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De complexa i con-
trovertida podríem 
qualificar la guerra de 
Successió a la corona 
de la Monarquia 
Hispànica. D’aquí que 
la primera qüestió 
que se’ns planteja és 
tractar d’apropar-nos 
a una definició 
d’aquest conflicte bèl-
lic amb què s’enceta 
el segle XVIII. 
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La guerra de Successió (1/11): un intent de definició
Des d’un punt de vista 
cronològic, la guerra 
esclata amb un caràcter 
a la vegada dinàstic i 
internacional, aliè, fins 
a cert punt, a la història 
dels diversos països que 
conformaven la Monar-
quia Hispànica. 

Això ho confirma una 
reconeguda cita d’un més 
que reconegut historia-
dor (Arséne Legrelle: La 
Diplomatie française et la 
Succession d’Espagne).

Diu Legrelle: «La història 
de la guerra de Succes-
sió espanyola no és his-
tòria interna d’Espanya», 

en referir-se al període 
entre 1701 i 1704-1705. 
Però de seguida agafa 
l’aspecte dinàstic hispà i 
també pren tot un caire 
de guerra civil (1705-
1709 i 1709-1714). 

I encara més: és tam-
bé una guerra civil per 
partida doble. D’una 
banda, va enfrontar 
Estats hispànics (Regne 
de Castella i Principat de 
Catalunya, Regne de Ma-
llorca, Regne de València 
i Regne d’Aragó).

I, d’una altra banda, va 
enfrontar alguns pobles 
de cadascun d’aquells 

Estats, perquè en tots 
aquells Estats hi va haver 
austriacistes o maulets i 
filipistes o botiflers. 

Però si féssim cas als 
corrents historiogràfics 
que posen l’interès en 
el paper que tenen de-
terminats condicionants 
(Jean-Baptiste Duroselle: 
Introducción a la política 
internacional), primer, 
hauríem de fixar l’aten-
ció en l’economia, les 
finances i la demografia. 

Després, hauríem de 
fixar l’anàlisi en els 
sentiments i les idees. I 
per acabar, caldria que 

ens concentréssim en el 
valor de les decisions i 
els actes dels dirigents 
de la política exterior. 

Amb tot, el més encertat 
i segur és que ens abo-
quem a un eclecticisme i 
definim aquest conflicte 
amb un variable nombre 
de qualificatius.

Va ser un conflicte co-
mercial (Christopher Hill: 
De la Reforma a la Revo-
lución Industrial, 1530-
1780), religiós, social i, 
fins i tot (al menys en la 
darrera fase catalana) un 
conflicte de supervivèn-
cia o de guerra vital.

Títol: Europa al començament de la guerra de Successió. Autor: Rebel Redcoat~commonswiki. Any: 2014. Font: Viquipèdia

Un avís per als qui 
creuen que la majoria de 
coses que ens envolten 
es van inventar al llarg 
del segle XX: l’espionatge 
ja existia al segle XVIII, 
i abans; i la intervenció 
de les dones en aquests 
assumptes, també. 

¿Per què, aquest aclari-
ment? Perquè vull refe-
rir-me a una, ¡una!, espia 
catalana del temps de 
la guerra de Successió. 
El seu nom: Marianna 
de Copons, aristòcrata 
barcelonina resident a 
Alella, segurament a la 
Casa Terçó, propietat del 
seu cunyat, el comte Jo-
sep Antoni de Mata, i de 
la seva germana i muller 
del comte, Caterina de 
Copons. 

Se la descriu com una 
dona jove i bella, algú 
que havia fugit de 
Barcelona perquè no 
havia volgut barrejar-se 
en la lluita final que es 
preparava. Entre el juliol 
del 1713 i el setembre 
de 1714 va fer veure 
que simpatitzava amb 
l’enemic, i va aconseguir 
encaterinar oficials d’alta 
graduació i obtenir-ne 
informació, que trans-
metia puntualment al 
seu veí i amic Salvador 
Lleonart, cap del contra-
espionatge català. 

El servei més conegut 
de Marianna de Copons 
està datat a Alella al 
gener del 1714. Els co-
mandaments borbònics 
estaven assabentats que 
el regiment de fusellers 
voluntaris Sant Ramon 
de Penyafort (comandat 
pel coronel Ermengol 
Amill) havia de sortir del 
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port de Barcelona cap a 
Mataró el dia 28.

El regiment d’Amill havia 
de donar suport a l’aixe-
cament popular contra les 
quinzenades, un impost 
que els invasors s’havien 
tret del barret per mante-
nir les seves tropes. 
 
En conseqüència, 
l’exèrcit francocastellà 
ho tenia tot disposat 
perquè part de les seves 
forces, concretament 
la Guàrdia Valona, 
esperés a Mataró 
que desembar-
qués l’expedició 
catalana, aliena 
al parany. 

Però vet aquí 
que aquest 
pla es va 
esguerrar 
perquè un 
coronel 
d’aquesta 
Guàrdia 
Valona 
(un tal Le 
Querchois) 
va tenir la 
idea d’anar a 
fer-li la cort a la 
nostra Marianna, 
just abans d’emprendre 
la missió encomanada. 

No està clar qui va ser el 
responsable que aquella 
operació es trastoqués, si 
el mateix coronel per ser 
un bocamoll, o la dama 
que potser va aprofitar 
un moment de distrac-
ció del militar per llegir 
l’ordre que aquest duia 
d’encerclar els catalans. 

El cert és que a Salvador 
Lleonart li va arribar, via 
Marianna, quina una 
s’empescaven els borbò-
nics, i ell es va afanyar a 
advertir els seus caps a 
Barcelona del perill que 
corria l’expedició. 

Immediatament, els ho-
mes d’Amill van modificar 

Aquest article forma 
part dels 35 guions  
que Jordi Mata va  
redactar per al  
programa de ràdio: 
Érem, som, serem, del 
1714 a avui. Emesos 
amb la veu de l’autor 
per La Xarxa (del 23 
d’octubre del 2013 a 
l’11 de juliol del 2014), 
els podeu recuperar 
a: http://programes.
laxarxa.com/ 
programa/1714.

NOTA

la seva ruta inicial i, final-
ment, van desembarcar 
sense contratemps a Canet 
de Mar. Le Querchois i les 
seves tropes, posicionades 
i expectants a Mataró, es 
van quedar amb un pam 
de nas. L’acció de l’espia 
havia salvat la vida de 300 
catalans. 

Naturalment, no ha faltat 
qui ha comparat Marianna 
de Copons amb Mata Hari, 
i en això em veig obligat 
a discrepar. Hi ha acord 
unànime entre els historia-

dors de la Primera Guerra 
Mundial a considerar 
la ballarina com un de-
sastre en la seva faceta 

d’agent secret. 

En canvi, la 
catalana, 
només 
amb l’epi-
sodi que 
acabem 

de relatar, 
va demostrar 

que pos-
seïa prou 
aptituds 
per ser 

una notable 
informadora. 

En fi, no em resistei-
xo a proclamar que hauria 
estat d’allò més adient que 
el segon cognom de Mari-
anna de Copons fos «de la 
Once», o un nom similar, ja 
que els oficials borbònics, 
davant d’ella, van demos-
trar ser ben cecs.

En definitiva, la guerra 
de Successió és una 
superposició de 
conflictes. Van des 
de la crisi europea de 
l’equilibri de forces 
fins a la guerra civil 
peninsular amb una 
intervenció profun-
da (Joaquim Nadal 
Farreras: La introduc-
ción del catastro en 
Gerona. Contribución 
al estudio del régimen 
fiscal de Cataluña en 
tiempos de Felipe V). 

I no hi ometem tam-
poc l’aspecte nacional 
en aparèixer els «bàn-
dols» peninsulars.

Pau Tobar (València, 
1978) és professor d’his-
tòria al País Valencià i 
això es nota d’allò més a 
la seva primera novel·la: 
El pas dels maulets. 

Aquesta història «ens 
acosta a la Guerra de 
Successió i els decrets 
de Nova Planta», com 
assenyala la contraco-
berta. Es tracta, doncs, 
d’una novel·la de 
descoberta històrica, 
podríem dir, i no pas 
d’una novel·la històrica, 
ja que els fets passen en 
l’actualitat. 

Dos joves, l’Alícia i en 
Toni, que ben poca cosa 
saben de la guerra de 
Successió i de les seves 
conseqüències, veuen 
torbada la tranquil·litat 
estiuenca a Altea (la 
Marina Baixa) perquè 
se’ls apareix un misteriós 
personatge: Joan Baptis-
ta Basset.

Aquest personatge els 
involucra en una mena 
de joc de pistes que els 
portarà a recórrer el País 
Valencià. Seguiran la pet-
ja d’uns esdeveniments 
històrics que van tenir 
lloc 300 anys enrere i 
que encara es mantenen 
vius en la memòria col-
lectiva, malgrat els esfor-
ços dels vencedors per 
fer-los caure en l’oblit. 
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Títol:  
EL PAS DELS MAULETS

Autor:  
PAU TOBAR

Editorial: EDICIONS DEL BULLENT

Col·lecció: PETJADES. CLAUS  
HISTÒRIQUES, 19

Lloc i any d’edició: PICANYA, 2013

Nombre de pàgines: 200

Lliçons  
d’història  
novel·lades

L’autor —conscient que 
els fets cal situar-los en 
un context molt més 
ampli— troba la manera 
de completar-los amb 
aportacions d’altres 
personatges del Principat 
de Catalunya, del Regne 
de Mallorca i del Regne 
d’Aragó. 

I se’n surt, no cal dir-ho, 
perquè, com a bon 
professor d’història que 
ens demostra que és, 
sempre situa els fets, 
aparentment locals, en el 
context global en què es 
van produir. 

No hi ha dubte que la 
novel·la és una bona 
introducció a la història 
del primer quart del se-
gle XVIII català, espanyol 
i europeu i tot. Pot ser 
una bona lectura, doncs, 
tant per a l’ESO com 
també per al Batxillerat. 

Però no podem deixar 
d’esmentar, ja que es 
tracta d’una novel·la, 
que el rigor que, en tot 
moment, demostra Tobar 
pel que fa als esdeveni-
ments històrics queda 
força diluït quan n’ana-
litzem aspectes pròpia-
ment literaris i lingüístics. 

Pel que fa als lingüístics, 
en voldríem destacar 
dos. El primer és la 
dificultat a l’hora de 
crear uns registres que 
marquin els personatges 
per la seva procedència 
dialectal (l’exemple més 

clar el trobem en Alícia, 
que és de Vic).

El segon és una certa 
descurança lingüística, 
sobretot per l’ús d’al-
guns castellanismes (per 
exemple, el complement 
directe amb preposició 
«a» o locucions com ara 
«a les seues esquenes»).

Però també hi ha poca 
cura lingüística en el poc 
rigor en els usos prono-
minals, sobretot dels pro-
noms «en» i «hi» (aquest 
darrer pràcticament desa-
pareix substituït per un 
«li» clarament abusiu). 

Pel que fa als aspectes 
literaris, també en des-
tacarem dos. El primer 
és la poca capacitat de 
l’autor a l’hora de crear 
intriga i de reflectir el 
món dels joves.

El segon és el poc 
aprofundiment dels 
personatges i sobretot 
de la relació entre l’Alícia 
i en Toni, que ens hem 
de creure que va més 
enllà d’una pura amistat 
perquè el narrador ens 
ho diu, més que no pas 
per la seva manera de 
fer, d’actuar. 

El pas dels maulets és 
una novel·la, sens dubte, 
de les més completes 
que s’han publicat per 
acostar la guerra de 
Successió als joves, però 
literàriament parlant és 
francament millorable.

Marianna de Copons,  
una espia catalana


