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TRICENTENARI HISTÒRIA

TRICENTENARI LLIBRES

Dels segadors als vigatans (7). Malentesos (1626-1637)

Les pedres, testimonis de vida del 1714
Anna Ruiz Mestres

Ramon
Riera
Font

ris entre els catalans
poderosos i els oficials
estrangers de les guarnicions castellanes que
hi havia a la frontera
del Rosselló.

En el capítol 6 vam
fer un breu repàs a
les institucions del
país. En el capítol 5
les havíem deixades
amb un pam de nas:
Felip IV i els seus
cortesans se’n van
anar cap a Madrid
en sec i sense tancar
oficialment les Corts
del 1626.

Finalment, el 1632
Felip IV i el comte-duc
Olivares van tornar a
convocar corts a Barcelona, però només hi
van fer una breu aparició i se’n van tornar
cap a Madrid aviat. Al
capdavant de les negociacions hi van deixar
el germà del monarca:
el Cardenal-Infant Ferran d’Àustria.

la història

HISTORIADOR

El cas va causar una
gran consternació,
i fins i tot una certa
por, perquè cap altre
cap polític no s’havia
atrevit mai a fer-ho.
En els anys següents
els governants
catalans van protagonitzar un estirai-arronsa constant
amb Madrid perquè
es reprenguessin les
Corts.
El Govern de Castella
no es va plegar de
braços i el comte-duc
Olivares va pressionar molt per aplanar
el camí al seu famós
projecte: la «Unión
de Armas», per quan
les Corts es reunissin
un altre cop.
Fins i tot va fer algunes concessions,
fent-se el simpàtic, i
va nomenar virrei el
duc de Cardona Enric
III d’Empúries (un
gran noble català).
Tot i que era eficaç
i fidel, el duc era un
home massa autoritari i de seguida es
va guanyar adversa-

El Cardenal-Infant era
un bon militar, però
un pèssim diplomàtic.
Va embolicar més la
troca quan va negar als
consellers de Barcelona que poguessin dur
el barret posat davant
de la família del comte
de Barcelona. I ho va
prohibir amb maneres
força vergonyants.
¿Per què era tan
important, aquesta
qüestió del barret?
Aquest privilegi es
reservava als «Grandes
de España». Aquests
aristòcrates deien que
només els corresponia
a ells. De fet, no podien suportar que uns
simples comerciants
també el tinguessin,
encara que fos de tant
en tant.
Contra això, el Consell
de Cent havia raonat
sempre que Barcelona era la tercera o
la quarta ciutat més
important de la Península, amb una potència econòmica i militar
similiar o major que a
la dels dits aristòcrates.

Per això, el representants
del cap i casal també havien de tenir el privilegi
de cobrir-se davant del
comte de Barcelona. Legalment el tema s’havia
discutit moltes vegades,
però mai no s’havia arribat a resoldre.
Aquest tort va fer tancar en banda el Consell
de Cent, que ja estava
molest per l’impost dels
quints (explicat en capítols anteriors). També
una bona part del braç

popular es va posar en contra de
les pretensions
de Felip IV.
D’altra banda
(com ja havíem explicat
sobre les
Corts

del 1626) el comte de
Barcelona tenia ben poc a
oferir. A més, no pensava
canviar de parer en cap
dels conflictes oberts amb
les institucions catalanes
(de fet, a canvi de l’esforç
exigit a Catalunya, encara seguia sense poder
oferir-li res).
La corda es va
anar tensant (1):
conservem notícies de serioses
discrepàncies dins
del braç popular,
entre Barcelona i altres
ciutats importants, a les
quals el comte prometia
recompenses si desbloquejaven la negociació.
Però no s’hi va poder
fer res, el CardenalInfant se’n va anar a
fer la guerra a Flandes
i els representants del
comte de Barcelona
van tornar cap a
casa amb les mans
buides. L’escletxa
s’eixamplava.

Davant d’això, la política revengista castellana es va accentuar.
Primer, van ordenar
traslladar la capitalitat
administrativa del Principat (la seu del virrei,
la Reial Audiència,
etc.) a Girona.
Això va generar importants problemes de logística, va paralitzar la
justícia i va comportar
un greuge important
per als funcionaris,
que, indignats, en les
seves cartes de protesta qualifiquen Girona
poc més o menys que
de cau immund.
Després, amb alguns
grups de poder locals,
el Govern castellà va
conspirar sense embuts per separar del
Principat els Comtats
del Rosselló i la Cerdanya. Volien fer-ne un
Estat independent dins
la Monarquia Hispànica (joc perillós i funest
precedent).
Finalment, el
1637, dos
anys després de
declarar
la guerra
a França,
el comteduc Olivares, frustrat
perquè els
catalans no havien
volgut col·laborar en la
«Unión de Armas», va
dur l’acció a les fronteres del Rosselló. Volia
fer moure els catalans
d’una vegada. Això va
ser el seu error més
greu i al capdavall la
seva ruïna.
D’entrada, va ordenar
al virrei duc de Cardona que armés un

exèrcit i que ataqués
la fortalesa occitana de Leucata per
treure pressió al front
de Llombardia. Per
formar l’exèrcit, van
ordenar la mobilització general dels catalans (2); però, com
que per llei calia la
presència del comte
de Barcelona, només
Girona (gran aliada
de Perpinyà) i el comte de Peralada hi van
respondre, i només
per bona voluntat.
La lluïda expedició va
ser un terrible nyap,
una vegonyosa derrota que va ofendre la
cort castellana. Es van
enfadar tant que llegim a les cartes dels
ambaixadors catalans
que hi havia a Madrid
que tenien pànic de
sortir al carrer, no fos
cas que algú els reconegués com a catalans i els fes la pell.

Born 1714. Memòria
de Barcelona és una
obra feta a 3 mans.
Ens acosta, des de
la literatura i la il·
lustració acurada, a
un barri que Felip V
de Castella va ordenar, als seus habitants, de destruir amb
les pròpies mans. En
el seu lloc, hi va fer
construir una ciutadella que havia de
sotmetre Barcelona
per sempre més.
Tots ho sabem de
sobres això, però el
llibre dóna vida a les
pedres que pacientment han esperat la

seva oportunitat. Ara
aquestes pedres ens
mostren una ciutat
i un barri viu, ple de
gent, de negocis, de
petits palaus, de botigues, de menestrals.
Ara sabem que el
Born del segle XVIII
era un mercat permanent, ple de carrers
animats, de soroll,
de tavernes, de sales
de joc... El Born era
també un barri obert
al món, amb gent
d’arreu, amb botigues
de productes exòtics,
o paradetes de productes locals.
El Born era ple de
gent fina i elegant, i
de gent que treba-

llava: aristòcrates,
tècnics, artistes,
artesans... Tots vivien
governats pel Consell
de Cent. I tothom
sabia què podia fer i
què no podia fer. La
barbàrie borbònica
ho va destruir tot.
Born 1714. Memòria
de Barcelona exposa
amb plasticitat com era
aquest barri. A través
de les seves pàgines,
es reconstrueixen
gents, carrers, cases,
places, pous i clavegueres, tallers, adrogueries... En fi, tota una
vida ciutadana.
La bona feina
d’Hernández en el
rigor històric, els

NOTES

(2) L’usatge «Princeps Namque».

També ens permet als catalans
de superar la por
a estimar el nostre
passat. Ens anima a
ser valents i a deixar
d’actuar per sempre
com a vençuts.
Ens ensenya a
aprendre que
hem de mantenir
i estimar la pròpia
història. I sobretot ens ensenya a
conviure amb les
nostres runes, amb
les nostres pedres,
que ens parlen des
del seu silenci petri,
contundent, valent i
etern.
El llibre el poden llegir i gaudir des dels
grans fins als petits.
Això és així gràcies
a la manera senzilla
i amena amb què
és presentat aquest
treball històric:
rigorós, entenedor,
divertit, interessant,
engrescador i més
coses encara. Podrien ser molts els
adjectius amb què
podríem qualificar
Born 1714. Memòria de Barcelona.

I no tan sols això: la
resposta francesa no
es faria esperar.

(1) En les actes del
braç noble hi consta fins i tot un gest
d’enfrontament,
espasa en mà, entre el virrei duc de
Cardona i Dalmau
de Queralt, comte
de Santa Coloma,
aleshores el líder
dels inconformistes de les Corts,
sempre oposats
a Cardona i a la
voluntat del comte
de Barcelona.

dissenys dels edificis
de Casals i les acurades il·lustracions
de Pongiluppi fan
que Born 1714. Memòria de Barcelona
sigui una petita meravella que ens permet d’acostar-nos al
nostre passat.
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Necessitem més
llibres així, llibres
que ens ajudin a la
normalitat històrica i ens facin viure
el passat com un
patrimoni i com una
riquesa més que
cal que conservem i
estimem.

