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TRICENTENARI HISTÒRIA

TRICENTENARI LLIBRES

Dels segadors als vigatans (8). Amb el peu al coll (1637-1640)
la història
Ramon
Riera
Font

HISTORIADOR

El segle XVII se’l coneix com el segle de
Ferro: s’hi van desenvolupar moltíssim les
armes i l’arquitectura
militar i va ser un segle de guerra constant.
Les fortaleses eren
massa poderoses
per a l’artilleria i això
feia que hi haguessin
setges interminables;
en aquests setges, la
majoria de baixes no
es produïen per batalles o assalts, sinó per
malalties o desercions.
Per desgràcia, el 1639
els catalans van poder
conèixer aquesta modernitat. Fins aleshores el sistema defensiu català —establert
en les lleis catalanes
(dites «constitucions»)— es basava en
l’autodefensa: la milícia popular (se’n deia
«sometent»), i poques
tropes dels senyors
feudals.
Les autoritats catalanes havien decidit
de mantenir-ho així
per evitar l’entrada de
tropes hispàniques.
Aquestes tropes, a
més de castellans, tenien molts mercenaris
de diferents nacionalitats: alemanys, aragonesos, irlandesos,
napolitans, valons...
Aquestes tropes, com
que sovint no cobraven o trigaven a cobrar, es comportaven
de manera agressiva i
no gaire diferent de la
de qualsevol lladre o
bandoler.

Els francesos van respondre a l’atac del 1637 a
Leucata (vegeu el capítol
7, que vam publicar
divendres passat) i van
assetjar el veí castell de
Salses: poderós bastió
fronterer català que quedava davant per davant
de Leucata (fortalesa
occitana).

Pere Martí i Bertran
La coneguda i variada
col·lecció La Galera
Popular inclou sobretot
títols relacionats amb
la cultura popular i tradicional: contes populars d’arreu, rondalles,
narracions de festes
tradicionals catalanes...

El cas és que, mancada
de provisions i pagues
i pèssimament gestionada, la fortalesa va capitular al cap de pocs dies
(sembla que, a més, els
francesos van subornar
els oficials castellans).
Això va treure de polleguera els catalans, que,
ara sí, es van veure obligats a entrar en guerra
amb França.
El preu per recuperar la
fortalesa va ser altíssim,
tant per al Principat com
per al comte de Barcelona, i després d’això mai
més res no va a tornar a
ser igual.
Es van mobilitzar la
major part dels nobles,
i reclutes de ciutats i
vegueries van ser enviats
al Rosselló. Tot i així, el
nou virrei, Dalmau de
Queralt, comte de Santa
Coloma (1), va enviar els
setze jutges de la Reial
Audiència a pressionar
poble per poble per
fer-hi reclutes forçosos o
per recaptar-hi contribucions il·legals. Com deia
el comte-duc: «Si las
Constituciones embarazan, que lleve el diablo
las Constituciones».
Finalment, al gener del
1640, els catalans vam
recuperar Salses, però
vam perdre gairebé una
quarta part dels nostres
nobles i molts dels nostres soldats. Les baixes
van ser tant nombroses
perquè, a més de les accions de guerra, l’Exèrcit

¿L’origen d’«El cant dels ocells»?

L’any 2004 va dedicar
un volum als fets de
l’11 de setembre del
1714. El volum (com
tots els de la col·lecció)
és un àlbum de tapa
dura, molt ben editat i
il·lustrat a tot color.
Les il·lustracions són de
pàgina sencera, de base
clarament realista i amb
el traç inconfusible d’en
Josep M. Rius (Barcelo-

na, 1954), més conegut
pel pseudònim Joma.
El text és obra del
professor, historiador
i autor de nombrosos títols de literatura
infantil i juvenil Oriol
Vergés (Barcelona,
1939). Vergés ja havia
tractat l’època en altres
títols, per exemple a
Dels telers als canons
(1690-1714).
La narració parteix, com
el títol indica, de la cançó popular «El cant dels
ocells». Aquesta cançó
nadalenca ha esdevingut símbol de pau i de
llibertat, sobretot des
que Pau Casals la va
popularitzar.
Oriol Vergés en mitifica
l’origen i fa que l’autor

sigui un organista anònim de Santa Maria del
Mar. Aquest organista la
compon precisament a
començament del segle
XVIII, durant la guerra
de Successió.
A més fa que el seu
nét de 12 anys, en Biel
(enamorat de la música
com el seu avi, però
que ara com ara s’ha
de conformar amb una
flauta dolça), se la faci
seva i la vagi tocant
per la ciutat assetjada
per expressar voluntat
de llibertat i, sobretot,
per consolar els ferits
que omplen hospitals i
esglésies.
Amb la cançó com a
leitmotiv, doncs, anem
fent un breu recorregut
per la Barcelona que viu

El poble també va rebre
de valent: es van produir
autèntiques batalles de
quarter, a cop de puny
i ganivetades, amb els
soldats castellans (que
en teoria lluitaven amb
nosaltres). I el Rosselló va
quedar reduït a poc més
que un desert...
A més, del comte de
Barcelona (recordem que
també era rei de Castella
i vivia a Madrid) no en va
arribar cap mena de recompensa, ans al contrari.
Tradicionalment, després
d’una acció de guerra
d’aquesta categoria, el
comte repartia privilegis
o béns entre els combatents. Però els castellans
estaven dolguts pel que
havia passat i mal infor-

mats pel virrei (que, per
salvar el prestigi, empudegava els altres). Per això,
en nom del comte de
Barcelona, ens van renyar
i ens van exigir més impostos.
A més el comte-duc
Olivares va decidir que els
«tercios» usats a Salses
(uns 8.000 homes) s’havien de mantenir al Principat i repartir-los entre les
comarques gironines i la
costa barcelonina.
De seguida aquests «tercios», aprofitant que anaven
armats, van abusar de la
població i van exigir molts
més serveis dels que les
lleis catalanes obligaven a
oferir-los.
Mentrestant, a les eleccions del 1638, van ser
escollits diputats de la
Generalitat (2) tres homes
de tremp: el religiós Pau
Claris, el noble Francesc

de Tamarit i el ciutadà
honrat Josep Miquel
Quintana.
Tots tres ben aviat van fer
costat al poble en contra
d’haver d’allotjar tropes
estrangeres en les condicions que ens imposaven
els castellans via el comte
de Barcelona, perquè
era anticonstitucional. El
president Claris, fins i tot,
es va plantejar dur als
tribunals tots els oficials
castellans que hi havia a
Catalunya.
Per la seva banda, Tamarit
va fer publicar a cada
poble, vila i ciutat un
extracte de les lleis catalanes que concretaven les
obligacions exactes dels
catalans envers l’Exèrcit
del comte de Barcelona,
format majoritàriament
per castellans.
Això va ser vist com un
desafiament pel rei Felip

IV de Castella i, mentre a
les comarques afectades
començava a haver-hi
serioses protestes i
avalots contra les tropes
estrangeres, el comte-duc
va decidir fer un cop de
força i va fer empresonar
el diputat Francesc de
Tamarit, i al cap de poc
els consellers del Consell
de Cent: Francesc Joan de
Vergós i Lleonart Serra.
Davant d’això les autoritats catalanes van
demanar explicacions al
virrei, que responia amb
evasives, per la qual cosa
van enviar ambaixadors
a Madrid. Els diplomàtics
catalans van ser rebuts pel
comte de Barcelona i rei
de Castella, però al final
el Govern castellà els va
fer empresonar en contra
de les normes de cortesia
diplomàtica de l’època.
Amb els representants
empresonats i un munt

de tropes estrangeres
escampades per la major
part del Principat fent-hi
tota mena de mals, el
comte-duc pensava que
ja ens tenia el peu al coll.
Fins i tot va rumiar de
convocar les Corts per imposar-hi el seu parer i fer
unes quantes «reformes».
Anava molt equivocat.

NOTES
1. En el capítol 7
hi vam veure que
aquest mateix senyor era el líder de
l’oposició al monarca en les Corts
de 1632, i que en
una de les sessions
havia estat a punt
de batre’s a cop
d’espasa amb el
virrei d’aleshores,
el duc de Cardona.
En caure en desgràcia el seu rival, la

monarquia havia fet
una hàbil maniobra i
havia atret el Comte
de Santa Coloma al
seu bàndol, en contra
del consell dels seus
propis amics i aliats.
2. Cal puntualitzar
que els càrrecs de
la Generalitat i els
del Consell de Cent
més que elegir-se se
sortejaven. Només hi
havia sis membres
(ara en diríem consellers) i, en lloc de ser
escollits segons les
competències (hisenda, interior, salut...),
s’escollien segons el
grup social (2 eclesiàstics, 2 nobles
i 2 ciutadans). Un
d’aquests membres
era el diputat i l’altre
l’oïdor: el primer
tenia funcions polítiques i el segon tenia
funcions fiscals i
comptables.

Assistim a un concert a
la cort catalana de l’arxiduc, on Oriol Vergés
fa que avi i nét actuïn.
Tenim notícia del setge
i dels bombardejos de
la ciutat. I finalment
assistim a la caiguda
de la capital catalana
en mans de les tropes
castellanes i franceses.
També presenciem
com enterren molts
defensors al Fossar de
les Moreres (el cementiri de Santa Maria del
Mar), amb «El cant dels
ocells» de música de
fons, interpretat per
l’organista de l’església.
Aquesta utilització
d’«El cant dels ocells»,
amb l’atribució d’unes
característiques que,
pel que sembla, són
molt posteriors, ens pot
semblar exagerada.

Títol: Panoràmica del castell de Salses. Data: 22-04-2011. Autor: Albert Sarola Juanola. Imatge extreta de la Viquipèdia alemanya.

català no disposava d’un
hospital de campanya ni
d’una logística bàsica per
socórrer els ferits.

els anys convulsos de
la lluita dinàstica entre
Felip V de Castella i
Carles III, el futur Carles
VI de l’imperi austrohongarès.

Però potser no n’és
tant, d’exagerada, si
pensem que a l’època,
a més de coneguda, els
catalans la van convertir en un dels seus
himnes. I va arribar a
ser tan popular que
els enemics en van fer
una paròdia que es va
imprimir en fulletons.
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Llàstima que, a diferència del que trobem
en altres llibres d’Oriol
Vergés, en aquest no hi
hagi ni apèndix històric,
ni informació sobre
els personatges i els
esdeveniments que són
reals i sobre els que no
ho són: potser ens enduríem alguna sorpresa
a l’hora de destriar allò
que és real d’allò que
és ficció.

