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En presentar la descrip-
ció de la realitat de la 
península a final del sis-
cents, ens trobem amb 
els trets característics de 
la seva història moder-
na: diversitat nacional, 
intransigència religiosa, 
endarreriment cultural, 
conflicte social. 

I tot això sota un creixe-
ment i una inestabilitat 
socials, amb unes causes 
ben diverses, vinculades 
a la cultura, la geografia, 
la societat o la demogra-
fia, però sempre amb el 
rerefons del subdesenvo-
lupament dels diversos 
Estats peninsulars. Però, 
tot i aquest espectacle 
no gens afalagador, avui 
s’està revisant el sentit 
de crisi a la fi del segle 
XVII. 

Hi ha «reajustes y 
readaptaciones» en el 
sector agrari de les dues 
Castelles, d’Andalusia 
i d’Extremadura. Però 
cal fer distincions entre 
el centre i l’interior i la 
perifèria, perquè a la pe-
rifèria s’hi produeix una 
recuperació. Per això, 
s’ha encunyant el terme 
«mosaico español», per 
parlar de l’economia 
peninsular de l’època.

Al Principat de Catalunya, 
el 1680 s’hi enceta sens 
dubte un renaixement 
intel·lectual. Aquest 
renaixement coincideix 
amb una línia de redreç 
i uns inicis de recupe-
ració. I tot plegat es pot 
constatar de manera 
molt simptomàtica en la 
demografia. 

També aquesta recupe-
ració és considerable al 
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Avui aquesta secció 
hauria de començar 
amb la música de 
L’exorcista, ja que ens 
referirem a un dimoni 
ficat en un temple. Lloc 
dels fets: Santa Maria 
del Mar. 

Tot entrant per la porta 
principal, a mà dreta, a 
la capella de la Mare de 
Déu dels Desemparats, 
semiocult al costat de 
l’escala de l’orgue menor, 
hi podem contemplar un 
retrat de Felip V a la part 
inferior d’un vitrall. 

És una imatge capaç 
de tallar la digestió 
d’ànimes històricament 
sensibles. El primer 
Borbó no està sol, 
forma part d’un curiós 
conjunt monàrquic. 
Amb ell hi ha una dona 
i, al costat, en una altra 
part del vitrall, hi ha, 
¡alça, Manela!, l’arxiduc 
Carles escortat també 
per una dama. 

Se suposa (perquè no 
estan identificades) 
que les senyores que 
acompanyen els rivals 
per la corona hispàni-
ca són les respectives 
esposes: Maria Lluïsa 
Gabriela de Savoia i 
Elisabet Cristina de 
Brunsvic. 

I la pregunta del milió: 
¿què hi fa, Felip V, a 
Santa Maria del Mar? 
Una possible explicació 
és que la basílica, en 
el temps de la guerra 
de Successió, va ser 
una església reial i 
que tant Felip com 
Carles van ordenar de 
celebrar-hi respectives 
misses solemnes per 
complementar el ritual 
del matrimoni. Aquesta 
circumstància aclari-
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ria la presència de les 
reines a la vora dels dos 
sobirans. 

Però aquest raonament 
grinyola quan ens assa-
bentem que el vitrall no 
és excessivament antic i 
que reprodueix imatges 
que no se sap si ja hi 
eren abans del 1936. 
La seva col·locació és 
posterior a les obres 
de rehabilitació fetes al 
temple com a conse-
qüència d’un incendi a 
la seva ala dreta durant 
la Guerra Civil. 

N’hi ha que afirmen que 
el vitrall és on és des 
dels anys cinquanta. 
N’hi ha que també el 
daten el 1966. I també 
n’hi ha que sospiten que 
el franquisme va usar 
una imatge tan aversi-
va per als catalans per 
recordar-los el Decret de 
Nova Planta i, de passa-
da, qui manava allà. 

Per cert, les reformes 
urbanístiques a la zona 
han aconseguit que 
aquest vitrall (cinquè 
del lateral dret) es trobi 
encarat al peveter del 
Fossar de les Moreres. 
Com a sarcasme és si-
nistre i alhora antològic. 

El lloc que va ser se-
pultura col·lectiva dels 
defensors de Barcelona 
el 1714 és sota del 
retrat vitrificat del botxí 
de la ciutat i del país, el 
qual, si tingués oïdes, 
petaria cada any l’11 de 
setembre en sentir els 
catalans congregar-se 
allà i reivindicar-hi les 
seves llibertats. 

I ja que esmento les re-
formes urbanístiques que 
ha patit l’indret, demano 
que us fixeu en aquest 
sofert mur de Santa Ma-
ria del Mar. Hi advertireu 
un canvi de tonalitat just 
davant del peveter. 

Fa tres dècades, les 
fotografies encara mos-

traven les restes d’un 
pont cobert construït 
l’any 1700 que, a tall 
de passadís particu-
lar, comunicava l’avui 
desaparegut Palau 
Reial amb la basílica, 
concretament amb 
la tribuna del temple 
des d’on Ses Majestats 
escoltaven missa. 

Aquelles restes estaven 
enganxades allà on el 
mur canvia de color, 
i en remodelar-se el 
Fossar de les Moreres 
es van treure del seu 
emplaçament secular. 
Es deia que les hi havi-
en de recol·locar, però 
a hores d’ara romanen 
desmuntades i ocultes 
en algun magatzem. Els 
amants del patrimoni 
històric ja triguen a re-
clamar-ne la visibilitat.

Tot tornant al vitrall de 
la discòrdia, es comen-
ta que una subscripció 
popular seria la inici-
ativa més adient per 
assolir la substitució de 
la imatge de Felip V per 
una altra. Veurem què 
passa. 

Mentre el tema no 
s’arregli, si us plau, 
que ningú no tingui la 
temptació de convertir 
un bon cop de falç en 
un bon cop de roc. 
Recordeu que l’Església 
és pobra.

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/pro-
grama/1714.

NOTA

La literatura es fa eco 
de qualsevol sentiment 
personal i, fins i tot, de 
qualsevol realitat soci-
al, històrica, política o 
militar. L’escenari de la 
guerra de Successió i 
les seves conseqüèn-
cies en el decurs del 
temps no en són cap 
excepció, i els poetes, 
sobretot, s’hi han refe-
rit de manera constant. 
El cançoner popular 
n’és ple de referències, 
però també la literatu-
ra culte.

La tragèdia d’aquests 
fets sempre apareix 
revestida d’honor i dig-
nitat per al país i la seva 
gent, que confia en la 
veritat i anhela justícia. 
El procés vol emmar-
car-se en el capítol de 
la història universal per 
perdurar en el mite i  
la grandesa. 

És simptomàtic, en 
aquest sentit, el poema 
d’un autor anònim del 
segle XVII que establia 
comparances entre 
la derrotada Catalu-
nya i Troia, ambdues 
assetjades, atacades i 
finalment vençudes per 
mitjà d’estratagemes: 
«De Troia es diu que 
la perdé una poma; 
/ de Catalunya, una 
coloma.» Verdaguer 
vincularà el país amb la 
Numància assetjada per 
Escipió Emilià. 

Ja des de l’inici del 
conflicte dinàstic la lite-
ratura va ser utilitzada 
per decantar les opini-
ons i adhesions cap el 
cantó austriacista. Un 
romanço contemporani 
expressava els clamors 
de Barcelona contra el 
govern tirà de Velasco: 
«Essent de tantes ma-
neres / los catalans ul-
tratjats: / clamen los de 

la literatura

La guerra de Successió  
en la literatura (1)
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Barcelona / a quin temps 
som arribats. / En lo any 
mil set cens i cinc / en lo 
dia de Nadal / volgué lo 
cel avisar-nos...».

L’anhelada espera dels 
vaixells de Carles III per 
defensar la ciutat de 
Barcelona apareix reco-
llida en un adaptat Cant 
dels ocells, de caràcter 
anònim: «Cantaven los 
ocells / quan veieren los 
vaixells / davant de Bar-
celona, / i lo alegre tord, 
/ cantant deia en el Bort, 
/ tu eres la ponsonya...», 
i a partir d’aquí s’establia 
un diàleg entre moixons 
que explicaven el desen-
llaç de la història.

Un dels poemes més 
dramàtics de tot l’esce-
nari de l’Onze de Setem-
bre és, sense dubte, «Lo 
Fossar de les More-
res», de Frederic Soler, 
protagonitzat per Jordi, 
l’enterramorts, i el seu 
nét, encarregats d’anar 
donant sepultura a les 
víctimes del front. Mentre 
la ciutat de Barcelona 
«La batien bronzo i ferro 
/ dels canons de Felip 
Quint / “Ell los mata i jo 
els enterro”, / lo fosser 
deia, enfondint.»

Ventura Gassol com-
pondria una oració a 
Santa Maria. Li pregava 
per tantes víctimes i 
esperances cercenades. 
La invocació religiosa 
l’asserena, tret d’un 
dia: «Però avui, no; que 
m’han vetllat amb Vós 
/ les Ombres del Fossar 
de les Moreres / i em 
sembla que a les vostres 
set dolors / altres dolors 
s’ajunten més severes.» 

La guerra no va ser una 
qüestió local, sinó que 
hi feu intervenir totes les 
monarquies d’Europa per 
mor dels equilibris de 
poder dinàstic. Miquel 
Arimany, a Petit poema 
de Catalunya hi recorda 
el comportament inter-
nacional respecte a Ca-
talunya, quan les grans 

Regne d’Aragó i en al-
tres llocs de la perifèria 
peninsular, tot i la seva 
particular irregularitat 
desigual i les possibles 
exageracions, que no 
coincideixen amb les 
necessitats econòmi-
ques del poble, certifi-
cades per les constants 
demandes d’«alivios» i 
les deficiències en els 
pagaments de la «taula 
de canvi».

El que sí que és evident 
és que persisteixen 
les estructures socials 
i econòmiques fins al 
1730, perquè, al llarg 
de tot el període, el 
món rural segueix te-
nint un paper que pre-
domina sobre la ciutat. 
En aquest context, hi té 
una força persistent el 
règim gremial, que va 
contribuir que l’ocu-
pació a la ciutat fos 
essencialment estàtica 
durant els segles XVI i 
XVII.

Pel que fa a les causes 
prèvies concretes de 
la guerra de Successió, 
al Principat hi hem 
de destacar els eterns 
problemes plantejats 
pels allotjaments de les 
tropes castellanes, el 
veïnatge amb el Regne 
de França o la proximi-
tat amb Europa. 

Tot això converteix 
Catalunya en terra de 
frontera i camp de 
batalla, que s’accen-
tua amb la perenne 
oposició antagònica a 
Castella, algun tret de 
neoforalisme i el caràc-
ter de resistència popu-
lar a les imposicions de 
la monarquia absoluta 
castellana que sura en 
la revolta dels «gor-
retes» o «barretines», 
encara que, paradoxal-
ment, els inicis de la 
recuperació coincidirien 
amb l’intervencionisme 
que va arribar des de 

Castella.
Retornant a les fonts, 
Narcís Feliu de la Penya 
(Fénix de Cataluña: 
compendio de sus 
antiguas grandezas y 
medio para renovarlas) 
ja palesava el reflex de 
la situació en el seu 
projecte de reformes, ja 
que el pla comportava 
(entre altres canvis i 
innovacions) descen-
tralitzar, alliberar els 
intercanvis i obrir el 
mercat colonial.

I encara hem de recor-
dar la vigència dels que 
somiaven de recuperar 
un govern amb aquell 
«felicísimo estado» 
de regne «pactado» i 
lliurar-se de la posició 
anticonstitucional «a 
merced del señor». 

Però recordem que Jo-
aquim Nadal i Farreras 
puntualitza que, al Prin-
cipat de Catalunya, el 
Govern no comportava 
una càrrega de repre-
sentativitat. Només hi 
jugaven els interessos 
de l’oligarquia domi-
nant (terratinents). 
Aquesta oligarquia es-
tava molt en contacte 
amb altres oligarquies 
hispàniques i, així que 
perillessin els seus in-
teressos, es decantaria 
pel comte de Barcelona 
i rei de Castella.

Per tant, en la síntesi 
presentada per Elliot, 
no hi queda gaire clara 
la idea de «Catalunya 
= Llibertat / Castella 
= Esclavitud», perquè 
Castella tenia la justícia 
i un bon govern, però 
poca defensa contra les 
exigències fiscals de la 
seva corona; mentre 
que Catalunya estava 
més protegida contra 
un sistema arbitrari 
i contra l’absolutis-
me reial, però estava 
dominada per una elit 
irresponsable.
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potències abandonen els 
catalans a la seva sort, tot 
acceptant la dinastia bor-
bònica de Felip V: «Fidel 
a pactes nous, i aban-
donada / pels pactants 
i sotmesa, humiliada / 
Pàtria, Comtat gran, vares 
restar reducte / només 
de tu mateixa i condormi-
da / de tanta sang en la 
dissort vessada.»

El final de la guerra apa-
reix dibuixat amb traços 
negres en el sonet de 
Josep Carner, de manera 
especial en els darrers 
versos: «Sinistre sona, 
travessant les places, / 
el martelleig d’unes 
feixugues passes. / 
El vent se’n du la 
cendra de les lleis. 
/ Homes callats, 
coberts de sang i 
sutge, / alcen l’es-
guard impenitent, 
que jutja: / poble 
vençut que sobre-
viu als reis.»

També Salvador 
Espriu va escriu-
re sobre aquest 
capítol en el 
conegut poe-
ma «L’onze de 
setembre de 
1714», inclòs 
a l’obra Per 
a la bona 
gent. L’autor 
parla de la 
dignitat dels 
derrotats 
i del seu 
coratge per 
afrontar 
l’endemà. 

Diuen així els dos primers 
quartets de la composi-
ció: «Almenys ens han 
deixat / l’honor de caure 
sols. / En la desesperan-
ça, / acceptem la foscor. 
/ Demà retornarem / al 

treball, a l’esforç. / Dre-
çats, hem de cavar / als 
bancals de la por.»

En el poema «El calze 
de Pau Claris», referit al 
Corpus de Sang (diumen-

ge passat va fer 375 anys 
de l’inici de la guerra de 
Separació [també dita 
dels Segadors]), el poeta 
selvatà Ventura Gassol 
ja hi advertia del futur 
històric que s’esdevindria 

per als catalans 
a partir d’aquella 
tragèdia. Ho sintetitza-
va en aquell diàleg entre 
l’eclesiàstic i l’escolà: 
«—¡¿Què ploreu, senyor 
canonge, / per què plo-

reu ara tant?! / —Ploro per 
tu i pels teus pares / i per 
tots els catalans.»


