
ELS SEGADORS

Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrere aquesta gent
tan ufana i tan superba! 

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, 
defensors de la terra!
Bon cop de falç! 

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d'estar ale�a!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç…

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç…
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PARETS DEL VALLÈS



La Guerra de Successió (1702-1714) va enfrontar Catalunya i la resta de països de la 
Corona d’Aragó amb Castella, en el marc d’un conflicte internacional d’abast 
europeu.
Carles II, fill de Felip IV i últim representant del llinatge dels Habsburg, va morir l’any 
1700 després de proclamar hereu Felip d’Anjou. La legitimitat d’aquest nomenament 
va ser discutida i, a més, existia un altre candidat, l’Arxiduc Carles d’Àustria, que es 
considerava amb millor dret perquè pe�anyia a la branca alemanya dels Habsburg. 
Catalunya i els altres estats de la Corona d’Aragó es decantaren per l’Arxiduc, ja que 
temien un govern de caire francès, centralitzat i absolutista.
L’entronització d’un Borbó era contrària als interessos d’Anglaterra, Holanda i 
l’Imperi Austríac que, units per la Gran Aliança de l’Haia, van fer costat a Carles 
d’Àustria.
La situació del conflicte es capgirà del tot l’any 1711 quan la mo� del germà de 
l’arxiduc conve�í aquest darrer en emperador. Aleshores, les potències aliades 
canviaren d’estratègia, ja que temien la reconstrucció del que havia estat l’imperi 
de Carles I, i es mostraren disposades a pactar, abandonant Catalunya a la seva so�. 
Les tropes angleses es retiraren de Catalunya i l’any 1713 se signà la Pau d’Utrecht, 
que reconeixia Felip V i establia una amnistia per als catalans especificant, però, 
que els seus privilegis serien els mateixos que els dels castellans.
Catalunya, però, va decidir continuar lluitant. A Barcelona, 5.300 defensors es van 
enfrontar, durant un any, als 40.000 soldats del Duc de Berwick. Després d’un setge 
terrible, la ciutat es rendí a Felip V el dia onze de setembre de 1714.
L’ocupació de Barcelona fou seguida d’una duríssima repressió i, amb el Decret de 
Nova Planta, s’imposava un sistema de govern absolutista.

 DIJOUS, 10 SETEMBRE
 a la plaça de la Vila

22 h Conce� a càrrec de Miquel del Roig
 Accés limitat fins a exhaurir les places disponibles

 S'aplicaran les mesures antiCovid-19

  (mascareta, distància interpersonal i higiene de mans)

 DIVENDRES, 11 SETEMBRE
 a la plaça dels Països Catalans 

10 h Ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les associacions  
 locals davant del monument a l’Onze de Setembre

11 h Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Rosaleda
 Col·laboració: Amics de la Sardana de Parets

BREU HISTÒRIA

PROGRAMA


