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TRICENTENARI HISTÒRIA

TRICENTENARI LLIBRES

Dels segadors als vigatans (11/27). El cop d’efecte (1641)
lles navals davant del port
tarragoní en què el comteduc Olivares va haver de fer
intervenir la flota d’Itàlia i la
de l’Atlàntic.

la història
Ramon
Riera
Font

De fet, del darrer combat, en
destaquem que els francesos van perdre la batalla
perquè l’almirall francès, el
bisbe corsari (6) de Bordeus
(Henri d’Escoubleau de
Sourdis) es va negar a lluitar
sota les ordres de la Mothe,
perquè aquest era un noble
de rang inferior.

HISTORIADOR

Els «tercios» castellans
eren un cos d’infanteria
potent que havia imposat
el poder de Castella des
del Perú fins a Luxemburg i li havien permès
de dominar el món
europeu durant més d’un
segle. Els componien
dos tipus de soldat: el
mosqueter (emprava
armes de foc: el mosquet
o l’arcabús) i el piquer
(duia una llança llarga
—la pica— que feia uns 5
metres).

L’autoderrota francesa va
donar eufòria a la cort castellana. Olivares va saber que
el comte-rei Lluís I i el seu
favorit (el cardenal Richelieu) anaven cap a Perpinyà
per animar l’assalt final.
Llavors va convèncer Felip
IV d’anar a Catalunya, com
a victoriós «caudillo», i
aquells cortesans de Madrid,
tan allunyats de la realitat
catalana, van començar a
dissenyar un nou pla ambiciós per recuperar la glòria
d’Espanya.

Els «tercios» per lluitar
es dividien en diversos
quadrats (o petits castells
mòbils), amb els piquers
disposats a l’exterior i els
mosqueters a l’interior.
Si la cavalleria enemiga
els atacava, els piquers
es desplegaven i formaven una mena d’eriçó.
Contra altres formacions
semblants, el quadrat
s’aturava i els mosqueters
en sortien i granejaven
amb foc l’enemic.
Tornem a Barcelona. Els
«tercios» del marquès de
Los Vélez, amb 23.000
homes (ja n’havia perdut
uns quants), ja són a tocar de la capital catalana.
Després d’una dura cadena de derrotes, el govern
de la jove República
catalana cedeix davant la
pressió dels ambaixadors
francesos que l’espanten
amb arguments com
ara que mantenir una
república li costarà molts
diners. La Junta de Braços
(1), al final, accepta
reconèixer el rei francès,
Lluís XIII de Borbó, com
a comte de Barcelona.
I passa a ser el nostre
Lluís I.
Però el principal tràngol
els catalans l’hauríem
d’afrontar sols, ja que el
26 de gener del 1641

NOTES

Títol: Rocroi, el último tercio. Any: 2011. Autor: Augusto Ferrer-Dalmau. Font: Viquipèdia en castellà. Llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Quadre inspirat en la batalla de Rocroi (1643).

l’Exèrcit francès a Barcelona
només hi tenia uns pocs
oficials, alguns tècnics i 300
soldats de cavalleria.
De mica en mica arribaven
a Barcelona soldats catalans i sometents d’altres
ciutats i viles. S’hi van
aplegar 6.000 combatents.
Entre ells, armats fins a
les dents, molts religiosos,
monjos i capellans, que
com que eren la part de
la població més formada
també era la que més sabia
què ens hi jugàvem.
Malgrat tot, amb només
6.000 defensors, l’Exèrcit
castellà tenia la batalla
pràcticament guanyada.
Tant era així que, tot i
que Portugal al desembre
també s’havia armat per
defensar-se de Castella,

Madrid no havia alterat els
seus plans (això ho recordaria
l’ambaixador venecià per explicar l’arrogància del comteduc Olivares).
En començar l’assalt a Montjuïc, el marquès de Los Vélez va
enviar tres columnes amb les
millors tropes d’infanteria per
separat, molt mal coordinades,
a través d’un terreny boscós i
costerut.
Així que la primera columna
castellana va arribar a dalt,
alguns defensors catalans
van fugir, però els que es van
quedar van disparar amb gran
encert i la van obligar a retirar-se. La sorpresa ben aviat es
va traduir en eufòria i braó.
Per acabar-ho d’arreglar, a peu
de muntanya, la cavalleria catalana va provocar, amb èxit, la

castellana. Llavors la cavalleria
castellana va anar darrere seu
fins a la muralla de Barcelona
(al portal de Sant Antoni).
Allà els esperava la cavalleria
francesa, que va sorprendre la
cavalleria castellana pel flanc.
A més, els mosqueters i els
miquelets, des de dalt de la
muralla van cosir-la a trets i
li van provocar una desfeta
terrible.
Tant va ser així que hi va morir
el seu jove general: el duc San
Jorge, fill d’un dels comandants més importants de
l’Exèrcit castellà: el marquès
de Torrecuso (2), que en
aquells moments comandava les tropes que atacaven
Montjuïc.
A Montjuïc, els catalans seguien trinxant «tercios» amb

mosqueteria o amb canons i,
en cada victòria, els augmentava l’eufòria. En un moment
donat, algú va cridar que
els castellans es retiraven i
aquests, que estaven incomunicats entre ells, s’ho van creure i van fugir en desbandada.
Davant de les dues derrotes,
l’endemà, el marquès de Los
Vélez va ordenar de retirar-se
cap a Tarragona.
Amb aquest cop d’efecte,
s’havien capgirat completament les previsions. Allò que
havia de ser una derrota total
per esclafament (allò a què
estaven acostumats a fer els
militars castellans) s’havia convertit en una guerra. I aquella
invasió cruel de Catalunya
duraria gairebé 20 anys i enfonsaria els somnis imperials
de Castella (3). Havia començat la guerra dels Segadors.

Però, en aquell primer moment, la situació al Principat
era terriblement confusa. Cal
saber que no hi havia línies
definides entre els bàndols
contendents. Els catalanofrancesos dominaven gairebé
tota l’àrea pirinenca i l’interior del Principat, i conservaven Lleida i Barcelona.
Però, al nord, les grans fortaleses de Roses i de Perpinyà
seguien en mans dels «tercios» castellans, bona part dels
quals eren els que vam veure
embarcar a Blanes al maig
anterior (4). Els objectius
principals dels catalanofrancesos eren sotmetre les dues
fortaleses del nord i sobretot
reconquerir Tortosa i Tarragona.
Al febrer van arribar més
tropes franceses, a les ordres

d’un personatge molt influent
durant tot el conflicte: el general Phillipe de la Mothe (5).
Aquest exèrcit francès i
l’Exèrcit català van preparar l’atac immediat contra
Tarragona. La força catalana
s’acabaria organitzant (sota
assessorament francès) en el
Batalló Català: una tropa professional i moderna, equiparable a qualsevol exèrcit de
l’època, amb 5.000 homes.
El cap dels castellans atrinxerats a Tarragona va mantenir
una activitat molt discreta,
tancat rere les muralles.
Per la seva banda, la Mothe
(amb menys homes que els
assetjats) va organitzar un
bloqueig molt eficaç que
els castellans només el van
poder trencar per mar.
Van ser dues sorolloses bata-

1. Segons les lleis catalanes una junta de braços
era la reunió de corts
sense el comte de Barcelona. La Junta havia estat
convocada per Pau Claris
al setembre del 1640,
per prendre decisions
fonamentals i governar el
Principat, a través d’unes
comissions.
El 16 de gener del 1641 el
ple de la institució havia
constituït Catalunya en
República independent.
Val a dir que, davant
de les tendències absolutistes de l’època, a
mesura que s’havia anat
recuperant l’ordre públic
després del Corpus de
Sang, el Govern català
havia afavorit d’ampliar
les bases socials de la
Junta i hi havia admès
més ciutats.
Fins i tot hi va incorporar
el vot per persona i no
per estament (els tres
grups socials que hi estaven representats i que

Títol:

L’ONZE DE SETEMBRE
explicarem al capítol 20).
No tornarem a veure res
de semblant en la història
europea fins al 1789, precisament a la Revolució
Francesa.
2. Dins la tragèdia del fet,
val la pena de recordar
que Torrecusso va ser un
dels responsables que
l’Exèrcit castellà assassinés centenars de defensors catalans a Cambrils
(vegeu el capítol de la
setmana passada).
3. Això la historiografia
oficial no ho sol reconèixer, de manera ben
intencionada, és clar.
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4. Vegeu el capítol 9.
5. El general Phillipe de
la Mothe va ser un militar
i aristòcrata amb una
dilatada carrera. Nebot
del cardenal Richelieu,
aquest el va afavorir descaradament aprofitant els
dots que el jove general
tenia per a la guerra.
Gràcies a les seves
victòries, va ascendir
ràpidament i això li va
comportar l’enveja d’antics companys d’armes,
i fins i tot l’enveja de
membres del seu «bàndol
polític» a França. Un cop
desaparegut el seu padrí,
els creixents sabotatges
contra ell des de la cort
francesa perjudicarien
greument els interessos
de Catalunya.
6. El lector haurà sentit
a parlar de pirates i corsaris. La diferència entre
uns i altres és que els
pirates actuaven contra
tothom i, per tant, tots
els Estats els volien fer
la pell.
Els corsaris, en canvi,
robaven i guerrejaven
per a un sobirà. Aquest
els donava una «patent»,
és a dir: un certificat que
els acreditava d’estar al
seu servei i sota la seva
protecció. Això significava que, d’entrada, els
corsaris només actuaven
contra els enemics del
seu sobirà.

Pere Martí i Bertran
Com la majoria d’editorials de literatura
infantil i juvenil, Cruïlla
ofereix als seus lectors
alguns títols dedicats
al Tricentenari. En concret avui comentarem
el llibre titulat L’onze
de setembre. És un
àlbum de tapa dura,
amb il·lustracions a
doble pàgina i a tot
color, pensat per a
primers lectors i fins i
tot per ser explicat a
prelectors.
L’editorial Cruïlla
l’ha publicat en una
col·lecció d’allò més
encertada, com indica
el seu nom: «¿Què
Celebrem?» Aquesta col·lecció inclou
festes i celebracions
tan importants per a
nosaltres com ara Sant
Jordi, la Festa Major, el
Carnestoltes...
El text és obra de la
traductora, editora i
escriptora Núria Font
i Ferré i té una base
clarament realista: la
Clara, a començament
de curs, va de vacances a una casa de
colònies de Moià i allí
li parlen, entre moltes
altres coses, de Rafael

Casanova, fill il·lustre
de la població.
A partir de la visita a
la casa del prohom, la
nena, els companys
i —és clar— el lector
es van assabentant
que Rafael Casanova
va ser conseller en
cap de la ciutat de
Barcelona, que la va
defensar del setge de
les tropes francocastellanes i, sobretot, que
arran d’aquells fets,
tan luctuosos i alhora heroics, cada any
celebrem la diada de
l’11 de Setembre per
mantenir-los ben vius
en la memòria.
No cal dir que la Clara,
aquell any, en tornar
de colònies, participa
amb més entusiasme
que mai en la diada. Si
deixem de banda que
a Catalunya el curs
sempre sol començar
passat l’11 de setembre i que difícilment es
fan colònies escolars
en aquelles dates,
l’obra resulta entenedora i molt adequada per introduir els
infants en un esdeveniment tan important
com la diada nacional.
Les il·lustracions, de
Jordi Sunyer, són molt
més que un comple-

ment de la història.
Sunyer aconsegueix de
fer-nos ben presents
tant els esdeveniments
històrics com les vivències de la protagonista. I
ho fa d’una manera ben
especial: recorre a una
tècnica que combina la
fotografia i la il·lustració.
En una mena de collage
d’allò més aconseguit:
obté resultats espectaculars que, de ben
segur, agradaran als
lectors. Aquests, a més,
podran jugar a descobrir
què és dibuixat i què és
fotografiat.
No cal dir que la Clara,
el seu gos Bub i altres
personatges i espais
són dibuixats. En canvi,
són imatges reals la
casa de colònies, la casa
de Rafael Casanova i
el monument que té a
Barcelona. També són
fotografies (esplèndides) el Fossar de les
Moreres o la manifestació de l’11 de setembre
del 2012.
L’onze de setembre és
un bon regal perquè
enguany el cagui el
Tió. Així, els més petits
podran començar a
introduir-se en la diada
nacional de Catalunya i
en tot allò que significa.
¡Bon Nadal!

