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No transcorrerien 
gaires anys perquè 
es produís el nou xoc 
entre Espanya i Cata-
lunya, amb l’esclat de 
la guerra de Succes-
sió. El vigatà i cap 
dels miquelets Bac 
de Roda en seria nou 
heroi, per grat o per 
força, immortalitzat 
el seu personatge en 
una cançó popular. 

Els botxins cerquen la 
víctima al Colom Gros, 
però no l’hi troben; 
tampoc no és al mas, 
on els han adreçat. És 
al Torrent: «“Dieu an 

el Bac que surti, / 

que el Vall-
fogona el demana.” 
/ “Déu los guard, los 
meus amics, / benvin-
guts sieu vosaltres.” 
/ “No som, no, els 
vostres amics, / ben 
contraris us som ara.” 
/ Quan en Bac va 

sentir això, 
/ “Trist de mi!, 

penjat som 
ara”. / Tant 

prompte 
com va 
ser a 
baix / 
fortament 
l’agarro-

taven, / i 
a la cua del 

cavall / ciutat 
de Vic lo porta-

ven.» 

Un altre dels herois 
de la guerra va ser 
Rafael de Casanova. 
En va parlar mossèn 
Cinto Verdaguer a «La 
mort d’en Rafel de 
Casanova». En triem 
aquest fragment: «Si 
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La guerra de Successió en la  
literatura (i 2)

Tot seguint amb les 
diferències plurals del 
caràcter i l’abast del 
conflicte bèl·lic (que 
va ser internacional), 
entrem ara en les cau-
ses més immediates. 
Ens basarem en les 
fonts historiogràfiques 
coetànies. 

Aquestes causes són 
les qüestions dinàsti-
ques, amb arguments 
jurídics a l’entorn de la 
legalitat dels preten-
dents. També hi hem 
de tenir en compte el 
paper d’Anglaterra en 
els inicis del conflicte i 
la Gran Aliança anglo-
holandesa.

I encara hi haurem 
de tenir presents la 
«diplomàtica» butlla 
del 14 de novembre 
del 1709 del papa 
Climent XI davant del 
desenvolupament i 
l’expansió d’Àustria, i 
l’agressivitat de França 
en la lluita (per això, 
també serà comercial) 
per controlar el mo-
nopoli del «asiento de 
negros».

Però retornem a la pe-
nínsula. Aquí les cau-
ses que fan decantar 
el Principat de Catalu-
nya a favor de la facció 
austriacista neixen en 
la tradicional franco-
fòbia. Aquesta fòbia 
venia d’ençà del 1659, 
quan els Comtats pas-
sen a ser regnats per 
la corona francesa. 

Però, a més, el Princi-
pat de Catalunya veu 
França com una com-
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La Coronela. No, no és 
l’esposa del coronel ni 
una sarsuela com La 
Generala, del mestre 
Amadeu Vives. És una 
cosa més interessant. 
La Coronela va ser 
una milícia cívica que 
estava vinculada als 
gremis professionals 
d’algunes ciutats cata-
lanes i que va assolir 
la seva plenitud mili-
tar durant la guerra de 
Successió. 

Aquest tipus de mi-
lícia era similar a les 
que es van desenvo-
lupar en urbs d’arreu 
d’Europa. Compte, 
ni era un exèrcit ni 
formava part d’un 
exèrcit. En el nostre 
cas, era hereva d’una 
tradició d’autodefen-
sa, i la seva regla-
mentació es va fixar 
el 1395. 

El dret a armar i 
convocar la Coronela 
s’obtenia a les Corts 
Catalanes, i eren po-
ques les ciutats amb 
aquest dret: Barcelo-
na, Manresa, Tortosa, 
Tarragona i Lleida. 

Per la seva naturalesa 
gremial, la Coronela 
es convocava només 
quan la ciutat patia 
una amenaça i limitava 
la seva acció a protegir 
muralles i portals. Però 
va ser organitzada en 
batallons i companyies 
a instàncies de Carles 
III a partir del 1706, 
quan la guerra amb 
Felip V va esdevenir 
un fet. 

La importància de la 
Coronela resulta òb-
via, quan descobrim 
que el 1713 la de 
Barcelona la forma-
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ven 4.715 homes, la 
qual cosa representava 
una sisena part de la 
població de la capital. 
Al seu capdavant, na-
turalment, un coronel, 
i en l’àmbit barceloní 
aquest grau l’ostentava 
el conseller en cap del 
Consell de Cent. 

Les despeses de la mi-
lícia estaven repartides: 
el comte de Barcelona 
pagava els oficials; els 
gremis, les guàrdies, i 
el Consell de Cent, els 
uniformes. 

I ja que toquem el 
tema de la roba, cal dir 
que entre els diferents 
gremis hi havia una 
mena de competició 
per veure qui anava 
més mudat. 

Quan els sastres, nota-
ris, adroguers, llibreters, 
dauradors o forners 
plegaven de la feina i 
vestien els uniformes 
corresponents al seu 
ofici, tots amb botons 
de llautó plate-
jats, escam-
paven 
pels 
carrers 
una 
gamma de 
colors que 
devia ser el 
malson dels daltònics. 

Ara bé, els colors que 
predominaven eren el 
blau i el vermell, men-
tre que el blanc era el 
més escàs (a banda de 
ser el color que lluïa la 
majoria de regi-
ments borbònics 
que devastaven 
el Principat). 

Sí, ja sé qui-
nes imatges 
us han vingut 
al cap. El 
darrer combat 
de tots aquests 
treballadors va 
ser l’11 de se-
tembre del 1714, 
armats amb fusell, 
baioneta i espasa, i 

manats pel coronel i 
conseller en cap Rafael 
Casanova, que anava a 
cavall i vestit de militar, 
amb una aparença 
molt allunyada de la 
que la historiografia 
romàntica ens ha fet 
creure. 

El dia 13, després de 
321 anys de servei, la 
Coronela era dissol-
ta per les autoritats 
borbòniques. Actual-
ment, i mal que els 
pesi a alguns, de 
dins i de fora, uns 
altres lluitadors 
també vestits de 
blau i grana conti-
nuen defensant  
el cap i casal,  
i el país.  
I per  
molts  
anys.

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

tenia Berwick reguitzells 
d’homes / i boscos d’ar-
mes per a dar l’assalt, 
/ tenia ella la invicta 
Coronela, / que si bé no 
era d’homes un grapat, 
/ per un Berwick cada 
un valgut hauria / i valia 
per tots son capità, / 
son capità, l’il·lustre 
Casanova, / que en la 
Sala de Cent havia jurat 
/ fer de la plaça una fla-
mant Numància / abans 
que d’ella un sol rajol 
donar.»

De la pèrdua de la guer-
ra i de les conseqüènci-
es subsegüents (decrets 
de Nova Planta), en 
deriva un país a mercè 
de la força de les armes 
castellanes, sotmès. 
Ventura Gassol ho escriu 
en el poema «Elegia tar-
doral»: «I aquesta pàtria 
que ara veus tan gran, / 

ai dolor!, és una pàtria 
encara esclava.» 

Àngel Guimerà diu 
coses semblants en 
aquest altre poema: 
«Catalunya, pobra mare, 
/ no et sento els glatits 
del cor! / Qui t’ha vist 
i qui et veu ara!» Però 
l’esperança sempre 
sura. Salvador Estrem i 
Fa, autor nascut al Prio-
rat, parla d’una Catalu-
nya que és com la biga 
corcada de dalt la golfa, 
«que encara que sembli 
podrida i trencada, / 
que encara que sembli 
i que sigui molt vella, / 
ella, / aguanta la casa, 
/ l’aguanta i té cura que 
caigui al carrer.»

En l’abrusat poema «Les 
tombes flamejants», 
Ventura Gassol hi des-
criu la bellesa del cos 
mort de Catalunya, que 
recorda «fou una pàtria. 
Va morir tan bella, / 
que mai ningú no la 
gosà enterrar: / damunt 

de cada tomba un raig 
d’estrella, / sota de 
cada estrella un català.» 

Aquesta metàfora de la 
Catalunya «dorment» 
no és pas nova i es 
repeteix des de l’an-
tiguitat, amb els set 
dorments d’Efes, dels 
quals el dominic Iacopo 
da Varazze n’explica la 
llegenda àuria. En parla 
igualment Víctor Bala-
guer i se’n fa ressò Pau 
Berga a «L’arbre borro-
na»: «La mil·lenària soca 
semblava quasi morta. 
/ No la podia cap ver 
rossellonès / contem-
plar erta, escapçada, 
colltorta, / sense que 
el cor de fonda rancor 
se li emplenés.» Agustí 
Esclasans, com altres 
autors, evoca l’amor 
a la pàtria, per tal de 
combatre l’infortuni de 

la història.

La llengua, com a 
ànima que és de 

la pàtria, va ser diana 
de tota l’acció gover-
nativa imposada per la 
monarquia borbònica: 
abans, durant i després 
del conflicte. Però va 
resistir i va sobreviure 
en la parla de la gent 
senzilla. Bonaventu-
ra Carles Aribau ho 
explica en la seva obra 
«La Pàtria»: «Plau-me 
encara parlar la llengua 
d’aquells savis / que 
ompliren l’univers de 
llurs costums e lleis, / la 
llengua d’aquells forts 
que acataren los reis, / 
defengueren llurs drets, 
venjaren llurs agravis.» 

La senyera és el drap 
que aplega i esventa 
les il·lusions del po-
ble, de manera que 
esdevé objecte d’elogi 
i símbol de la resis-
tència. Josep Maria de 
Sagarra ho resumeix en 
aquests darrers versos 
del poema «La nostra 
bandera»: «Per nostres 
barres sanguejants / no 

petidora econòmica 
amb potència militar 
i amb un model 
d’aparell administratiu 
i polític absolutista, 
unes «virtuts» negati-
ves per a Catalunya. 

D’altra banda, tenim 
que l’antagonisme 
«fiero» entre Castella 
i Catalunya s’havia 
convertit en una 
pugna irreconciliable 
entre una monarquia 
territorial endarrerida 
i un Estat progressista, 
marítim i industrial.

El posterior aline-
ament dels regnes 
d’Aragó i de València 
en el bàndol austria-
cista, cal atribuir-lo al 
malestar que, des de 
final del segle XVII, ha-
via provocat, entre els 
camperols d’aquells 
Estats, el clima d’extre-
ma duresa del règim 
senyorial. Això al Reg-
ne de València l’havia 
abocat a la Segona 
Germania (1693).

Al Principat de Cata-
lunya, una altra de les 
causes que decanten 
el país cap al bàn-
dol austriacista és 
el conservadorisme. 
Aquest conservado-
risme l’afavoreixen, a 
la fi del segle XVII, la 
recuperació política i 
econòmica, i els inte-
ressos que vinculen el 
Principat a les potèn-
cies marítimes.

Més controvertida pot 
ser la causa de la de-
fensa de la personali-
tat històrica catalana 
amb les seves cons-
titucions. En aquest 
sentit, les opinions 
són ben diverses. 

N’hi ha que no qüesti-
onen el conjunt d’Es-
panya (com és el cas 

d’Antonio Domínguez 
Ortiz). N’hi ha que 
consideren Catalunya 
un dels Estats que 
integren la monarquia 
hispànica i que lluita 
per alliberar-se’n des 
del segle XIV. 

I fins i tot n’hi ha que 
mantenen la tesi, 
clarament radical, que 
«no és una guerra 
separatista», perquè 
«no es pot separar 
allò que no està unit» 
(Fèlix Cucurull).

Tampoc no podem 
obviar el protago-
nisme de la petita 
noblesa vigatana, de 
manera que el terme 
«vigatà» serà (amb els 
de «maulet» i «aligot») 
sinònim d’austriacis-
ta. I això s’accentua 
quan el virrei Jordi de 
Hessen-Darmstadt té 
a Vic el seu quarter 
general en la lluita 
contra França el 1697. 

Però, de «botiflers», 
també n’hi va haver 
a Vic, de la mateixa 
manera que apareixen 
«vigatans» en viles de 
reconeguda tendència 
filipista, com ara Man-
lleu i Centelles.

I, finalment, també 
podem incloure altres 
causes d’aquesta 
«presa de posicions». 
Una: els primers actes 
de la representació 
borbònica (les Corts 
del 1701-1702, o les 
ofenses greus de 
caràcter institucional 
i protocol·lari que 
contra Catalunya du a 
terme el virrei Francis-
co de Velasco). I enca-
ra dues causes més: 
la irrupció de l’Exèrcit 
aliat i les mostres 
d’orgull (o d’impru-
dència) de Lluís XIV  
a Europa.
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donguem mai un pas 
enrere! / Tots a la lluita, 
catalans: / la llibertat és 
la bandera!»

Una tarragonina nascu-
da durant la guerra del 
Francès, Maria Josepa 
Massanés, escrivia 
sobre la barretina, que 
distingeix els catalans 
arreu del món: «Jo et 
saludo, vermella bar-
retina, / senzill elmet 
dels herois catalans!»

Àngel Guimerà ha de-
finit el caràcter i la vo-
luntat d’un poble en els 
versos del poema «Som 
i serem gent catalana»: 
«Som i serem gent 
catalana / tant si es vol 
com si no es vol, / que 
no hi ha terra amb més 
ufana / sota la capa del 
sol.» Un orgull d’estirp 
que prové d’allò que va 
escriure Josep Carner, 
extret de la Crònica 
de Ramon Muntaner 
(«lo pus catalanesc del 
món»): «Déu nos do 
ser catalans, / gent de 
bella anomenada, / la 
millor cosa del món, / 
vella rel i fresca saba.»

Els mossos de l’esqua-
dra és un cos policial 
que es forma tot seguit 
de la guerra de Succes-
sió, aprofitant partides 
de paisans filipistes 
armats, aguerrits en 
la lluita, implacables 
segons la literatura 
que els retrata. Mossèn 
Cinto Verdaguer els va 
dedicar un llarg poe-
ma on es destaca la 
seva força, agressivitat 
i valentia, la seguretat 
amb la qual respira el 
poble d’ençà de les 
seves actuacions i la 
procedència geogràfi-
ca d’alguns d’ells. I el 
poema es clou amb 
aquest quartet : «¿Què 
és allò que lluenteja / 
de Vallmoll al camí ral? 
/ ¡Són ells! ¡Minyons 
d’en Veciana, / Déu vos 
haja perdonat!»


