


        l segle xviii comença a Catalunya amb la mort del seu sobirà, Carles II d’Habsburg, fet que obre el plet 

dinàstic que provoca la Guerra de Successió. La guerra és l’ocasió per editar tota mena de gravats d’escenes 

del conflicte i també mapes, tant dels setges i batalles com dels territoris que es disputen. Arreu d’Europa es 

creen gravats del Principat i de la seva capital, Barcelona, molts d’ells d’ús propagandístic.

La derrota del bàndol austriacista i la conquesta de Catalunya per Felip V comporta l’anul·lació de les lleis i 

les institucions del país, que rep una nova organització política i institucional de matriu castellana i és sotmès 

a una ocupació militar rigorosa. La llengua catalana és bandejada de les institucions. Les noves edicions de 

mapes mostren la divisió del territori en corregiments, mentre que els gravats de tema barceloní incorporen 

la Ciutadella, construïda per reprimir revoltes a la ciutat.

Malgrat els rigors de la postguerra i la pèrdua de mercats estrangers, durant la segona meitat del segle xviii 

Catalunya coneix una revifalla de l’economia de la mà del proteccionisme i també de l’autorització del co-

merç amb Amèrica per Carles III (1778). Alhora s’amplien les terres de conreu i les viles i ciutats s’obren a 

una revolució industrial incipient. Tot això es reflecteix en el creixement d’arts sumptuàries com ara la pintura, 

el vidre, la ceràmica i el moble. Aquesta nova esplendor, però, va acompanyada de fortes tensions socials, 

entre les quals l’avalot de les Quintes i els Rebomboris del Pa. Es comença a percebre la influència de la Re-

volució Francesa. Catalunya acaba el segle amb la Guerra Gran contra la Convenció. La caiguda dels Borbó 

francesos presagia la fi de l’absolutisme espanyol, instal·lat poc menys de cent anys abans.
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