
La primera mesura de govern, de pillat-
ge. L’oprobi! El mateix 13 de setembre 
de 1714 el duc de Berwick va disposar 
l’extinció de les institucions catalanes. 
I, en aquell mateix moment, van con-
fiscar les seues valuoses insígnies i 
van apropiar-se tots els ingressos de la 
Generalitat i del Consell de Cent. Calia 
pagar-los la guerra que havien fet contra 
nosaltres. Calia pagar-los la nostra ani-
hilació. Calia pagar-los la nostra pròpia 
destrucció i assimilació. Així comença-
ven i, encara, continuen. Fa 300 anys 
també buidaven els calaixos públics, 
confiscaven els béns dels que volien 
seguir sent nacionalment catalans: els 
consellers, els diputats, els resistents, 
els exiliats, qualsevol militar, qualsevol 
membre de la cort de Carles III. 

Però no n’hi havia prou. La depreda-
ció havia de ser intensa, salvatge. Ja 
el 14 d’aquell infaust octubre Patiño 
obligava els pagesos a sembrar civa-
da i ordi per alimentar els cavalls de 
l’exèrcit castellano-francès d’ocupació. 
El 20 d’octubre un altre ban del mateix 
botifler prohibia la lliure venda de sal i 
aquest essencial producte era gravat 
amb un nou impost en favor del botxí 
Felip V: “Governeu de lladronici, / rapi-
nyeu governant, / sou fartons de vida 
llarga / que mai voleu acabar” (Al Tall).

I, encara més. Per a major bandidat-
ge i humiliació van calcular que assetjar 
Barcelona els havia costat 750.000 
lliures i els espanyols decidiren cobrar-
les al catalans en còmodes terminis 
de quinze dies, a un poble desarmat 
i vençut i en la misèria! Però, encara 
calia més escarni, cobrar als catalans 
el paper segellat: “Carregats amb el 
nostre or, han espolsat els seus peus 
i han llençat la pols als nostres ulls 
per a que no veiérem”. Havien entrat 
per Almansa: “Lladres que entreu per 
Almansa / no sou lladres de saqueig, / 
que ens poseu la cova en casa / i des 
d’ella governeu”.

Alfons Llorenç

Trossos 
i mossos

Lladres

El dramaturg Aleix Aguilà presenta 
l’obra Quietud salvatge, una versió 
lliure de Terra baixa, el clàssic 
d’Àngel Guimerà. La història se 
centra en Marta, presonera del seu 
marit Sebastià, per voler escapar 
amb Manelic, el seu amor. Júlia 
Barceló encarna la protagonista i fa 
del públic el testimoni d’un segrest 
i de les reflexions més profundes 
de Marta. L’obra es converteix en 
un monòleg amb les confessions 
més intimes d’una  dona anul·lada 
i castigada psicològicament. Retin-
guda dins d’un molí pels submisos 
i atemorits pagesos de Sebastià, la 
història avança i viatja al passat per 
tal d’entendre la vida de la protagonista. Terra baixa mostra, a més, un món salvatge, natural 
i allunyat de la civilització. L’actriu catalana compta amb una llarga experiència a la seva es-
quena. Llicenciada en art dramàtic i amb una extensa formació en el Teatro del Siglo de Oro, 
ha actuat durant els darrers anys en obres com El senyor de les mosques (2011), i és membre 
de la Joven Compañía de Teatro Clásico  de Madrid. Dins del teatre clàssic ha participat en 
les obres La cortesia de España i La noche toledana de Lope de Vega. L’espectacle corre a 
càrrec de la Companyia Solitària, nascuda el 2010 amb l’espectacle Lulú on the rocks. La 
jove companyía es consolida com a grup emergent el 2012 amb la beca Desperta, i aposta 
per apropar el teatre a noves ubicacions: terrats, jardins i espais alternatius del país. L’obra 
Quietud salvatge estarà del 22 d’octubre al 2 de novembre al teatre Círcol Maldà.

La marta de terra baixa protagonitza eL 
muntatge ‘Quietud SaLvatge’ d’aLeix aguiLà
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Julia Barceló en el paper de Marta a Terra baixa.
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