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A l'Arxiu Històric de Sabadell (G82 23. Cartes del duc de Berwick) es guarden les cartes 
que el duc de Berwick va adreçar als consellers de la vila de Sabadell en el context del 
setge i posterior presa de la ciutat de Barcelona. Són un total de 14 cartes  que, 
cronològicament, van del 21 de juliol al 7 d'octubre de 1714. 
A nivell local, aquesta correspondència ens mostra com els consellers de Sabadell 
passaren d'un austriacisme militant durant tota la guerra (encara en la Junta de Braços 
de juliol de 1713 el representant de la vila de Sabadell vota a favor de la resistència a 
ultrança), a una actitud de col·laboracionisme en els mesos finals d'aquesta. Actitud 
que obeeix a la situació desesperada a tots nivells -econòmic, polític i militar- en què es 
trobava immersa la vila de Sabadell els mesos finals de la guerra. 
Alhora, i nivell nacional, aquesta documentació ens mostra explícitament com el 
comandant en cap dels exèrcits borbònics amenaça els pobles que no es sotmetin a 
l'autoritat de Felip V amb castigar-los amb l'últim rigor, saquejant-los i cremant-los.  
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