
“If this man should fall, who will lift 
the flag and carry it on? ”

(General de Brigada George Crockett Strong, 
54è Regiment de Massachusetts, abans de l’atac 

a Fort Wagner, Carolina del Sud,  
18 de juliol de 1863).
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Introducció
L’any 1700, Carles II va morir sense descendència. 

Aquest fet va desencadenar un gran conflicte internacional, 
La Guerra de Successió. 

Les potències europees es disputaven el control del 
vast imperi hispànic proposant els seus candidats a la corona.

El conflicte bèl.lic va tenir un reflex en el si de la 
Monarquia Hispànica quan els catalans i la major part dels regnes de 
la Corona d’Aragó van donar suport a l’Arxiduc Carles d’Àustria 

i als països de l’Aliança de la Haia. 

Per la seva banda, Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV de França, 
rebia el suport de Castella i França.

Catalunya va aconseguir prolongar la resistència fins 
l’11 de setembre de 1714, quan Barcelona va caure definitivament.

 
Una setmana després, el Castell de Cardona va capitular. 

La victòria de Felip V va suposar la supressió dels òrgans 
de govern del Principat i la imposició de les institucions i lleis 

de Castella, pel Decret de Nova Planta, del 1716.

@ruta1714
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prefereixo 
lluitar a camp 

obert... 

odio els setges... 

...o a la 
muntanya...

...hit and run, 
com deia un anglés 
que vaig conèixer a
 Barcelona, en john 

sinclair.

La maleïda 
guerra...

LA CERDANYA. NOVEMBRE DE 1714. A DEU MINUTS A CAVALL DE GER...
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tots hi vam perdre 
molt en aquell setge 

de barcelona...

vam perdre, 
una batalla, una 

guerra, un desafiament... 
     la llibertat...

coneguts, 
companys, amics... 

 familiars es-
timats.
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“odio els setges...”

“odio les
 guerres...”

[gasp]

arf, arf, arf... 
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A UN MINUT A CAVALL DEL POBLE DE GER. LA CERDANYA.

TOCOTOC  TOCOTOC  TOCOTOC 

TOCOTOC  TOCOTOC  TOCOTOC  TOCOTOC 

HIIIIIIIIIIIIIII

SOOOOOOOOO!!!

BONJOUR, 
MONSiEUR. 

puc 
preguntar-te 

on vas?

          vaig cap al nord... 
però havia pensat parar 

aquí a ger a menjar una mica 
de trinxat i a gaudir de la 

hospitalitat ceretana.   
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jove... si em permets 
un suggeriment, accepta 
una reconfortant copa 

de vin chaud que 
jo mateix et 
serviré...   

...i ves-te’n
 per on has 
     vingut.

Per què he 
de girar cua? estic 

tornant a casa meva 
i aquest és el mi-

llor camí.

jo també vull tornar 
a casa meva, a toulouse... 
i un pidolaire com tu amb 
uniforme militar voltant 
per aquí em pot portar 
problemes i demorar 

el meu viatge.  

t’estic fent 
un favor. 
marxa!!! 

adieu...

pidolaire?
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Per què sou 
tan tossuts els 

  catalans?

eh, noi. 
et parlo 

a tu! 

ARRÊTez!!!

em sap greu... 
CATORZE 

MESOS DE 
CANONA-

DES... 

...m’han 
deixat sord.

t’aconsello 
que no et 

resisteixis.

haut les 
mains...

mira... al soldadet 
li falta un dit. com 

el vas perdre? Potser 
vas passar massa gana 

 tancat a Bar-
  celona?*

*en francÈs.11


