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TRICENTENARI HISTÒRIA

Dels segadors als vigatans (10/27). El camí a la guerra
la història
Ramon
Riera
Font

HISTORIADOR

Recordem sovint el
26 de gener del 1939,
perquè va ser el dia que
les tropes feixistes del
general Franco van entrar a Barcelona. No cal
ser gaire mal pensat per
deduir les intencions
de fer-ho coincidir amb
una altra efemèride que
fins aleshores tothom
coneixia: la batalla de
Montjuïc del 26 de
gener del 1641, un dels
fets d’armes cabdals en
la història de Catalunya.
Anem
a pams.
Al capítol de la setmana passada, hi vam dir
que els segadors i els
barcelonins, a la jornada
del Corpus de Sang, van
linxar el virrei Dalmau
de Queralt, comte de
Santa Coloma (1). Va
ser substituït pel nostre
conegut Enric III d’Empúries, duc de Cardona
(el vam conèixer al
capítol 7, publicat el 21
de novembre del 2014).
El duc de Cardona, que
ja era molt vellet, ben
aviat va començar a
treballar per reconciliar
uns i altres.
A Perpinyà, el mateix 8
de juny l’Exèrcit castellà va bombardejar la
ciutat des de la pròpia
ciutadella, perquè
els perpinyanesos no
en volien allotjar ni
alimentar les tropes (2).
El nou virrei de seguida
va fer rellevar i detenir
els principals oficials
castellans responsables
de l’atrocitat.
A més, se n’hi va anar
des de Barcelona amb
un nodrit destacament, comandat pel
representant militar del

Govern català: Francesc
de Tamarit. Però abans
d’arribar a la capital del
Rosselló, Enric va morir a
causa d’una malaltia que
arrossegava de feia molt
de temps.
La mort del virrei va
impedir de castigar els
oficials castellans, va
deixar Catalunya sense el
representant directe del
comte de Barcelona i va
convertir la Generalitat i
el Consell de Cent en les
úniques autoritats reals
del país. Reals, no reials.
Tornem a les negociacions
que el Govern català i el
Govern castellà duien a
terme a través dels ambaixadors que el Principat
havia enviat a Madrid (3).
Ens crida l’atenció el contrast entre les cartes que
el president català, Pau
Claris, tramet a un dels
ambaixadors catalans (el
traïdor caputxí Bernardí
de Manlleu) a l’inici de les
negociacions i les que li fa
arribar quan els esforços
diplomàtics ja gairebé
han fracassat del tot, a la
tardor.
Al principi, el president
català es refia del comteduc, o potser de la relació
de col·laboració habitual
entre Madrid i Barcelona,
tot i les diferències que
sempre tenien. Li escriu a
ell i a altres nobles importants de la cort castellana,
a través del dit ambaixador. Al final, s’adreça
directament al comte de
Barcelona i rei de Castella: protesta de les gestions d’Olivares i sobretot
Títol: Vista del monument en memòria de la batalla i setge de Cambrils i de part de l’antiga muralla de Cambrils. Data: 28 de setembre del 2011. Autor: Deosringas. Font: Viquipèdia.
del protonotari Villanueva,
home fort del comte-duc
dins el Consejo de Aragón ciutats i pobles del país, a
La insigne ciutat de Tortosa,
públic, el bisbe tortosí i els
Vélez, va travessar l’Ebre i va
cort castellana esperant que
Els historiadors calculen que
(4), un furibund aragonès Ceret s’hi signa un primer
dominada per la classe popu- oligarques locals van fer un
ocupar Tortosa. El marquès va fos ben rebut a casa nostra,
va aconseguir reclutar 8.000
anticatalà (5).
lar (la que havia escampat la
cop de força i van lliurar la
jurar com a virrei de Cataper raó del seu llinatge. Una
homes. Pensem que l’Exèrpacte de confraternitat
lluita contra l’Exèrcit castellà
ciutat a l’Exèrcit castellà, tot
lunya i va emprendre una
mostra més de l’aïllament
cit castellà que havia envaït
amb França que permetrà
Ja en aquesta època és
aprofitant la guarnició casduríssima repressió entre els
dels ministres castellans i la
Catalunya en tenia 30.000 i
que entrin tropes franceses arreu del Principat), també
evident que el Govern
tellana que feia mesos que
tortosins.
realitat catalana. ¿Us sona?
anava pujant des de les terres
a Catalunya per ajudar-nos s’havia alçat contra el comte
català vol apropar-se al
de Barcelona i rei de Castella. resistia al palau de la Suda.
de l’Ebre cap al nord.
a lluitar contra l’Exèrcit
Regne de França. El 7
Murcià d’ascendència cataPer la seva banda, el Gocastellà.
de setembre del 1640,
Però fent veure que obeïen
Tot seguit l’exèrcit que havia
lana (era un Zúñiga-Requevern català, mentre cercava
Els soldats catalans i la nova
aprofitant que ha millorat Però a l’altra banda del
les instruccions de la Geneestat preparant Madrid, cosens), senyor de Martorell,
aliats, va començar a reforçar
recluta van presentar batamolt l’ordre públic a les
ralitat per restablir-hi l’odre
mandat pel marquès de Los
al marquès el va escollir la
ràpidament l’Exèrcit català.
lla. Contra el que n’havia dit
país hi ha un gir inesperat.

sempre la història tradicional, tot i que no tenien
experiència en la guerra
més moderna d’aleshores,
els catalans van aconseguir
fer endarrerir i erosionar
el poderós Exèrcit castellà,
fins que al desembre l’invasor va arribar a Cambrils.
Cambrils va resistir durant
tres dies. Això va permetre
que els aliats francesos i
soldats de la Coronela de
Barcelona (que portaven la
bandera de Santa Eulàlia), comandats pel baró
francès d’Espenan, poguessin arribar a Tarragona i
prendre-hi posicions.
Però els cambrilencs i
molts altres catalans que
s’hi havien aplegat per
defensar la plaça van pagar
un preu molt alt. Tot i la
capitulació pactada, l’Exèrcit castellà va obligar els
1.300 soldats catalans que
hi havia a la plaça a passar
per entre dues rengleres de
soldats de cavalleria i d’infanteria i els van assassinar
gairebé a tots a sang freda.
Però els castellans no en
van tenir prou: els càrrecs
municipals van ser jutjats
i penjats a les muralles de
Cambrils, amb les insígnies
pròpies del càrrec a manera de mofa. Tota aquella
matança terrible va acabar
de convèncer el Govern
català que no hi havia volta
enrere: ningú no seria respectat per l’exèrcit invasor.
Calia lluitar.
Imparables, els «tercios»
del comte-duc van arribar
fins a Tarragona, que els
francesos van abandonar
vergonyosament, i s’hi va
repetir la repressió contra
els tarragonins. El comandant francès Espenan només va tenir la decència de
deixar marxar d’amagat els
expedicionaris barcelonins,
abans de capitular. L’experiència deia que no hi havia
cap mena de quarter per
als combatents catalans,
tant si eren soldats com si
eren oficials.

Amb aquesta embranzida i crueltat, el marquès
de Los Vélez va arribar a
Barcelona el 25 de gener.
Havia creuat el pont de
Martorell i també s’hi havia acarnissat contra la població. En aquest episodi,
els francesos es van tornar
a mostrar tebis i es van
limitar a cobrir la retirada
catalana amb l’artilleria.

NOTES

Amb l’Exèrcit català en
desbandada pel Vallès, el
pla del marquès de Los
Vélez era ocupar primer
Montjuïc. La muntanya
tenia un vell port als peus
i estava guarnida al capdamunt amb un petit fort.

2. No sabem si l’Exèrcit
castellà que hi havia als
Comtats estava informat
dels fets del Corpus de
Sang a Barcelona, que
havien passat dos dies
abans.

El marquès de Los Vélez
pretenia tenir una base
des d’on assetjar la ciutat
i passar l’hivern amb
relativa seguretat. De fet,
havia estat temerari fer
una campanya llampec
en ple hivern, i, com que
els castellans no s’havien
preocupat de tenir comunicacions sòlides amb
Tarragona, el seu exèrcit
es trobava despullat de
logística i provisions.
Per acabar-ho d’arreglar,
uns quants comandants
catalans havien concentrat les seves tropes
d’hostigament —els almogàvers (al cap de poc ja
anomenats «miquelets»)—
a fiblar i tallar l’aprovisionament dels castellans.
Com dèiem, dalt de
Montjuïc hi havia hagut
un far de senyals i, després dels fets de Corpus,
Barcelona hi havia fet
construir la fortificació
esmentada, en forma de
quadrilàter. Estava feta de
terra amb revestiment de
pedra i fang, quatre mitjos
baluards a les cantonades
(aquelles estructures en
punta que surten de les
fortaleses d’època moderna), i amb un fossat
poc profund. Tot, bastit
en uns trenta dies. Havia
arribat l’hora de provar-ne
l’eficàcia.

1. Tal com apuntàvem al
capítol 3 (17-10-2014),
recordem que el virrei
era el representant del
comte de Barcelona,
quan aquest no era
al Principat, cosa que
passava gairebé sempre,
perquè vivia al Regne de
Castella.

3. D’aquests ambaixadors, n’hem parlat als
capítols 7 (21-10-2014), 8
(28-11-2014) i 9 (5-122014).
4. El 1493 Ferran el Catòlic va crear el Consejo
de Aragón. Aquest nou
consell governava els
Estats de la corona catalanoaragonesa, des de
Castella, quan Ferran el
Catòlic no era en aquests
Estats, cosa que passava
gairebé sempre. També
es va acabar aplicant
aquest mètode de govern
a altres assumptes (guerra, croades, etc.) i a altres
territoris (les Índies, etc.).
El Consejo de Aragón el
formaven: un vicecanceller (presidia), el tresorer
general dels Estats catalanoaragonesos (podia
ser estranger —és a dir,
podia ser castellà— i
substituïa el vicecanceller quan aquest no hi
era) i els regents (primer
n’havien estat quatre i,
des del 1522, sis: dos per
Aragó, dos per València
i dos pel Principat de
Catalunya, Mallorca i
Sardenya). El 1556 els
castellans en van segregar Nàpols i Sicília.
Durant la guerra dels
Segadors, per raons
òbvies, el Principat va
prescindir d’aquest òr-

gan i en va formar un de
propi, que va recuperar
el nom de Consell Reial,
que era el que guardava
el segell del Principat de
Catalunya.
Durant la guerra de
Successió hi va haver
dos consells d’Aragó: l’un
controlat pels filipistes i
l’altre pels austriacistes.
Amb el gir definitiu dels
ministres borbònics cap
a la política d’extermini
lingüístic, cultural i polític dels Estats de la Corona d’Aragó, el 1707 els
castellans van dissoldre
el dels filipistes i en van
passar les competències
al Consejo de Castilla.
Després de la caiguda de
Barcelona l’11 de setembre del 1714, l’emperador Carles d’Àustria va
canviar el seu Consell
d’Aragó pel nou Consell
d’Espanya (amb seu a
Viena), que el va mantenir fins després de la
Pau de Viena (1725) i el
1729 el va transformar en
Consell d’Itàlia.
5. En una carta del 7 de
juliol del 1640 que Pau
Claris envia a Bernardí
de Manlleu, hi diu: «los
excesos dels soldats [del
rei de Castella i comte
de Barcelona] passen
avant», i li anuncia «los
procediments fets contra
dits soldats pel Senyor
bisbe de Girona, i, com
cada dia, en lloc de treure los soldats del Principat cada dia n’entren
més». També diu, moderadament: «Lo Sr. Comte
Duc no s’acaba de persuadir [de] los excessos
i danys fets i donats per
los cabos i soldats.»
Mesos després, el 29
de setembre, li escriu:
«lo senyor Comte Duc,
amb l’autoritat real vol
destruir-nos i pagar-nos
com avui tenen los de la
Vila de Perpinya» (recordem que l’Exèrcit castellà
l’havia bombardejada).

