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Pere Martí i Bertran

la ressenya

A Aquell dia de 1714, 
Antoni Munné-Jordà 
i Òscar Julve ens hi 
ofereixen una diverti-
da aventura protago-
nitzada per una nena 
barcelonina que es 
diu Eulària. 

L’Eulària, en compa-
nyia d’en Patufet (un 
titella que cobra vida 
com el personatge 
de Carlo Collodi), 
vol ajudar a defensar 
Barcelona dels atacs 
de les tropes france-
ses i espanyoles. I, 
com que és tossuda 
i decidida, se’n surt 
prou bé. 

L’Eulària, en Patufet 
i el bou (com uns 
personatges sorgits 
d’uns dibuixos ani-
mats) aniran amunt i 
avall d’una Barcelona 
que viu els últims 
dies de la guerra de 
Successió i que re-
sisteix desesperada-
ment sota les bales 
dels canons que ho 
destrueixen tot. 

En aquests recorre-
guts, plens de corre-
disses i de gags molt 
ben interpretats per 
l’il·lustrador, a més 
d’impedir la caiguda 
del baluard de Sant 
Pere, l’Eulària anirà 
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donar la vida per de-
fensar les llibertats i 
les lleis del país. 

També consistirà 
a mantenir una 
cultura, unes tradi-
cions, unes cançons 
(entre les quals la 
d’en Patufet) que es 
veuran amenaçades 
per l’unionisme i 
l’uniformisme cas-
tellans. 

Gràcies a tants i 
tants resistents 
anònims, com ara 
l’Eulària, que no 
van voler oblidar i 
pujar al carro dels 
vencedors, ens han 
arribat aquells fets i 
hem mantingut una 
llengua i una cultura 
que els vencedors 
van proposar-se 
d’esborrar, com van 
esborrar barris sen-
cers del cap i casal.

Les il·lustracions
Les il·lustracions 
d’Òscar Julve tenen 
una gran influèn-

cia dels dibuixos 
animats, com hem 
apuntat, i del còmic. 
Això és tant així que 
algunes il·lustracions 
semblen vinyetes 
(pàgines 30-31, 
per exemple) i en 
d’altres s’hi inclouen 
bafarades i tot (pà-
gines: 7, 15, etc.). 

Són dibuixos 
expressius, plens 
de moviment i de 
detalls, ben docu-
mentats (els vestits, 
les armes, etc.). I, 
sobretot, aporten 
una lectura ben 
personal del text.

Aquell dia de 1714, 
de ben segur, 
agradarà els joves 
lectors (a partir 
dels 8 anys, com 
recomana l’edito-
rial) i els aproparà 
a un episodi de la 
història de Cata-
lunya que tots els 
catalans hauríem de 
conèixer des de ben 
jovenets.

La setmana passada 
vam veure que l’entitat 
política que emmarca 
Catalunya als segles 
XVI, XVII i principi del 
XVIII, no s’assembla 
gens a l’actual Regne 
d’Espanya: ni en filoso-
fia, ni en extensió, ni en 
organització. Per això 
parlarem de «Monar-
quia Hispànica».

En aquesta línia, cal 
entendre que la guerra 
dels Segadors i la 
guerra de Successió, 
originalment, no són 
secessionistes, malgrat 
que els fets acabaran 
conduint els catalans 
cap a la via rupturista. 

De fet el Principat tren-
cava amb el monarca 
(el seu governant i 
teòric «propietari»), 
més que no pas se se-
parava de cap territori 
més gran que l’hagués 
englobat jurídicament 
o administrativament. 

Entenguem-nos: Ca-
talunya mai no va ser 
Castella, de la mateixa 
manera que Galícia 
mai no va ser València. 
Per això no necessita-
ven cap independència.

Contra la llufa que 
sempre se’ns penja, el 
Principat no va ser el 
primer Estat hispànic 
a anar en contra del 
monarca. Van ser els 
aragonesos, en les 
famoses alteracions 
d’Antonio Pérez (1588-
1593), i en van sortir 
amb la sobirania ben 
tocada.

Però ni tan sols en 
aquesta reacció ningú 
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no pretenia laminar la 
Monarquia Hispànica. 
Qui va apostar per 
destruir-la foren les elits 
castellanes, que troben 
ressò en el favorit del 
monarca Felip IV de 
Castella: el comte-duc 
Olivares. Ells seran els 
que acabaran traint 
l’Espanya original que 
havien pactat els Reis 
Catòlics.

¿I d’on surt aquesta 
voluntat de trencament 

unilateral? El Regne de 
Castella havia estat el 
motor de l’expansió de 
la Monarquia Hispànica, 
en homes i en capital. 
En la seva ànsia guerrera 
i expansionista, els seus 
governants van menyste-
nir factors que assegu-
ren la prosperitat de les 
nacions: l’agricultura, el 
comerç o les manufac-
tures. 

Van convertir el seu país 
en un gran consumidor 

de guerres eternes i d’una 
burocràcia inflada i corrupta, 
i tot això els va comportar 
malgastar grans quantitats 
de vides, béns i esforços. 
Així, a principi del segle XVII 
caminaven cap a la ruïna, 
amb autèntiques dificultats 
per sostenir el seu imperi.

És llavors que apareixen a 
Castella una colla d’intel-
lectuals: els arbitristes. 
Aquests, tot fent el ploricó, 
proposaven mesures per 
recuperar l’antiga potència. 

Expliquem-ho a conti-
nuació.

Als bons temps (so-
bretot al segle XVI), els 
aristòcrates castellans 
(«Grandes de España») 
van anar acaparant 
la figura del rei. Van 
monopolitzar càrrecs i 
prebendes arreu de les 
terres de la Monarquia 
Hispànica. 

A més, a Itàlia aquests 
aristòcrates hi van 
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desplaçar dels càrrecs 
i beneficis els catalans, 
els valencians i els ara-
gonesos, fins que van 
separar completament 
Nàpols i Sicília de la 
Corona d’Aragó. 

I fins i tot van aconse-
guir ocupar importants 
responsabilitats políti-
ques i religioses dins 
de la mateixa Corona 
d’Aragó i el Regne de 
Portugal. De fet eren 
nomenats virreis, 

capitans dels castells de 
frontera, bisbes, abats...

Quan van arribar els mals 
temps, els arbitristes van 
voler exigir a la resta 
d’Estats de la Monarquia 
Hispànica diners per a 
l’esforç imperial. Això, 
és clar, ho proposaven 
ben conscients que per 
aconseguir-ho caldria 
passar per damunt de la 
legislació constitucional 
d’aquests Estats «aliats», 
que caldria menjar-se’ls. 

Aquell dia 
de 1714

coneixent els prin-
cipals defensors de 
la ciutat: gent del 
poble, soldats anò-
nims i algun oficial; 
però també les 
grans personalitats 
del moment: en 
Casanova, en Villar-
roel, en Bellver... 

Però, malgrat 
els esforços de 
tothom, la capital 
de Catalunya haurà 
de capitular. Aquell 
dia, l’Eulària i en 
Patufet, acompa-
nyats del bou, és 
clar, faran seves 
les paraules d’en 
Casanova: «D’ara 
endavant haurem 
de resistir d’una 
altra manera.» (pà-
gina 55).

I començaran 
una resistència 
ben peculiar que 
consistirà, sobretot, 
a preservar i fer 
conèixer la memò-
ria de tants i tants 
catalans que van 

Al capdavall els arbitris-
tes estaven en plena 
harmonia amb el menys-
preu (documentat) 
dels grans aristòcrates 
castellans. Pel que fa 
a aquests aristòcrates, 
sempre havia semblat 
que no haguessin pogut 
pair no haver conquerit 
per les armes la resta 
d’Estats de la Monarquia 
Hispànica.

Com a mostra de tot 
aquest brou, hi ha un 

text que coneixem com 
el «Gran Memorial»: un 
informe secret que es va 
escriure per al monarca 
hispànic. Sempre se 
n’havia atribuït el text 
al comte-duc Olivares, 
que l’hauria redactat 
cap al 1624, però avui 
això s’està revisant. Ara 
bé, més enllà de qui 
el redactés, és un bon 
exemple del que hem 
dit fins ara. 

Entre altres perles, hi 
trobem: «El negocio 
más importante de su 
Monarquía [es] reducir 
estos reinos de que se 
compone España al 
estilo y leyes de Castilla, 
sin ninguna diferencia, 
que si Vuestra Majestad 
lo alcanza será el prín-
cipe más poderoso del 
mundo.»
 
Perfila tres vies per 
uniformitzar aquesta 
monarquia. La primera 
és crear llaços entre els 
súbdits i els aristòcrates 
dels diferents Estats. La 
segona, portar l’exèrcit 
del rei a prop de l’Estat a 
«remodelar», però sense 
que hi entri, i convo-
car-hi corts, amb l’espasa 
de Dàmocles (l’exèrcit) 
ben visible. 

La darrera, fer que el 
monarca visiti ofici-
alment un d’aquests 
Estats, provocar-hi de 
sota mà aldarulls i, apro-
fitant-ho com a excusa, 
conquerir-lo per les 
armes. Un cop dominat, 
anul·lar-hi les lleis i im-
posar-hi les castellanes. 

Alguns autors especulen 
sobre si aquesta va ser 
l’estratègia seguida en 
la guerra dels Segadors. 
D’altres dedueixen que 
va ser el programa final 
aplicat pels governants 
castellans el 1714. Sigui 
com sigui, això ja forma 
part d’un altre capítol.

Dels segadors als vigatans (2). Uns plans que venien de lluny

La «Lonja de Mercaderes» a Sevilla (també coneguda per «Consulado de Mercaderes») es va construir el 1583. És una bona mostra de quan les coses li anaven molt bé a Castella, gràcies a l’or i les riqueses que 
s’enduia d’Amèrica. Actualment és l’«Archivo de Indias». Imatge extreta de la Viquipèdia en castellà. Autor: Anual (pseudònim d’un fotògraf col·laborador de la Viquipèdia).


