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D
urant la guerra dels Trenta Anys, i com a conseqüència dels
enfrontaments entre França i Espanya, el principat de
Catalunya esdevé un lloc de pas i d�estada per a les tropes cas-

tellanes, i també un front de guerra. En aquest clima enrarit, la propos-
ta de la Unión de Armas per Olivares, el 1626, que atemptava contra el
règim constitucional català, no va contribuir a calmar els ànims de la
població. Les institucions catalanes s�hi van oposar, alhora que la
població civil continuava descontenta amb la situació. La primavera de
1640 la revolta popular dels pagesos va arribar a Barcelona: l�avalot del
22 de maig, que va servir per alliberar el diputat Francesc Tamarit, i el
Corpus de Sang, el dia 7 de juny, que es va saldar amb la mort del
virrei, donen el tret de sortida a la guerra dels Segadors. El Principat
accepta aleshores l�ajut militar francès i se separa de la monarquia his-
pànica per passar a ser una república sota la protecció del monarca gal;
consumada ja la Catalunya francesa, les institucions treballaran amb la
voluntat de conservar els drets i les lleis catalanes, i els publicistes, amb
els cinc sentits orientats en justificar l�aliança catalanofrancesa. La guer-
ra acabarà deu anys després, amb la caiguda de Barcelona en mans de
les tropes de Felip IV (1652) i, més endavant, amb la signatura del
Tractat dels Pirineus (1659) que va comportar la mutilació del Principat
i comtats de Rosselló i Cerdanya.
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808, i MCeI, FFI2009-09630. El meu agraïment a Antoni Simon, Albert Rossich i
Pep Valsalobre per les seves orientacions.



La guerra de papers és un lloc comú en els estudis sobre la guerra
dels Segadors entre el Principat i la monarquia hispànica.2 Els episodis
bèl·lics i els argumentaris polítics dels bàndols enfrontats durant la
guerra es van immortalitzar en tinta: es van redactar opuscles, pam-
flets, relacions en prosa i en vers, poesia, teatre, sermons, etcètera; tota
mena de manifestacions literàries, independentment del seu registre
culte, popular o popularitzant, van servir per transmetre noves i idees.
I en aquesta transmissió no només els episodis de la guerra dels
Segadors sinó també tots els episodis bèl·lics d�una Europa en conflicte
per la guerra dels Trenta Anys, foren bons com a tema.

La poesia fruit de les circumstàncies històriques i amb intencionali-
tat propagandística i política és quantitativament important en el con-
text general de la publicística de guerra que es factura en aquests anys
a Catalunya.3 La majoria de les composicions, com la propaganda de
guerra en general, són anònimes, ja sigui per evitar represàlies, ja sigui
perquè preval el missatge per sobre del nom de l�autor. El vers és una
arma més, i serà usat i explotat per convèncer un auditori que escolta o
llegeix, en públic o en privat. Les composicions que es van publicar,
especialment les relacions en vers, són moltes, i també són moltes les
que van quedar relegades en l�àmbit manuscrit; també deuen ser nom-
broses les que s�han perdut, tot i que aquesta suposició no passa de la
conjectura lògica. La circulació de la poesia propagandística catalana és
interior, no supera les fronteres del país, com passa amb altres gèneres
publicístics, especialment amb els opuscles i les relacions (Miralles, en
premsa). Però a Catalunya es llegia de tot si el contingut i el missatge
dels textos interessava. A banda de l�obra pròpia dels autors catalans,
al Principat van circular a l�època, per exemple, les sàtires del cicle de
Quevedo: les dècimes Sobre el estado de la monarquía, El padrenuestro glo-
sado, o el diàleg entre el comte-duc d�Olivares i el mag Meliso (La cueva
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2 Hi ha nombrosos treballs sobre la guerra i la seva publicística: entre els més
panoràmics s�han d�assenyalar els de Simon (1999) i Torres (2006 i 2008); per
completar la bibliografia sobre el particular, veg. Miralles (2011) i Miralles (en
premsa). Coincidint amb el recent aniversari del Tractat dels Pirineus, s�han
incentivat els estudis al voltant d�aquesta etapa convulsa de la història de
Catalunya: com a prova, diversos congressos organitzats a Barcelona/Perpinyà,
Luxemburg i París; els dos primers ja són al carrer (Jané, 2010; Gantelet et al.,
2010) i el tercer es troba en procés de publicació.
3 Per a una visió general del fenomen, veg. Rubió (1953 [1985]), Torrent (1984) i
Miralles (2010). 



de Meliso), entre d�altres, van ser copiats en cançoners barrocs. Aquest
és un tema que s�hauria d�estudiar amb deteniment, el dels cançoners
barrocs catalans manuscrits. És habitual que incorporin poesia en cas-
tellà: no és un fet aïllat i s�hauria de destriar quines són les composi-
cions que es repeteixen més sovint i per quines raons; també, la seva
�col·locació� en el conjunt dels cançoners. Apareixen generalment en
bloc, ni isolades ni independents de la resta de composicions: pel que
he pogut comprovar i com és lògic, conviuen, quan es recullen obres
d�autors diversos, peces que tracten temàtiques semblants i s�amalga-
men entre elles. Per exemple, el manuscrit 1358 de la Biblioteca de
Catalunya guarda obres del cicle de Quevedo i altres títols com ara
l�Ambaixada del príncep Licomandro a l�emperador de Bugia de Francesc
Fontanella o la Queixa dels Pirineus i sa descripció, dues peces que s�han
de datar en l�època de la guerra dels Segadors.

La producció poètica que pren com a tema o referència la guerra
dels Segadors, s�ocupa dels esdeveniments històrics, reflecteix una
experiència vital coneguda per l�autor i busca que el lector es pugui
situar ràpidament en els fets narrats; a més a més, pretén que aquest
lector sigui capaç de dilucidar (oportunament guiat, és clar) quins són
els �bons� i quins els �dolents�.4 La llengua vehicular pot variar (majo-
ritàriament, català o castellà) i conviuen des de peces amb un grau ele-
vat de retoricisme fins a d�altres amb un llenguatge planer i directe: del
que es tracta és d�enviar un missatge i que el receptor el rebi, el com-
prengui, l�assimili i el faci seu. La llengua i el registre de les composi-
cions canvien en funció del públic, tot i que també s�ha de tenir present
el grau d�ofici poètic dels autors a l�hora d�estudiar-les. Precisament, la
diferència que hi ha entre algunes d�aquestes composicions fa, d�entra-
da, que sembli difícil trobar-hi punts de contacte. Però n�hi ha. Preval
sobretot la importància del missatge, la voluntat de conformar l�opinió
pública i de provocar l�adhesió a la causa narrada, despertant la sim-
patia de l�autor i buscant la seva empatia, commovent-lo i transmetent
sentiments. Per fer-ho els autors usen la primera persona del singular
per marcar la seva presència, es valen de recursos narratius com ara les
localitzacions geogràfiques concretes i l�esment del nom dels protago-
nistes dels fets, amb la voluntat de situar el lector en l�espai i el temps,
o usen reiteradament una sèrie de llocs comuns i motius recurrents
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4 Part de les reflexions que faig sobre la poesia de la guerra dels Segadors, amb
exemples concrets, es poden llegir a Miralles (2010).



(Barcelona com a cap i casal de la nació; la relació entre la guerra de
Troia i la guerra dels Segadors; el gall, la flor de lis, els lleons o l�àgui-
la per designar un col·lectiu: catalans, francesos o castellans, etcètera).
Tot val per tal de legitimar uns arguments i justificar unes accions. 

Vegem alguns exemples d�aquesta poesia de guerra que ens ocupa.5
Entre la poesia catalana de la sèrie de la rendició de Roses de 1645 (cf.
Torrent, 1984), hi ha la Quintilla següent:

Quintilla que isqué quan se rendí Roses

Los magalls ja són tots galls,
los lleons ja són capons,
puix tenen tants grans treballs
que, vençuts per los magalls,
los han llevat los collons. 

(BC, ms. 2072, f. 20v)

Aquest és un text popular de caràcter efímer, que devia córrer de
boca en boca, fàcil de recordar, i que ens ha arribat manuscrit. No pot
ser més clar quant al discurs que vol transmetre: és directe i contun-
dent, sense cap concessió retòrica: potser l�autor tampoc estava capaci-
tat per fer-ne, diguem-ho. El lector/oïdor identificava d�entrada fran-
cesos (val la pena notar el joc �magalls�, eina de tall, i �galls�, els gals)
i castellans i quedava assabentat que, amb la victòria de Roses, els pri-
mers havien (metafòricament) castrat els segons. 

Altres textos de factura popular, però, han pervingut impresos.
Com aquesta dècima, publicada al final d�un imprès de 1645 fet en oca-
sió de l�entrada a Barcelona del comte d�Harcourt, que celebra l�arriba-
da del virrei i el seu valor militar, alhora que recorda a Castella (i als
oients/llegidors) les derrotes de Casale i Torí:

Dècima

Castella, no tindran lloc
tes traces i tes quimeres,
perquè lo d�Harcourt que esperes

90

EULÀLIA MIRALLES

5 Recullen poesia de guerra els treballs de Coroleu (1880), Torrent (1984),
Escobedo (1988) i Rossich & Valsalobre (2006). Veg. també Miralles (2011: 258-
259), que aplega altres estudis i edicions sobre el tema. 



sap jugar molt bé lo estoc.
Diferent anirà el joc
del que és anat fins ací:
no et llevaràs prou matí
pus lo seu valor innat
molt a ta costa has provat
en lo Casal i en Torí. 

(A la entrada 1645)

Al costat de les manifestacions populars com les dues anteriors, hi
ha els textos que surten de la ploma d�autors cultes el nom dels quals
coneixem o podem provar de conèixer. Fins avui, els estudis que s�han
dut a terme sobre la publicística de la guerra dels Segadors han coinci-
dit a l�hora d�assenyalar el nom d�uns quants propagandistes catalans
(especialment, els de Francesc Martí i Viladamor i Gaspar Sala i Berart);
són majoritàriament autors d�opuscles polítics i de sermons solemnes,
en gran part publicats a l�època i alguns d�ells impresos anònimament
però l�autoria dels quals ha estat revelada. En canvi, sabem poques
coses de la identitat dels poetes catalans que van cantar la Guerra per-
què no hem sabut, o no ens hem ocupat, d�identificar les composicions
anònimes. Tot amb tot, coneixem els noms d�alguns dels seus artífexs:
és el cas de Josep Català, que va escriure la composició Triümfo de
Eulària en Monjuïc, un poema amb vocació èpica que celebra una victò-
ria doblement gran per inesperada, ambiciós quant a la seva extensió
(400 versos) i en el to, de Francesc de la Torre i Sevil o del valencià Pere
Esteve, i poca cosa més; d�altra banda, i tot i que és habitual trobar asso-
ciat al conflicte el nom del poeta més emblemàtic de la segona genera-
ció barroca catalana, Francesc Fontanella, ja he assenyalat en altres oca-
sions que la seva no és una poesia propagandística sinó, simplement,
conseqüència del moment que li va tocar viure i que per això reflecteix
en part els esdeveniments històrics. A la reduïda nòmina d�autors s�hi
ha afegit, no fa gaire, un altre nom: el de Gaspar Sala i Berart. La pro-
cedència geogràfica d�Esteve i de De la Torre (València i Tortosa, res-
pectivament) ens proporciona una pista inequívoca de la seva opció
política que els escrits confirmen. A l�altra banda, Sala és un dels pro-
pagandistes més actius del panorama català i Fontanella, membre
d�una família fortament implicada en les institucions francocatalanes i
en la vida social barcelonina; un i altre són poetes, el primer ocasional-
ment i amb voluntat propagandística, i el segon per vocació i per
damunt de tot amb intenció literària. Per força, tots dos s�havien de
conèixer: Barcelona era una ciutat petita; compartien ideologia i tenien
amics i, encara més important, enemics comuns; tots dos foren panegi-
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ristes de Pau Claris; i, quan va caure Barcelona el 1652, van haver de
fugir a Perpinyà i hi van residir.

*    *    *

Gaspar Sala va néixer a Bujaraloz (Saragossa), de pares catalans,
l�any 1605.6 Va professar a l�orde dels agustins a Saragossa el 1622 i ben
aviat és va instal·lar a Catalunya. L�any 1634 ja el trobem vinculat al
poder municipal barceloní, com a membre d�una junta de teòlegs, però
si fou conegut en el seu temps va ser per la seva capacitat com a orador
i pels seus escrits; més endavant, a partir de 1640, la seva implicació en
la Revolució Catalana el va convertir en un personatge clau del
moment, molt pròxim a les institucions catalanes. Des d�aleshores, els
nomenaments es van anar succeint: professor a l�Estudi General de
Barcelona (1641), predicador i cronista del rei de França i abat de Sant
Cugat des de 1642.7 Les notícies que avui coneixem sobre Sala prove-
nen, majoritàriament, de les semblances biogràfiques que trobem en
alguns textos antics. Josep Massot n�escrivia, l�any 1699, una:

El illustre señor fray Gaspar Sala y Berart, de nación arago-
nés aunque de padres catalanes, tomó el hábito en el convento
de San Agustín de Zaragoza de muy pocos años. Siendo pro-
fesso fue embiado a Perpiñán a estudiar las Artes; en el con-
vento de Barcelona, la Theología. Era de raro ingenio. En el año
de 1628 le hizieron lector, y en el capítulo de 1635, celebrado en
Épila, fue prohijado al convento de San Agustín de Barcelona,
donde hizo demostración y ostentación de su grande talento y
sabiduría en innumerables sermones que predicó [�], y no hay
ciudad ni villa de suposición en el principado de Cataluña que
no haya él predicado, tanto era el aplauso. No se puede ponde-
rar la fama y opinión, assí de theólogo com de predicador ha
tenido, ni será mucho dezir que en sus tiempos fue el mejor pre-
dicador de Cataluña. Graduóse dotor de theología en la
Universidad de Barcelona a 14 de noviembre 1639 y en el año
de 1641 le dieron cáthedra de theología para toda su vida, en la
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6 La síntesi biogràfica més acurada de Sala és la de Neumann & Simon (2003),
que adverteixen sobre la necessitat d�emprendre un estudi monogràfic sobre el
personatge. Veg. també Serra (1995), Simon (1999 i 2007), Neumann (1998) i
Miralles (en premsa). 
7 El seu nomenament com a abat de Sant Cugat no fou una decisió ben rebuda
entre els benedictins, que preferien algú del mateix orde per al càrrec; va ser
confirmat per una butlla papal el 1645.



misma Universidad. Año de 1642 fue nombrado, por el illustre
cabildo de Lérida, letor magistral de dicho ilustre cabildo, y el
mismo año fue nombrado predicador y coronista del rey de
Francia, Luys XIII. Después, el año de 1643, por el mismo rey
Christianíssimo fue electo abad de San Cucufate del Vallés, de
la orden de San Benito, y es una de las mejores abadías del prin-
cipado de Cataluña, tres leguas de Barcelona (Massot, 1699:
293-295). 

L�any 1644, i després de la derrota a Lleida de les tropes franceses,
Gaspar Sala fou un dels emissaris de les institucions catalanes, com a
representant del Consell de Cent, per manifestar a París el malestar del
país amb la gestió del virrei, el mariscal Philippe de La Mothe-
Houdancourt. Els catalans l�acusaven d�haver-se preocupat més per
enriquir-se i distreure�s amb la seva amistançada, Eulàlia Reguer, que
per dirigir l�exèrcit, raó per la qual els resultats de les darreres cam-
panyes havien estat pèssims; la gestió del governador Margarit, molt
proper a La Mothe, tampoc era ben vista. La Mothe havia arribat a
Catalunya després d�haver destacat en els setges de Casale i Torí, on
havia coincidit amb el comte d�Harcourt, que anys després el substi-
tuiria com a virrei de Catalunya (veg. la dècima editada supra).
L�ascens i la caiguda en desgràcia de La Mothe s�entenen només d�a-
cord amb l�evolució dels esdeveniments a la Cort francesa: sota el
patronatge de Richelieu, de qui era parent llunyà, formava part d�una
de les faccions més influents a París; en l�altra facció hi trobem els
Condé, de qui m�ocupo més endavant. L�any 1642 les campanyes cata-
lanes van ser favorables a La Mothe, però amb la mort de Richelieu la
facció cortesana a la qual pertanyia es va veure desplaçada i s�incre-
mentà el poder de la del príncep de Condé, el fill del qual havia estat
proclamat l�heroi de Rocroi. Els fracassos militars de 1643 i 1644, l�as-
cens de Mazzarino i l�arribada de Marca a Catalunya acabaren d�en-
fonsar el mariscal. És en aquest context que Sala fou enviat a París; tot
i que els partidaris del virrei van creure, d�entrada, que l�abat electe de
Sant Cugat podia ser un aliat en la seva causa, aviat van veure clar que
no seria així.8 Sala, com els membres d�altres famílies influents del
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8 Un parell d�anys abans, en el sermó de Sant Jordi de 1641, Sala comparava La
Mothe amb Otger Cataló (Neumann & Simon, 2003: 11-12). És evident que la
percepció sobre el virrei que tenia Sala va fer un tomb: en un memorial de Sala
a la reina regent aquest diu que, després d�haver rebut el nomenament com a



Principat capitanejades pel clan Fontanella, entre les quals els Martí i
Viladamor o Josep d�Ardena, van lluitar perquè arribés la destitució de
La Mothe.9 Però La Mothe no va caure sense deixar escrit, a la reina
regent, que un dels caps de la conspiració havia estat Sala: 

Vostre Majesté, qui rend la justice à tous ses sujets, ne la refu-
sera pas a un gentilhomme aux services duquel le feu roy a eu la
bonté de donner un office de sa Couronne pour recompense; et
V. M. me pardonnera s�il luy plaist si j�ose luy dire qu�il seroit
honteux à la France et bien rude à un homme de ma condition
de souffrir que des gens de celle de ces imposteurs, desquels le
chef [l�abat Sala] est un fugitif de ce pays pour l�enormité de ses
crimes, trouvassent de l�appuy dans vostre cour, qui les a mis à
couvert du chastiment qu�ils meritent; mais je ne doute point de
que leur mauvaise vie et la fauseté des mémoires qu�ils ont doné
contre moy estant conue de Vostre Majesté et de son conseil, je
m�en recoivre la mesme justice que Votre Majesté a acoustumé
de rendre à tout le monde.10

Entre 1644 i 1646 Sala es va veure obligat a fugir de Barcelona per-
seguit per la Inquisició, que havia descobert que mantenia relacions
amb una monja. Qui sap si no es tractà d�un contraatac, ben articulat,
dels partidaris de La Mothe que responien, amb els mateixos argu-
ments, a les acusacions de poca moralitat que s�havien fet sobre el
virrei? No en tinc cap prova, però pot ben ser; almenys, és un argument
que ja aleshores, com ara, es feia servir per desacreditar el contrari;
recordem, si més no, un altre cas: el 1648 Josep de Margarit, en una
carta a Mazzarino, acusava de capteniment indecorós el poeta Francesc
Fontanella, que es veu que s�entretenia escandalitzant les monges d�un
convent barceloní (Valsalobre, 2010). És clar, però, que La Mothe i
Fontanella eren seglars i que aquest no era el cas de l�agustí Sala. Sigui
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duc de Cardona, el virrei �se ha vuelto tan desconocido e interesado que pare-
ce castellano� (Sanabre, 1956: 267).
9 Per a La Mothe a Catalunya, Aznar (2006). Veg. També Sanabre (1956).
10 Citat per Aznar (2006: 244); carta del mariscal La Mothe a la reina, datada a
Cervera el 15 de novembre de 1644. En les memòries de La Mothe, Defenses des
Philippes, publicades a París l�any 1649, el mariscal insistia: �Il y avoit à Paris un
moine apellé l�abbé Sala, eschappé des prisions de l�Inquisition de Barcelone, ou
il estoit detenu à cause de crimes enormes� (1649: V, 17; citat per Neumann &
Simon, 2003).



com sigui, en aquests anys Sala va seguir vinculat a la Cort de París,
que va saber veure la utilitat de mantenir la fidelitat d�un defensor de
la unió entre Catalunya i França.

El 1652, amb la caiguda de Barcelona, Sala es va refugiar a
Perpinyà. Després del Tractat dels Pirineus li arribarà la restitució com
a abat de Sant Cugat: s�hi reintegrarà i morirà el gener de 1670 ocupant-
ne l�abadiat.

Sala és un personatge polièdric que cada dia s�advera més impor-
tant en el complex entramat propagandístic orquestrat per les institu-
cions catalanes. Fins ara els estudis s�han centrat a remarcar la seva
prolífica dedicació a la pamfletística i l�oratòria sacra i la seva relació
amb les institucions catalanes, alhora que s�ha assenyalat l�extraordi-
nària difusió europea dels seus escrits gràcies a l�impuls de les institu-
cions catalanes. L�obra de Sala arrenca, però, abans de la Revolució
Catalana, amb títols com ara Sermón a la immaculada concepción de la
Virgen Santíssima (Barcelona, Llorenç Deu, 1633), el tractat sobre políti-
ca de caritat municipal Govern polítich de la ciutat de Barcelona per a sus-
tentar los pobres i evitar los vagamundos (Barcelona, Sebastià i Jaume
Matevat, 1636), dirigit al Consell de Cent, o Panegírico aniversario de los
héroes catalanes difuntos, immortales en sus hazañas (Barcelona, Gabriel
Nogués, 1639), en què ja es perfila la seva posició politicoideològica.
Autor del text més difós de la publicística catalana, la Proclamación cató-
lica (1640), escrita per encàrrec dels consellers i Consell de Cent, també
són obra seva Secrets Públichs, pedra de toch de les intencions de l�enemic
(1641; Sala, 1995) i Epítome de los principios y progressos de las guerras de
Cataluña en los años 1640 y 1641 y señalada vitoria de Monjuyque (1641).
D�aquests pamflets polítics, a voltes traduïts, se�n feren edicions arreu
d�Europa sobretot en els primers anys de la guerra. Igualment, Sala és
autor d�un panegíric a la mort del diputat Claris (Lágrimas catalanas al
entierro y obsequias del illustre deputado ecclesiástico de Cataluña, Pablo
Claris, Barcelona, Gabriel Nogués, 1641; Sala, 2008), del sermó de Sant
Jordi de 1641,11 de la contrarèplica catalana a les crítiques sobre la
Proclamación catòlica (Ingenuidad catalana coronada de los lilios, signat amb
el pseudònim de Francisco Vopis; Barcelona, Pere Joan Dexen, 1644),
d�una traducció del francès al català dedicada al fill del virrei Harcourt
(Traducción del héroe francés o la idea del gran capitán... Dedicada al exce-
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11 González Peiró (1984); Torres (2001). Neumann & Simon (2003) esmenten
altres sermons seus que no van arribar a les premses.



llentíssimo señor el conde de Armagnac, primogénito del sereníssimo conde de
Harcourt, virrey y capitán general del principado de Cataluña y sus condados
de Rossillón y Cerdaña, por el abad de San Cugat, predicador y coronista de su
magestad, Barcelona, Antoni Lacavalleria, 1646) i, encara, d�almenys un
text que s�ha perdut però del qual en tenim algunes notícies recollides
per l�historiador Joan Gaspar Roig i Jalpí. Així, després de la caiguda
de Barcelona, el 1652, l�abat de Sant Cugat marxà cap al Rosselló des
d�on redactà un memorial que li fou encarregat pel bisbe d�Aurenja,
Giacinto Serroni. En aquest memorial, en català i en llatí, Sala s�ocupa-
va de la divisió geogràfica de Principat i Comtats:

A 24 de setiembre del año 1661, hallándome en Perpiñán [�],
consultando esta materia con el abad de Sant Cugat del Vallés,
fr. Gaspar Sala, a quien tenía yo en algunas cosas obligado, me
certificó avía avido por la parte de Francia en aquel negocio
mucha sofistería, y dióme a leer los quadernos que por orden del
illustríssimo señor don Fr. Hyacinto Serroni, obispo de Orange,
avía trabajado (los quales estavan escritos parte en lengua latina
y parte en lengua catalana) acerca de esta materia. Díxome tam-
bién que Marca y Serroni no estavan muy corrientes y que en la
división de los dos reynos sus sentimientos no concordavan; que
pretendía Marca, ofreciendo a su rey más dilatada porción de
España, con sus aparentes dotrinas, ganarle más la voluntad
[�]. Que él lo avía trabajado assí y, de hecho, constava en aque-
llos sus quadernos para que le quedasse al sereníssimo rey de
España enteramente Cataluña, y porque sentía en su conciencia
que a todo tirar la barra, aquello solamente era lo que según los
geógrafos avía de quedar por el rey de Francia; y esso, no por-
que de todo punto lo sintiesse assí, aunque assí lo huvo de escri-
bir (Roig i Jalpí, 1678: 135-136).

Roig i Jalpí és, que jo sàpiga, el primer a citar aquesta obra manus-
crita de Sala. Després d�ell, Argaiz recull una carta de Gaspar Sala pre-
cisament a Roig i Jalpí que diu el següent: 

[�] como lo hazía en la Armonía geográfica de España, obra
que tenía en embrión por los años de mil seiscientos cinqüenta y
dos, quando començaron mis trabajos, y se me perdió entre
otros muchos papeles de cátedra, púlpito y historia dignos de
estimación, en mis peregrinaciones; que como los aya allado
quien los entienda, no los daré por perdidos. En aquella conci-
liava los quatro príncipes de la geografía: Pomponio Mella,
Estrabón, Claudio Ptholomeo y Plinio, en las ciudades, montes
y ríos de España, y dezía de cada una de las regiones de ella lo
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más lustroso y demás insigne grandeza (Argaiz, 1677: 468-469;
reproduïda per Massot, 1699: 163-164). 

No es podria tractar de la mateixa obra?12 Possiblement, sí: coinci-
deix la temàtica tractada i coincideixen les dates d�execució del projecte.

Gaspar Sala era un home conscient que s�havia de fer arribar arreu
el missatge de les institucions catalanes. Va escriure en català, en caste-
llà i en llatí, i per transmetre les seves idees tant li valien memorials,
opuscles, panegírics, sermons, com poesia. És, que se sàpiga, l�únic
autor català a abastar pràcticament tots els gèneres literaris en aquesta
ofensiva propagandística i, malgrat la prolífica producció seva que
avui coneixem, d�un estudi exhaustiu dels escrits de l�època potser en
resultaran noves atribucions.13

El Sala poeta és una �descoberta� relativament recent. Tot indica
que és autor almenys de la composició Queixa dels Pirineus i sa descrip-
ció (Miralles, 2009a; Miralles, 2010: 450-451), una prosopopeia en què
els Pirineus parlen en primera persona i es lamenten de les circums-
tàncies històriques actuals, alhora que reclamen no ser dividits.
L�atribució la reporta un manuscrit tardà, copiat a la primera meitat del
segle XVIII i que serva, entre d�altres textos, poesia política de l�època de
la guerra de Successió, però res no fa pensar que no pugui ser certa: és
més, el to, el contingut i el fet que l�autor sigui un profrancès, assenya-
len que és molt probable. Ara bé, aquest no és l�únic poema que potser
se li hauria d�atribuir. 

*    *    *

L�any 1647, la impremta de Pere Lacavalleria de Barcelona va publi-
car el fullet intitulat Al sereníssimo y altíssimo y potentíssimo señor Luis de
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12 Torres Amat (1836: 571-572) és, em sembla, el primer a parlar de dues obres:
�Escribió también, aunque no la imprimió, otra obra con este título: De la divi-
sión geográfica de los reinos de Francia y España. Viola y la leyó el P. Roig en casa
del mismo autor [�]. Formó esta obrita por orden del obispo de Orange, Jacinto
Serronio [�]. Armonía geografica Hispaniae. En esta obra conciliaba los cuatro
príncipes de la geografía (Mela, Estrabón, Ptolomeo, Plinio), y a otros, en orden
a las ciudades, montes y ríos de la península, y aun con respecto a las cosas más
notables de cada región de ella [�]�; després d�ell, s�ha anat repetint la citació.
13 Molt possiblement és seu un altre dels textos primerencs de l�ofensiva publi-
cística catalana, l�anònim Apoyos de la verdad catalana... ([Barcelona, Gabriel
Nogués, 1640]).



Bourbón, príncipe de Condé, primer príncipe de la sangre, primer par y gran
maestro de Francia... Poema, signat amb l�acrònim �H. y O. C. D. V. A.� i
amb el locatiu �De S. Cugat�. Ja he dit que Sala va ser nomenat abat de
Sant Cugat l�any 1642, tot i que la confirmació papal no li va arribar fins
tres anys més tard, i l�acrònim sembla que es podria resoldre així:
�Humilde y obligado capellán/cronista de Vuestra Alteza� (Miralles,
en premsa). L�abat Sala era, com és prou sabut, predicador i cronista
del rei de França: pel tema del poema sembla, més aviat, que la C hau-
ria de voler dir �cronista�, tot i que no es pot descartar l�altra opció que
apunto. D�altra banda, els versos 249-250 de la composició en qüestió
ens ennoven que l�autor no és un home d�acció, un guerrer: �Perdona
mi osadía viendo que está obligada / a servir con la pluma, pues que
no ciñe espada�; res no indica explícitament que hagi de ser un religiós,
però el verb �servir� i, sobretot, el locatiu, conviden a pensar en Sala.14

Al sereníssimo y altíssimo y potentíssimo señor Luis de Bourbón... és un
panegíric d�autor culte, ambiciós, que arriba gairebé als tres-cents ver-
sos. Com en altres composicions de l�època sobre el conficte, s�hi detec-
ten clars ressons èpics i la voluntat de l�autor és la d�inserir-lo en aques-
ta línia: l�esment a Homer i Virgili, prínceps de l�èpica, és ben clar en
aquest sentit (vv. 15-16). Cantant les gestes dels herois, els combatents,
el poeta crea un model a admirar i imitar, la il·lusió d�una victòria final
pròxima i paral·lelament mira d�evitar que flaquegin els ànims si les
circumstàncies no són del tot favorables. És, també, com la Queixa dels
Pirineus i sa descripció atribuïda a Sala, un poema amb aparat mitològic,
per bé que moderat; tot amb tot, aquesta és una característica de la poe-
sia barroca, no exclusiva del nostre autor.

Ara bé, el que d�entrada crida l�atenció de Al sereníssimo y altíssimo
y potentíssimo señor Luis de Bourbón... és el metre emprat per a la com-
posició. L�ús de l�alexandrí apariat és documentat escassament en la
poesia del Siglo de Oro hispànic; pel que fa a la literatura catalana del
XVII, que jo sàpiga, no en tenim exemples, cosa que no vol dir que no
s�hagués emprat esporàdicament. Navarro Tomàs (1978: 277) n�ofereix
uns pocs testimonis en castellà i assenyala que hi predomina l�accent a
la segona i sisena síl·laba de cada hemistiqui, seguint el model francès.
Així, i amb la consciència que fa servir el castellà, però alhora l�alexan-
drí apariat típic del teatre francès de l�època, l�autor ho fa notar com a
homenatge a l�origen d�aquell a qui endreça el poema del qual és pro-
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Antoni Simon.



tagonista, el príncep de Condé: �Ofreceré un poema que mi afición
expressa / en lengua castellana, vestido a la francesa� (vv. 8-9). Aquest
és un poema ben travat mètricament, d�un autor amb ofici i lingüísti-
cament competent. Sala era totes dues coses, però el limitadíssim cor-
pus de producció poètica que se li ha atribuit no permet establir com-
paracions més precises.

Lluís II de Borbó-Condé, príncep de la sang, duc d'Enghien i quart
príncep de Condé, el protagonista (l�heroi) d�aquest poema, era, tot i la
seva juventut, un militar experimentat quan va arribar a Catalunya el
1646 després de la mort del seu pare, Enric II de Borbó-Condé, que
havia estat generalíssim dels exèrcits de Catalunya, Rosselló i
Llenguadoc. Amb poc més de vint anys, el Gran Condé havia dirigit les
tropes franceses a la victòria a Rocroi (1643), raó per la qual s�havia
guanyat el respecte i l�admiració d�Europa; amb aquesta i altres cam-
panyes posteriors (entre les citades en el poema: Philipsbourg,
Thionville i Maguncia, 1644; Dunquerque, 1646) és clar que era vist
com un home capaç militarment. Després d�una breu lloança introduc-
tòria del Gran Condé (vv. 1-20), el poema s�ocupa de les victòries
obtingudes durant la guerra dels Trenta Anys, cada una amb un epí-
graf descriptiu: Vitoria de Recroi (vv. 21-46), Plazas ganadas en Alemaña
(vv. 47-64), Sitio y rendimiento de Dunquerque (vv. 65-100). Els cent pri-
mers versos del poema permeten al lector, d�una banda situar el perso-
natge i, de l�altra, serveixen de pas per arribar al nucli narratiu, l�esta-
da i les campanyes militars al Principat en l�episodi de la guerra dels
Segadors: Entrada en Cataluña (vv. 101-144), Paseo de la marina (vv. 145-
162), Sitio de Lérida (vv. 163-202), Conservación de Cataluña (vv. 203-226),
Sitio de Áger (vv. 227-246). Tanquen la composició uns versos laudato-
ris, conclusius (vv. 247-282).

L�arribada del príncep de Condé era anhelada des de feia temps al
Principat. Coincidint amb la caiguda del virrei La Mothe (1644) els seus
adversaris, entre els quals Sala, havien demanat a la Cort que s�enviés
l�aleshores duc d�Enghien a substituir-lo: les victòries de Flandes, vis-
tes com un aval, havien estat celebrades solemnement a Barcelona i
contrastaven amb els fracassos militar de l�aleshores virrei. El duc
d�Enghien era, a més a més, príncep de la Sang, i era garantia de bones
relacions amb la Cort i de recursos econòmics; com assenyala Aznar
(2006: 241), �en el caso del duque de Enghien confluían todas estas cali-
dades, ya que la Casa de Condé constituía el pilar político, financiero y
en gran medida militar de la Regencia, sobre todo tras el desplaza-
miento del clan Vendôme y les Importants en septiembre de 1643�.
Aleshores no va poder ser i, com a substitut de La Mothe, arribà el
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comte d�Harcourt, Enric de Lorena, al fill gran del qual Sala endreçà la
Traducción del héroe francés o la idea del gran capitán...

Si la capitulació de Lleida el 1644 a Felip IV havia estat un dels
motius pels quals les institucions catalanes van qüestionar el virrei La
Mothe a les autoritats franceses, és clar que Sala, que es trobava entre
els emissaris que en aquella ocasió van desplaçar-se a la Cort de París
per lamentar-se�n, ara es veia en la necessitat de justificar la retirada del
Gran Condé en la mateixa ciutat (veg. espec. Sitio de Lérida, vv. 163-
202). L�argument que justifica l�abandó de la defensa de Lleida, ara, a
diferència d�uns anys abans, es veu meridianament clar: és més impor-
tant salvar Barcelona, cap i casal, i per extensió el Principat, que entos-
sudir-se a sortir victoriós de la ciutat:

A Lérida abandonas, desprecias esta gloria,
que en guardar Cataluña fundas tu gran victoria.
La armada castellana venía a Tarragona
trazando una entrepresa contra de Barcelona, 
pero tu lince ingenio, que todo lo veía,
a peligro tan grande remedio prevenía.
Y así el sitio levantas y, con prudente modo,
renuncias una parte por conservar el todo. 
(vv. 195-202)

Tot al llarg del poema, la insistència en aquest punt és fins i tot
redundant: de fet, diria que és l�argument que el justifica. Ara bé, la rei-
terada justificació dels fets bèl·lics i la lloança de Condé és clar que no
són raons suficients per assenyalar únicament i amb tota seguretat Sala
com a possible autor. Hem de recuperar els arguments que he anat des-
cabdellant (propagandista de primer ordre vinculat a les institucions
catalanes, autor competent en més d�un gènere literari i llengua i,
sobretot, la resolució de l�acrònim i el locatiu �De Sant Cugat�) per
poder afirmar que totes les dades conegudes, fins ara, apunten en
aquesta direcció.

APÈNDIX

Al serenísimo, altísimo y potentísimo señor Luis de Bourbón, príncipe de
Condé, primer príncipe de la sangre, primer par y gran maestro de Francia,
cabo de los consejos del rey, duque de Anguien, Castillo Ros, Montmoranci,
Albret y Fronsac, gobernador y lugartiniente general por su magestad en las
provincias de Borgoña, Bressa y Berri, visorey y capitán general en el princi-
pado de Cataluña y condados de Rossillón y Cerdaña. Poema.
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Borbón, príncipe excelso, al orbe formidable,
admirable en tus hechos y en ninguno imitable,
hijo de Apolo y Marte, de mil gracias dotado,
a quien en letras y armas los dos han laureado,
si, entre las filomenas y los cisnes canoros
que en el Sena gorjean tus elogios a coros
permites, balbucientes, si bien en lengua estraña,
mis arrullos groseros, en cármenes de España,
ofreceré un poema que mi afición expresa
en lengua castellana, vestido a la francesa;
perdona si es humilde; fuera en todo perfeto                       10
si mi ingenio igualara a mi rendido afecto.
Ya sé que los ingenios y todas las historias
dicen que faltan plumas iguales a tus glorias,
que en papel no se escriben tus hechos inmortales
pues los registra el tiempo en eternos anales;
que si Homero y Virgilio en esta edad vivieran
no de Ulises y Eneas, sino de ti, escribieran;
que la sombra del tiempo no ocultará tu fama,
que lucirá en los orbes como perpetua llama,
que a tal grado tus prendas te remontan y exaltan
que no hay subir sin alas y Dédalos me faltan.                  20

Vitoria de Recroi
Vio España que quedaba Francia bajo el gobierno
de una viuda y de un niño, ella santa y él tierno;
en estas mutaciones sus intereses funda
y, cual león rugiendo, furor y rabia inunda:
de las hermosas lises el candor manchar quiere
de sangre de inocentes, al tiempo que el rey muere.
Este pésame invía la piedad castellana
cuando el cuñado muere, al sobrino y hermana:
todas sus armas junta y sus fuerzas prepara,
en Recroi las engrosa, a Francia las encara.                        30
De solo este suceso toda la Francia pende,
temen sus aliados, la Europa se suspende.
Pero tú, ¡oh regio joven!, en quien el rubio bozo
en líneas de oro escribe caracteres de mozo,
de tu primera espada hiciste allí el ensayo
y vio Recroi y España que tu espada era rayo;
y cual el rayo suele abatir lo eminente
reducistes en humo esta armada potente.
Las áridas campañas del fuego y de los soles
las inundó tu espada de sangre de españoles;                   40
los castillos de Francia de presos se llenaron
y, los presos sobrando, las cárceles faltaron;
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firmastes la corona al rey en su cabeza
y distes a su reyno paz, reposo y grandeza. 
Éste es tu primer paso, ¿qué seran tus progresos?
Ninguno, en tus elogios, podrá escribir excesos.

Plazas ganadas en Alemaña
Philisbourg, Thionvila, en cuyos baluartes
arbolar no podía Francia sus estandartes,
al punto que te vieron sus cimientos temblaron,
sus cañones gimieron, sus vecinos lloraron;                       50
porque, como eres rayo, sus muros presto allanas,
y lo que otros en años, tú en pocos días ganas.
Apenas te presentas delante de Maguncia
cuando sola tu vista la muerte les anuncia;
asustada Alemaña, cien ciudades ofrece
a tu real clemencia, viendo que ya perece.
Y hallándote tan pío, te llaman las naciones
basilisco de plazas, imán de corazones.
Del Rin y del Danubio las fértiles riberas
de túmulo sirvieron a las tropas bavieras                           60
cuando, a pie y a caballo, sin curar tus heridas,
el hilo de tu espada cortó el de tantas vidas.
Que con sudor y sangre has siempre alimentado
los laureles y palmas de que andas coronado.

Sitio y rendimiento de Dunquerque
Nunca sospechó Flandes que el valor soberano
de tu brazo pasara los límites de humano;
receló, sí, que puede tu espada en sus confines
derruille sus fuertes, vencer sus paladines,
pero perder Dunquerque, blanco de su cuidado,
puerto de sus cosarios y puerta de su estado,                     70
jamás llegó a temerlo, porque por mar y tierra
sus fortificaciones la eximen de la guerra:
Dunquerque es quien domina aquellos mares grandes
y la que era fianza de las guerras de Flandes!
Pero tú, ¡oh nuevo Marte!, cuyo brío indecible
siempre en la guerra emprende lo arduo y lo imposible,
que anhela, aspira y corre, en todas las campañas,
a divulgar tu nombre con heroicas hazañas.
Esta indómita plaza atacas con tal arte
que la Europa te llama, a boca llena, Marte,                       80
porque apenas la Fama con sonora bocina
a divulgar se apresta acción tan peregrina
cuando le mandan toque, sin variar de aliento, 
del famoso Dunquerque el sitio y rendimiento.
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Perdone Julio César, a quien sirvió de escudo
el Rin, porque en diez años vadearle no pudo,
que tú, en menos de un lustro, su fondo has vadeado
y hasta el claro Danubio tus tropas han llegado;
él consumió dos lustros en menores hazañas
que las que tú has obrado en tus cuatro campañas.           90
Tantos mundos rindiera tu valor generoso
cuantos suspirar pudo Alejandro ambicioso!
No se mueve tu mano que el español no tema,
tu pie va siempre hollando su pomposa diadema,
victoria es cada paso y, al fin, en estas guerras
no vences las armadas, sino que las entierras.
¡Oh formidable joven!, basta; que el norte helado,
sin voz y sin aliento, todo en sangre bañado
a tu espada se rinde y tu nombre venera
pidiendo le des tiempo de respirar siquiera.                     100

Entrada en Cataluña
Ven, ven, señor a España, pasa los Pirineos,
do, mejor que Pompeyo, colgarás tus trofeos.
Ven, ven, a Cataluña, a quien los castellanos
afligen y devastan cual otros pompeyanos.
Ven, Scipión ilustre, con tus nobles franceses
a sacarnos del yugo destos cartagineses.
Tus ascendientes, Carlos y Ludovico el Pío,
aquí, contra africanos, emplearon su brío,
ellos son fundadores deste grande condado
que, a diferencia de otros, se llama Principado,                110
ellos le hicieron rico de beneficios regios,
de gracias, exenciones, libertad, privilegios;
nuestros príncipes fueron, vasallos suyos fuimos:
a Francia habemos vuelto, volvemos do venimos.
Cuando se publicaba que tu Alteza venía,
de nuestras esperanzas España se reía,
pero habiendo entendido tu entrada y tan aprisa,
en profundos suspiros se conmutó su risa,
y, cual suelen las aves turbarse en la campaña
si el gavilán descubren, así se turbó España.                     120
Cual rayo a toda prisa entraste en los Condados
viniendo a la ligera, con solos dos criados.
Merced tan soberana, favor tan dilatado,
que el obsequio más grande es corto y limitado!
Jamás los Pirineos, Alpes, peñas fragosas,
los príncipes pasaron sin tropas poderosas,
que al fin a la fortuna, varia en sus accidentes,
todos están sujetos, cobardes y valientes.
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Mas quiso vuestra Alteza, con estos ademanes,
despreciar castellanos y honrar los catalanes.                  130
Quien no conoce el miedo, desprecia su enemigo;
quien amor y ley tiene, confía de su amigo.

Entrada de su Alteza en Barcelona
La insigne Barcelona, de cañones ceñida,
llena de estraño gozo te da la bienvenida.
Con púrpuras y togas, sus nobles magistrados
a recibirte salen, gozosos y admirados;
el pueblo, en gran concurso, el alborozo aviva,
diciendo a grandes voces: ¡Viva el príncipe, viva!
Quien te llama Alejandro, quien César que va solo, 
quien encubierto Marte, quien simulado Apolo, 140
que en tu cesáreo rostro todo el mundo leía
no sólo tu prosapia, pero tu valentía.
Hermosas galas gastas, preciosas ropas vistes,
el luto cubres de oro, quitando agüeros tristes.

Paseo de la marina
Dos veces al paseo, sobre un caballo hermoso,
con tan ricos jaeces salistes tan pomposo,
tan galán, y tan grave, con tanto aliño y arte,
que si no es a ti mismo no hallo a qué compararte.
De nobles a caballo estabas asistido
(que el menor dellos iba de un potosí vestido) 150
y tú, delante todos, y dellos venerado,
a Febo parecías de estrellas rodeado;
el Sol se retiraba, seguido de la noche,
pero esta tropa hermosa hizo parar su coche,
temió la competencia y, apresurando el paso,
�ya no hago falta�, dijo, �ciérrome en el ocaso�.
Neptuno y los tritones los abismos dejaron
y por las crespas olas miraron y admiraron;
y para dar aplauso a tan ilustres pompas,
tañen sus caracoles y sus marinas trompas.                       160
Las ninfas que en carrozas daban alma al paseo
dicen que hasta callando tienes fuerzas de Orfeo.

Sitio de Lérida
Tus valerosas tropas ya se van condensando
como nubes preñadas, rayos amenazando;
con tus lucidos cabos sales de Barcelona,
a tus amagos teme la antigua Tarragona!
Pero cual suele el rayo cuando descender quiere,
que en una parte amaga y en otra parte hiere,
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así tú, ¡oh gran tonante!, que a lo arduo te inclinas,
dejas a Tarragona y a Lérida fulminas.                               170
Ya la embistes, la atacas, la minas, la contrastas
todos del buen suceso te dan las nuevas faustas,
pero tu gran prudencia sabiamente dispone
que tu valor se aplaque y a Lérida perdone.
Neciamente se alegra el pobre castellano
cuando dejas un dedo por no perder la mano:
ignora los secretos de tus armas francesas,
que sabes sacar fruto abandonando empresas;
ignora que tu idea supo formar, divina,
seguridades ciertas de aparente ruina.                               180
El valor solamente ni el coraje fogoso
no es lo que constituye un general famoso;
el valor sin juicio, la fuerza sin prudencia,
entre un león y un hombre nunca hará diferencia.
Si el sitio adelantaras a Lérida rindieras,
pero este Principado a riesgo le expusieras;
reservando tus fuerzas y habiendo el sitio alzado
conservas Cataluña, ganas el Principado.
Uno y otro se hiciera si tropas destinadas 
pudieran a su tiempo venir a tus armadas,                        190
pero estamos sujetos a varios accidentes
y éstos han impedido que no acudan tus gentes.
El sabio, en nuevo caso, nuevo muda consejo:
soys, señor, mozo cano; soys, señor, joven viejo.
A Lérida abandonas, desprecias esta gloria,
que en guardar Cataluña fundas tu gran victoria.
La armada castellana venía a Tarragona
trazando una entrepresa contra de Barcelona, 
pero tu lince ingenio, que todo lo veía,
a peligro tan grande remedio prevenía.                             200
Y así el sitio levantas y, con prudente modo,
renuncias una parte por conservar el todo.

Conservación de Cataluña
En las Borjas asientas tus lucidos reales,
desafiando a España a batallas campales,
pero los castellanos, depuesta su arrogancia,
ni aun a mirar se atreven nuestras tropas de Francia;
España se suspende, porque te teme ocioso,
y al fin experimenta que es ocio belicoso.
Lérida y Tarragona ciñes con fuertes tales
que te da Cataluña las gracias inmortales                          210
porque a estas dos ciudades, con prudente gobierno,
si bien se considera, has puesto sitio eterno;
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ya no serán fantasmas, Lérida y Tarragona,
que espanten Cataluña o asusten Barcelona,
nuestras fronteras siempre vio el enemigo abiertas
y ha sido dueño libre de nuestras propias puertas,
pero tú a Cataluña dejas tan bien cerrada
que es fuerza vierta sangre para intentar la entrada.
Ya Lérida es inútil, Tarragona, costosa,
acabóse el comercio con la infame Tortosa. 220
Más seguros quedamos con tus ocios marciales 
que con tantos combates de muchos generales,
y sin lisonja habemos de confesar, nosotros,
que es más activo tu ocio que el obrar de los otros,
porque si a Cataluña dejas fortificada
más debe a tu gobierno que no debe a su espada.

Sitio de Áger
Ya del verano adusto cesaban los rigores
y el otoño templaba con fríos sus ardores
cuando tu espada quiso concluir la campaña
con un revés tan diestro que queda absorta España: 230
Áger es una villa de tan fuertes abrigos
que más de veinte días costó a los enemigos;
si no faltara el agua y algunas municiones
nunca fijara España en ella sus pendones;
su acceso es tan fragoso que, con vana porfía
hasta hoy se ha intentado subir artillería;
a solo ti los cielos de industria tal dotaron
que pasan tus cañones do nunca otros pasaron.
Aplicas a esta plaza con tal valor tu espada
que dudándose el sitio se publica la entrada; 240
no rindes esta villa por hambre o intereses
sino por el esfuerzo de tus lirios franceses;
con brecha y por asalto ganas esta victoria
con que queda tu espada llena de inmortal gloria.
Áger queda ganado y Balaguer, seguro:
Pallás condado libre porque Áger es su muro.

¡Oh Príncipe primero!, del orbe sin segundo,
milagro de los siglos, raro asombro del mundo,
perdona mi osadía viendo que está obligada
a servir con la pluma, pues que no ciñe espada.               250
Y si quien es con héroes de encomios avariento
a las virtudes niega el forzoso alimento,
tu virtud he ofendido, tus glorias he agraviado,
pues en darles elogios tan escaso he andado,
mas quien engolfa en ellas su atrevimiento paga
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pues cuando más navega, entonces más naufraga.
Loca ha sido mi pluma escribiendo excelencias
con quien los mismos dioses huyen las competencias:
claramente las huye Marte, dios belicoso,
y por no estar corrido, más quiere estar ocioso, 260
su trono te renuncia, que si te lo negara
sabe bien que, tu brazo, a fuerza lo ganara; 
el águila y sus rayos Jupiter te ha ofrecido
y pide tu alianza por no verse corrido;
aquellos mismos dioses que con fulgúreas guerras
sepultaron gigantes en las tinacrias sierras
dejan, por ganar nombre, las etéreas regiones
viniendo asentar plaza bajo de tus pendones.
Tu espada, tu prudencia, combates tan estraños,
tantas hazañas hechas en tiempo de cuatro años              270
al orbe tanto admiran, y tanto al mundo asombran
que César y Alejandro apenas ya se nombran.
Los célebres heroes bisoños comenzaron,
por sus grados subieron, y en la cumbre se hallaron; 
mas tú, príncipe insigne, Marte de todos modos,
comenzaste tus glorias donde acabaron todos.
De tus claros abuelos, Montmorancis Borbones,
no has menester los lustres, pues tú les das blasones;
porque en ti se descubren de prendas tal abismo
que a nadie imitar debes, sino sólo a ti mismo.                 280
Viva tu Alteza siglos, y eternidades viva,
para dar a la Europa la sombra de la oliva.

H[umilde] y o[bligado] c[ronista] d[e] V[uestra] A[lteza].
De S[an] Cugat

Per a l�edició del text seguim les normes habituals d�edició dels tex-
tos del Siglo de Oro: accentuem i puntuem d�acord amb els usos
moderns, regularitzem majúscules i minúscules, mantenim el vocalis-
me dels testimonis i, pel que fa al consonantisme, el regularitzem d�a-
cord amb els usos moderns, però conservem algunes formes amb valor
fonètic. 

5. filomenas: rossinyols.
15. los: corregim l�imprès (lo) d�acord amb el sentit; l�antecedent és, a
sensu, �tus hechos inmortales� (v. 14).
20. Llegim: que no es pot pujar sense unes ales i que em falten Dèdals
(que em fabriquin unes ales) per abastar les teves glòries (v. 19).
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24-25. El lleó fa referència als castellans; les lises són les flors de lis, els
francesos.
31. De solo este suceso. �Solo� es pot llegir en dos sentits, com a adjectiu
o com a adverbi (cf. també vv. 54, 122).
38. esta armada: l�armada espanyola.
43. firmastes: �vas fermar�.
57-58. És a dir: �siendo pío como eres las naciones te llaman basilisco
de plazas e imán de corazones�, en el sentit que malgrat arrassar-ho tot
(basilisco de plazas), captiva els cors d�aquells que coneixen la seva força
(imán de corazones). 
65-68. En aquest sentit: Flandes no va sospitar mai que valor del braç
del príncep de Condé fos sobrehumà; sí, en canvi, que recelava que la
seva espasa (és a dir, ell) pogués derruir-li forts i vèncer els seus mili-
tars.
75-78. Entenem ¡oh nuevo Marte! com a predicat nominal d�un �eres�
tàcit; i, aleshores, les dues oracions de relatiu que segueixen van d�a-
cord amb tu i Marte. 
83. cuando le mandan toque: és llatinisme sintàctic: �cuando le mandan
que toque�.
89. él: Juli Cèsar.
94. pomposa diadema: la corona de glòria (i pomposa) de la monarquia
hispànica. 
102. Els trofeus de Pompeu, als Pirineus.
107-110. Sobre Carlemany i Lluís el Piadós i llur relació amb el
Principat per justificar l�aliança amb França; el condado és la casa com-
tal barcelonina, el Principat.
109, 111. ellos: és a dir, �tus ascendientes� (v. 107).
113. nuestros: �tus ascendientes� (v. 107).
121. los Condados: els comtats de Rosselló i Cerdanya.
142. pero: �sino�.
154. esta tropa hermosa: la tropa del Sol (v. 152) i el seu carro (coche, v.
154).
171. la: Lleida.
178. sabes: �sabe� a l�imprès; el subjecte és el príncep de Condé i no les
armes franceses (v. 177).
192. y éstos han impedido que no acudan tus gentes: és llatinisme; llegim: �y
éstos han impedido que acudan tus gentes�.
203. las Borjas: les Borges Blanques.
218. vierta sangre: �vierta sangre el enemigo� (cf. v. 215).
244. llena: corregim el testimoni (lleva) d�acord amb el sentit.
282. la sombra de la oliva: l�olivera és senyal de pau.
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