capitula.

22 de juny Assemblea del Gran i General Consell ampliat a representants de tots els 
estaments suplicant suspendre una “defensa infructuosa”. L’austriacista Tomàs 
Burgués, marquès del Verger, i el botifler Albertí Dameto, marquès de Bellpuig, 
són encarregats de redactar els capítols d’una capitulació que eviti el bany de 
sang.

24 de juny Rubí surt de la Ciutat i fa retrocedir els filipistes fins a Santa Maria. A 
Binissalem, George Forbes protesta a D’Asfeld per la invasió i reclama una treva
de sis setmanes a l’espera del tractat de París. D’Asfeld rebutja la proposta i 
avisa de la imminent destrucció de Palma.

25 de juny  Tropes borbòniques s’acosten a la murada, però són rebutjats a trets. El coronel 
Ortiz, alacantí, i els miquelets ataquen els filipistes a la marina de Llevant.

27 de juny Els filipistes s’instal·len a Son Fortesa amb l’objectiu d’iniciar el setge.

28 de juny La cavalleria surt de Palma i sorprèn els filipistes a Son Ferragut. Els 
austriacistes pateixen 300 baixes. Els borbònics pateixen 400 baixes i 140 
presoners.

29 de juny  L’artilleria bombardeja Son Fortesa quan D’Asfeld menjava. Després de 
l’ensurt, D’Asfeld avisa Forbes que acceptarà unes capitulacions honorables.

2 de juliol Dos oficials filipistes entren a Palma i presenten en el Palau Reial les 
capitulacions signades per D’Asfeld aquell mateix dia. Les tropes austriacistes 
d’Eivissa i de Mallorca podran sortir amb honors cap a Sardenya. Quant a 
respectar els furs, D’Asfeld ho deixa en mans de “la generositat” de Felip V.

5 de juliol Eivissa reconeix Felip V com a rei.

8 de juliol Les tropes austriacistes abandonen Mallorca. L’endemà Rubí marxa en el vaixell 
de Forbes.

11 de juliol D’Asfeld entra a Palma l’horabaixa, rep les claus de la ciutat i va a la Seu, on es 
canta un Te Deum.

29 de juliol Jean François de Bette, marquès de Lede, és designat comandant del Regne. 
Aplicarà una sàdica conducta com la que ja ha practicat a Barcelona. Burlarà 
l’amnistia i altres aspectes de les capitulacions fins al punt que D’Asfeld escriurà
al ministre de la guerra en protesta per la repressió.

28 de 
novembre

Decret de Nova Planta de Mallorca.


