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Gràcies als que van tornar a la vida quotidiana l’endemà de l’Onze

L’aniversari d’una derrota?
a quedat establert
que l’Onze de Se-
tembre els catalans
commemorem una
derrota. I és clar

que aquesta és la data i el símbol d’un
canvi polític transcendent: la fi de les
institucions catalanes, el posterior de-
cret de Nova Planta, el canvi de l’Espa-
nya diguem-ne confederal dels Àustries
a la uniformitzada i unitarista dels Bor-
bons, l’arribada d’un nou concepte de
monarquia que no assumeix els drets
històrics i que no vol quedar encotilla-
da pels pactes amb les Corts territorials.
Per a la historiografia catalana, això és
òbviament una derrota que obre la por-
ta a una terrible repressió, que per for-
tuna no aconsegueix impedir que les
energies de la societat catalana posin el
XVIII els fonaments de la industrialit-
zació del XIX. Per a alguna historiogra-
fia espanyola i hispanòfila, sort en va
tenir Catalunya d’aquesta derrota. La
Nova Planta i la repressió borbònica
haurien servit per modernitzar el país
i haurien estat els motors del desenvo-
lupament econòmic del XVIII. La para-
doxa és que avui alguns dels qui orga-
nitzen la commemoració de l’Onze de
Setembre són dels convençuts que sort
en vam tenir que Barcelona fos ocupa-
da pels borbònics. I es nota.

En qualsevol cas, la meva pregunta,
des de l’atrevida ignorància, és si resulta
obvi que la batalla de l’Onze de Setem-
bre va ser una derrota. I no pas des de
la idea –que em sembla absurda– que a
Catalunya li va anar bé perdre. Em re-
fereixo en concret a la batalla de l’Onze
de Setembre, des d’una perspectiva mi-
litar. ¿És clar que va ser una derrota?
Tinc la sensació que, des de la perspec-
tiva militar, la derrota veritable és Al-
mansa i, sobretot, l’evacuació de les tro-
pes imperials de Catalunya. A partir d’a-
quest moment, amb Catalunya sola
contra els exèrcits borbònics, esdevé in-
imaginable tota perspectiva d’una vic-
tòria militar. La correlació de forces mi-
litars el dia 11 de setembre fa materi-
alment impossible la repetició de la
victòria dels barcelonins contra els bor-
bònics en el setge del 1706. Només un
miracle podia dur a la victòria. Certa-
ment, a una Barcelona en plena exal-
tació religiosa, hi ha qui creu en els mi-
racles. Però estic convençut que no totes
les autoritats polítiques i militars de
la Barcelona assetjada que van optar per
la resistència es refiaven d’un miracle
diví o d’un miracle polític lligat a un
canvi de conjuntura europea.

El 10 de setembre, abans de la batalla,
s’obre davant de Barcelona –i de Cata-
lunya– un ventall d’expectatives, amb
dos extrems. Un, la victòria impossible.
L’altre, la més imaginable derrota ab-
soluta, que significaria l’entrada dels
borbònics a sang i foc a la ciutat, el sa-
queig i la degolladissa general. N’hi
havia precedents pròxims. Es produeix
en aquest marc l’assalt de l’Onze de Se-
tembre. Després d’unes deu hores de
lluita acarnissada amb moltíssimes bai-
xes per les dues bandes, s’arriba a una
mena d’alto el foc amb un front relati-
vament estabilitzat a l’interior de Bar-
celona. En tota aquesta estona, i mal-
grat la superioritat de les seves forces,
els borbònics només han aconseguit

ocupar una llenca de ciutat per la ban-
da de llevant, mentre les autoritats lo-
cals conserven el control de la major
part de la ciutat. Certament, la nova
línia de foc és molt difícil de defensar
per als barcelonins. Però també ho era,
la vigília, la mateixa muralla de llevant,
trencada per moltes bretxes.

Per tant, militarment, la batalla de
l’Onze de Setembre no acaba amb la des-
feta de les defenses. Acaba amb una mo-
dificació de la línia defensiva, relativa-
ment petita. És clar que Barcelona està
condemnada a caure. Ja ho estava la vi-
gília. La novetat és que el dia 11 queda
clar que conserva una forta capacitat de
resistència que fa la seva presa prou cara
en vides i esforços. Per tant, els negocia-
dors barcelonins, el mateix Onze de Se-
tembre, poden buscar l’acord amb els as-
setjadors en uns termes de relativa força.
Les instruccions de l’exèrcit assetjador
són buscar un càstig exemplar contra els
qui considera revoltats. Els negociadors
catalans es consideren amb prou força
per buscar una capitulació que els ga-
ranteixi els drets històrics. Al final, s’ar-
riba a un compromís de rendició de la
ciutat, però preservant vides i hisendes.
En aquelles circumstàncies, no és un mal
acord. Llàstima que serà parcialment in-
complert, més endavant. Però és un
acord possible gràcies a la resistència del
dia 11. Per tant, des de la perspectiva mi-
litar, les forces regulars i de la Corone-
la que defensaven la ciutat van aconse-
guir el dia 11 resistir prou per poder ne-
gociar amb força. Potser aquest era
l’objectiu. En qualsevol cas, era l’únic ob-
jectiu possible, i es va complir.

La historiografia més hostil ha volgut
presentar els resistents com uns fanà-
tics fatalistes que contra tota raó i sense
cap mena d’horitzó es van entestar a de-
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fensar la seva ciutat en solitari. És un es-
quema perfecte per als seus interessos
ideològics: dins de les muralles, les for-
ces del fanatisme i l’ofuscació –ara en
diuen maximalistes, d’aquests–, i de
l’altra banda les forces de la il·lustra-
ció abans d’hora, de la modernitat i de
la llum, gairebé preconstitucionalistes,
si se’m permet el paral·lelisme. Doncs
la resistència de Barcelona no va ser pot-
ser tan nihilista com la numantina ni
tan poc raonable ni tan fanàtica. Grà-
cies a la resistència del dia 11, la ciutat
no va ser destruïda i saquejada, com ho
hauria estat sens dubte si no hi hagués

hagut un acord, forçat per la capacitat
defensiva dels barcelonins. No va ser
una resistència inútil. Volien salvar els
drets històrics i la ciutat física. Van sal-
var la ciutat física. La major part, si més
no. Gràcies a aquesta resistència, i als
efectes primers d’aquest acord, la ciu-
tat va quedar prou sencera per tornar a
obrir les botigues i els tallers el dia 14
de setembre. I gràcies als qui van resis-
tir i gràcies als qui van obrir les boti-
gues, avui som aquí. I podem celebrar
l’Onze de Setembre.

Vicenç Villatoro. Periodista i escriptor

Un aforisme d’Elias Canetti
J a u m e R e i x a c h

Heus aquí un dels molts aforis-
mes d’Elias Canetti, el savi i ex-
travagant escriptor que fou
guardonat amb el premi Nobel

de literatura l’any 1981 i que és tot un
mestre en el difícil art de dir moltes
coses (i suggerir-ne encara més) amb po-
ques paraules. Diu així (agafeu-vos fort):
“Com m’agrada la justícia que exigei-
xen els homes, la seva paciència i, força
sovint, la seva bondat! Però sempre avor-
reixo aquesta inacabable amenaça que
és Déu! [...] Però... És tal vegada possi-
ble oposar-se als amos visibles sense cap
amo invisible?”.

He dit que us agaféssiu fort perquè,
com haureu comprovat, es tracta d’un
d’aquells aforismes que et fan el mateix
efecte que un cop de puny a l’estómac.
És el que jo mateix vaig experimentar
la primera vegada que el vaig llegir. Però
després de rellegir-lo no sé quantes ve-
gades, s’ha convertit en un dels meus
favorits (dels molts que podria citar de
Canetti, tot un mestre en l’art de l’afo-
risme, com ja he dit). Tot és correcte i
tot és al seu lloc, en una progressió per-
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fecta. La justícia que exigeixen els ho-
mes, la seva paciència i, força sovint, la
seva bondat són (per aquest ordre) un
magnífic reflex de Déu. Però Déu ma-
teix, qui no l’ha sentit com una ame-
naça, la pitjor de totes, per culpa dels
que tan sovint l’invoquen? Fins i tot
quan l’invoquen per ajudar-te en els mo-
ments de dolor (el clàssic “només en
Déu trobaràs consol”), el seu nom sona
com una amenaça velada (“ets ben es-
túpid –t’estan dient– si penses que lluny
de Déu trobaràs consol”). Qui és aquest
Déu que ens obliga a tots a creure en ell?
I qui són aquests que l’invoquen com si
per a ells no fos mai una amenaça? Com
és que es creuen tan bons i tan propers
a ell que diríeu que per a ells Déu no
té secrets?

Déu és inefable i és també el Gran Des-
conegut. Per sort, aquest Amo Invisible
ha servit (de vegades, no sempre) per
parar els peus als amos visibles. Però els
amos visibles són astuts. I sovint se’ns
avancen i ens guanyen la partida: ens
paren els peus a nosaltres en nom de
l’Amo Invisible. Per això Canetti avor-

reix “la inacabable amenaça que és
Déu” (en boca d’uns o en boca dels al-
tres).

Només en boca de Jesús Déu deixa de
ser una amenaça. Però això, sospito que
Canetti no ho sabia. No coneixia el Déu
de Jesús, el Déu Pare, el Déu misericòr-
dia, el Déu de les benaurances, el Déu
del cel i de la terra, que ha revelat als
senzills tot el que ha amagat als savis i
als entesos (que utilitzen el seu nom com
una amenaça, en benefici propi).

Abans entrava a les llibreries religio-
ses amb il·lusió. Ara també hi entro,
però amb recel. Les piles i piles de lli-
bres pietosos que parlen de Déu m’es-
panten. Procuro evitar-les. Me’n vaig de
dret als prestatges on m’esperen els lli-
bres que parlen de Jesús. Trio i remeno.
I quan, finalment, en trobo un que m’a-
grada, no falla: Jesús hi és presentat
com l’alliberador dels homes. Alesho-
res penso en l’aforisme de Canetti (que
em sé de memòria) i li dono la volta:
“Com m’agrada –em dic a mi mateix–
el seu sentit de la justícia, la seva paci-
ència i, sobretot, la seva bondat!”. I me’l
compro content. Gràcies, Canetti!

Jaume Reixach. Capellà i escriptor


