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Reportatge

                              Els Miquelets

                         Miquelets amb l'uniforme

Els  Miquelets o  Micalets eren els  membres de la
milícia  de  caràcter  mercenari  o  voluntari,
reclutada per les diputacions i juntes de la Corona
d'Aragó, per a accions especials o com a reforç de
les forces regulars.

El cos dels Miquelets fou fundat el 1640 durant la
Guerra dels  Segadors  amb l'objectiu de frenar la
invasió castellana de Felip IV. El miquelet, com a
tal,  és  el  nom que    rebé  un  mercenari  català
durant  la  Guerra  dels  Segadors,  en  el  conflicte
armat  que  enfrontà  la  Generalitat  de  Catalunya
amb el rei  Felip IV durant el conflictiu programa
centralitzador  encetat  pel comte-duc Olivares  (la
Unió d'Armes).

D'aquí  en  deriva  la  denominació  popular  de
miquelets per  referir-se  a  un  cos  armat  que,
paradoxalment, sobrevisqué a aquesta guerra i es
popularitzà  al  Principat  de  Catalunya  entre  els
segles XVII-XIX. Cal tenir en compte que aquest cos
armat català no té cap relació amb els migueletes
forals navarresos, guipuscoans i biscaïns (suprimits
l'any  1846).  Els  Miquelets van  ser  convertits,  a
partir  de  la  Guerra  de  Successió,  en  Fusellers
Voluntaris, o Fusellers de Muntanya. 

La Guerra de Successió és  un conflicte pel relleu
de  la  corona   espanyola,  davant  del  fet  que  el
monarca va morir sense cap hereu, dues Corones
volen  aconseguir-la,   els  Borbons  de  la  corona
francesa  i  els   Aústries  procedents  de  l'Imperi
austríaca,   Catalunya  es  declarà  partidària
d'aquests últims. La Corona d'Aragó, es va decantar

a favor de l'Arxiduc Carles, que va ser reconegut a
Barcelona  el  1705  com  a  rei  de  la  Monarquia
Hispànica amb el títol de Carles III, i allí va situar la
seva  cort.  La  fidelitat  de  Catalunya  a  la  causa
austriacista  la  convertirà  en  l'últim  reducte  —
juntament amb el regne de Mallorca.

                Parts de la vestimenta del Miquelet

Els  Miquelets van  ser un  cos  declaradament
austriacista durant el regnat del pretendent Carles
III  (1705-1713),  aquest  fet  comportà  l'enemistat
permanent dels filipistes, que es designaven a ells
mateixos  amb  l'epítet  de  botiflers i  que
controlaven  viles  fidels  com  ara  Berga,  Cervera,
Manlleu  o  Talarn.  L'enemistat  entre  botiflers i
miquelets quedà  associada  a  la  rivalitat  política
entre  aquestes  viles  filipistes  i  les  seves  rivals
austriacistes:  Solsona, Cardona, Sallent, Torelló i
Tremp.


