Retòrica i estratègia de la Bandera de Santa Eulàlia
Comentari d’un full que representa la realització oral i conté la realització amb
lletra i imatge d’una al·locució pública d’actualitat amb intenció persuasiva amb
referències culturals.
Descripció: Barcelona personificada encoratja els seus fills (els barcelonins) i
demana ajut a Santa Eulàlia, Patrona de Barcelona, en voler sortir amb la seva
Bandera quan té tres bretxes a la muralla l’agost de 1714. Crida a l’atac, “A
l’arma!” , “A l’arma!” i fa menyspreu de l’enemic, eſſa gente (set vegades), per
covard i fanfarró. “Deixem les muralles, busquem batalla” —però les muralles són
l’avantatge del defensor; després diu “Anem amb Eulàlia per Xefe, per Campiona,
per Capitana, tenim la seva Bandera, aixequeu-la per renovar les victòries que
deixaran admirat el món (terrestre Mapa).
Referències mítico-teològiques: l’Emperadriu del Cel (Maria) envia la Capitana
Eulàlia, que és barcelonina, lligant el Cel i la Terra; Hèrcules és el fundador mític
de la Ciutat, mobilitzat en un moment de perill extrem; la Marcial Pal·las (Atenea
com a protectora de la seva ciutat i Patrona de la guerra intel·ligent (a l’Ateneu
Barcelonès una estàtua d’una senyoreta amb faldilla llarga, escut historiat i llança:
Atenea); Eulàlia és una amazona (Maçona) de llarga tradició barroca, associada a la
Bandera; Verdaguer, professional apassionat que havia estudiat la peça que
comentem, qualifica Eulàlia d‘Amassona del Cel, influència inconscient de la
Valquíria, al poema Santa Eulària.
Imaginació barroca i imaginació proto-republicana: Hi ha la sèrie verbal Aliança
celestial-Glòria, d’espectacle imperial, i la sèrie Pàtria (i Terra)-gent catalanaLlibertat, d’emotivitat humana. “Les nostres tropes de gent ciutadana” és una idea
antiga, proto-republicana, de malfiança pels nobles (la bandera no Sant Jordi era la
dels cavallers, no dels oficis com la de Santa Eulàlia) i pels professionals de la guerra.
L’anònim redactor o redactora té molt clara la idea de nació, autocentrada i
internacionalista (nuestra Nación Catalana) com perquè els diplomàtics i els
economicistes diguin que la idea de nació ve de la de nacionalisme.
La Revolució Anglesa, en un país protestant en lloc d’un de catòlic, presenta
semblances: les mencions de temes teològics, hi creien de debò o era una manera
de parlar? La Revolució Nord-americana, parla de patriotes i de patriotisme perquè
estan contra el Rei, són republicans. Els catalans ja rumiaven aquesta idea seixanta
anys abans. Em balla pel cap una música… sí!, pues ya llegó el día, le jour de gloire
est arrivé. A partir d’aquesta coincidència surten totes les altres substituint
Barcelona per França. Els cants de guerra disposen de pocs recursos, s’han de
repetir. Retòrica.
Voltaire s’admirava de la resistència dels catalans de 1714 i l’atrubuïa al fet que
eren molt religiosos. Voltaire era molt perspicaç però estava va molt lluny des fets. I
si els barcelonins van fer Capitana Santa Eulàlia perquè no es rendiria mai, no podia
rendir-se. Estratègia.
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