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El 3 de gener d’en·
guany vam començar a 
publicar aquesta secció: 
«El Tricentenari a Valls i 
al Camp de Tarragona». 
Aquell dia el president 
del Govern català, Artur 
Mas, ens encoratjava a 
recordar els fets que ens 
van abocar a l’11 de se·
tembre del 1714, a fi de 
poder orientar un futur 
que sigui més favorable 
als interessos generals 
del país, i més pròsper i 
just per als catalans.

Modestament, ente·
nem que així ho hem 
procurat fer durant les 
52 setmanes que hem 
publicat la secció a les 
pàgines centrals del 
nostre diari. Que els 
nostres lectors també 
ho han entès així ens ho 
indiquen les constants 
enhorabones rebudes 
al llarg de tot l’any i les 
més de 65.000 visites 
que ha tingut la secció 
al nostre web, on es po·
den descarregar tots els 
lliuraments en pdf d’alta 
resolució.

Aquest que teniu a les 
mans hauria de ser el 
darrer lliurament. Però 
la gran acceptació que 
la secció ha tingut entre 
els lectors també l’ha 
tinguda entre els col·
laboradors. Més d’un 
centenar han participat 
altruistament en aques·
tes pàgines: polítics, 
opinadors, historiadors, 
filòlegs, escriptors, 
arqueòlegs, periodis·
tes, arxivers, actors, 
fotògrafs, il·lustradors, 
dissenyadors... Però tam·
bé institucions, entitats, 
arxius i museus. 

I ara ens trobem que 
disposem encara de 
molts textos i moltes 
il·lustracions que creiem 
que hem de continuar 
publicant. Per aquesta 
raó, hem considerat 
pertinent de mantenir la 
secció. Com que ara per 
ara se’ns fa difícil poder 
concretar fins quan la 
publicarem, en nume·
rarem els lliuraments 
amb el nombre d’ordre 
de publicació i l’any 
(1/2015, 2/2015, etc.).

Pensem que també ens 
avalen un parell de fets 
històrics que d’una ma·
nera o altra no podem 
passar per alt. D’una 
banda, ara s’acaba el 
Tricentenari de la pèrdua 
de la independència 
del Principat de Cata·
lunya, però comença el 
Tricentenari de la pèrdua 
de la independència del 
Regne de Mallorca.

Recordem que (com 
els historiadors ens han 
anat apuntant aquí al 
llarg de l’any) Mallorca 
va ser determinant per·
què Catalunya pogués 
plantar cara als dos 
exèrcits més poderosos 
d’Europa: el castellà i 
el francès. Els submini·
traments de guerra i de 
subsistència que ens 
arribaven per mar des 
les Illes van ser impres·
cindibles per fer una 
gesta que tota l’Europa 
de l’època va elogiar.

Però hi ha un segon 
fet històric que avala la 
continuïtat de la secció. 
El 2015 farà 375 anys 
que va començar la 
guerra dels Segadors. 
Des del passat 3 d’octu·
bre l’historiador Ramon 
Riera Font publica aquí 
mateix 27 excel·lents ar·
ticles amb el títol: «Dels 
segadors als vigatans». 

Riera ens fa entendre 
que no va ser casual 

que el 1714 els catalans 
perdéssim la indepen·
dència. Castella feia més 
d’un segle que pretenia 
sotmetre Catalunya a les 
seves lleis, als seus cos·
tums, a la seva llengua. 
I, al final, tot i que va 
guanyar la guerra i des 
d’aleshores els catalans 
hi hem estat sotme·
sos, la realitat és que 
la nostra obstinació i la 
nostra determinació ens 
han permès d’arribar al 
segle XXI.

Ha estat un esforç 
increïble de tot el poble 
català, un esforç que ara 
ens autoritza a demanar 
als nostres principals 
representants polítics 
un altre esforç: el de la 
unitat. Sembla clar que 
la unitat ens ha permès 
de fer grans coses. En 
seria un bon exemple el 
Tricentenari o qualsevol 
de les manifestacions 
que hem fet des del 
2010. Per això, la unitat 
ens continuarà perme·
tent d’assolir grans fites. 

No ens equivoquem 
ara després d’haver fet 
el que hem fet. Aques·
tes pàgines sobre el 
Tricentenari al llarg de 
52 setmanes ens han 
donat moltes pistes del 
que hem fet bé i del que 
hauríem hagut de fer bé. 
Aprofitem les lliçons del 
passat, i evitarem en el 
futur uns laments que 
no ens serviran de res. 

Des de fa 300 anys mai 
com ara no havíem tin·
gut tant a l’abast poder 
recuperar la llibertat 
que ens van arrabassar 
fa 300 anys. No deixem 
perdre aquesta oportuni·
tat única (potser d’aquí 
300 anys ja no podrem 
celebrar cap més tricen·
tenari). ¿Ho podem fer 
possible? ¡Doncs fem·ho! 
¡Bon Nadal i bon històric 
Any Nou!
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El comte·duc Olivares i 
el Consell d’Estat caste·
llà van elaborar un pla 
basat en quatre cops de 
força simultanis.

1. Una expedició de 
cavalleria havia de 
travessar tot el Principat 
des de Tortosa fins a 
Perpinyà, com un gani·
vet tallant mantega.

2. Una campanya naval 
havia de fer fugir la flota 
francesa i, d’aquesta 
manera, els castellans 
podrien dominar la 
costa catalana.

3. Un exèrcit, dirigit per 
un cosí d’Olivares: el 
marquès de Leganés, te·
nia de conquerir Lleida, 
amb un final estel·lar: 
Felip IV en persona es 
faria càrrec del darrer 
assalt.

4. I l’Empordà s’havia 
d’aixecar a favor del rei 
de Castella, segons el 
pla fantasiós d’un noble 
català amb parents a la 
guarnició que l’Exèrcit 
castellà tenia a Roses.

Fins i tot li van posar 
títol: «Jornada Real» 
(llegiu·lo en castellà, és 
clar). Però la cosa no els 
va anar gaire bé. L’ex·
pedició de cavalleria la 
van aturar els sometents 
tarragonins, que els 
comandaven el militar 
català Josep de Margarit 
i Biure i el virrei francès 
Phillipe la Mothe. 

La flota castellana ni tan 
sols no es va arribar a 
fer a la mar per manca 
de pressupost i de moti·
vació. De la conspiració 
empordanesa, ni tan 
sols tenim notícia que 
s’arribés a intentar. 

I, finalment, Felip IV i 
l’exèrcit que l’acompa·

la història
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Dels segadors als vigatans (12/27). Alfils a mar. A les files de França (1642-1648)
nyava van dropejar a Sa·
ragossa, enfeinats en fes·
tes i prostitutes. I al final, 
en una acció de guerra 
irrellevant, el marquès de 
Leganés va perdre moltes 
tropes, imprescindibles 
per al gran assalt planifi·
cat contra la capital de la 
Terra Ferma.

Després d’haver llançat 
el prestigi dels àustries 
hispànics a la brossa, Oli·
vares i el protonotari Villa·
nueva (1) es van convertir 
en la riota de Madrid. En 
tornar a la cort, el mateix 
monarca els va bandejar 
immediatament. 

Al cap de poc temps el 
comte·duc Olivares moria 
a Toledo, sol, entre atacs 
de bogeria. I Villanueva 
entrava a la presó del 
Sant Ofici (la Inquisi·
ció), en justa paga 
per l’arrogància 
que havia lluït en 
els seus temps de 
glòria.

Però no van ser els 
únics alfils que van 
caure. El president 
català, Pau Claris havia 
mort el 27 de febrer del 
1641, un mes després de 
la victòria de Montjuïc, 
probablement enverinat 
pels castellans. A final del 
1642 també havia mort el 
Cardenal Richelieu, sense 
saber què passaria amb 
Perpinyà. 

Finalment, poc després 
de conquerir Perpinyà 
als castellans, moria el 
mateix comte de Barce·
lona, Lluís I, i deixava un 
fill menor d’edat (2) en 
mans de la seva muller, 
Anna d’Àustria, i del nou 
favorit, el cardenal Mazza·
rino, d’origen napolità, i a 
la llarga enemic del virrei 
francès a Catalunya: Philli·
pe de la Mothe (3).

El canvi de protagonistes 
es va notar aviat i l’inte·
rès que els antics líders 
francesos havien demos·
trat per Catalunya va anar 
desapareixent a favor dels 
territoris italians. Això va 
ferir de mort la causa del 
Principat, tot i que, amb 

Francesc Josep 
Fàbregas Bonet
DIRECTOR D’EL VALLENC

l’editorial

El nostre compromís continua el 2015
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Flandes i la Llombardia, 
Catalunya era un dels 
tres fronts decisius 
del conflicte entre 
França i Castella.

A Catalunya, 
mentre la cava·
lleria de tots 
dos bàndols es 
dedicava a arru·
ïnar el Penedès i 
la plana d’Urgell, 
la infanteria 
romania estan·
cada, de setge 
en setge. Lleida 
va acabar en mans 
castellanes el 1644 
i Roses en mans 
francocatalanes,  el 
1645. 

El 1648, a les ordres del virrei 
Schomberg, catalans i france·
sos van conquerir cruelment 
i breument Tortosa, i la ciutat 
es va reincorporar al Principat 
(4). Tot això sense comptar 
les nombroses trompades 
d’un bàndol i l’altre contra les 
places fortes de l’adversari. 

Ben aviat els soldats france·
sos van començar a compor·
tar·se igual que els caste·
llans: robaven els pagesos i 
els feien de tot, i aquests van 
haver de tornar a agafar les 
armes per defensar·se. 

A les capes altes de la 
societat catalana, molts dels 
protagonistes de la primera 
època s’havien anat retirant, 
com ara Francesc de Tamarit 
o Francesc Saiols. 

Per acabar·ho d’adobar, va 
arribar de França el visitador 
Pèire de Marca (5). Era un 

NOTES

1. «Protonotari» era el 
títol donat al secretari 
aragonès del Consejo 
de Aragón. D’aquest 
Consejo en vam parlar 
al capítol 10, publicat el 
12-12-2014. Aquest per-

sonatge, Villanueva, és 
un dels més decisius per 
entendre els prejudicis 
del comte-duc Olivares 
contra els catalans, i 
sobretot del pla d’ac-
ció que el va dur a la 
ruïna: portar la guerra 
entre França i Castella al 
Rosselló, per obligar els 
catalans a participar-hi, 
amb homes i diners.

2. Lluís II com a comte 
de Barcelona i XIV com a 
rei de França.

3. Com insinuàvem al ca-
pítol anterior, hi va haver 
una política clarament 
ambiciosa del difunt 
cardenal Richelieu i el 
seu clan cap al Princi-
pat. Abans de ser virrei, 
Phillipe la Mothe va ser 
nomenat mariscal i més 
tard li van concedir el 
títol de duc de Cardona.

Això va fer que es 
convertís en el noble 
més poderós del Princi-
pat i que fos una mena 
de frontissa entre els 
catalans i la cort de 
París. Aquest paper de 
frontissa el va saber 
jugar molt bé i li va per-
metre guanyar-se molts 
aliats però també molts 
enemics. Dels amics en 
destaquem Josep de 
Margarit i Biure, noble 
empordanès, nomenat 
governador de Catalunya 
(és a dir: substitut del 
virrei).

4. El 1641, després que 
Tortosa s’hagués passat 
al bàndol castellà, el 
Govern català n’havia 
decretat l’expulsió del 
Principat de Catalunya.

5. L’administració france-
sa va utilitzar una antiga 
institució catalana per 
disfressar que venia a 
fer d’inspector, de co-
missari polític, del rei de 
França. 

En realitat, el «visita-
dor» era un dels càr-

recs previstos per les 
lleis catalanes. Era una 
mena d’inspector que 
s’encarregava de fer 
una auditoria al Govern 
català, un cop els seus 
membres abandonaven 
el càrrec en acabar el 
seu mandat. 

En tot cas, les lleis 
catalanes exigien que 
per ocupar el càrrec 
calia ser català d’origen 
i de classe noble. Pèire 
de la Marca no complia 
cap d’aquestes condi-
cions; per això, se’l va 
reconèixer com a enviat 
del comte de Barcelona, 
però no com a «visita-
dor».

6. Gispert d’Amat, que 
era l’abat de Sant Pere 
de Galligans, havia pro-
testat moltíssimes vega-
des perquè París sovint 
violava les lleis catala-
nes, i també perquè els 
soldats francesos feien 
mal a la pagesia cata-
lana.

7. Negrell va ser con-
demnat en un judici 
infame, amb els jutges 
greuement amenaçats 
per Pèire de Marca, que 
els va obligar a emetre 
una sentència condem-
natòria de traïció, sense 
cap base sòlida.

8. Gest impensable per 
part de Castella. Ni a 
l’època ni ara.

9. Enfrontat a Mazzari-
no, a Phillipe la Mothe 
el van cridar a París 
el 1644 i, en sortir del 
Rosselló, els francesos el 
van detenir. A Catalunya, 
França hi va mantenir 
el governador Josep de 
Margarit i Biure al poder, 
per no posar en perill el 
poder francès al Princi-
pat. Margarit sobretot 
tenia el suport del seu 
clan i el del seu enemic 
Josep d’Ardena, noble 
empordanès i cap de la 
cavalleria catalana.

religiós d’aquells de poca 
fe, agent fidel de la mo·
narquia, que va començar 
una paranoica cacera de 
traïdors entre les classes 
altes. 

Nobles i eclesiàstics van 
omplir Gènova (ciutat 
neutral) en exilis voluntaris 
o forçats. Aleshores, de la 
seva situació, sovint els 

espies castellans se 
n’aprofitaven, amb 
diferent fortuna, per 
temptejar·los. 

A Catalunya, durant 
la guerra, Pèire de 
Marca va arribar 
a detenir Gispert 
d’Amat, president de 
la Generalitat (6), i va 
fer executar Domè·

nec Negrell, un dels 
representants nobles al 

govern català (7).

El 1647, de cara a les 
negociacions de Münster, 
que preparaven la pau de 
la guerra dels Trenta Anys 
(conflicte del qual havia 
derivat la guerra dels Sega·
dors), París va reclamar un 
negociador català (8). 

Van escollir l’advocat Josep 
Fontanella. Aquest impor·
tant dirigent, un cop va 
morir Claris, va demostrar 
ser massa competent 
pel gust dels francesos, 
i ben aviat el van fer 
tornar cap a casa. 

Hi van ser enviats 
altres ambaixadors 
que, enlluernats 
per França, van 
participar en 
les perilloses ne·
gociacions del 
cardenal Maz·
zarino, que 
pretenia di·
vidir el Prin·
cipat. Al·
guns 

d’ells, fins i tot, en tornar a 
Catalunya van ser detinguts 
pel Govern català.

Després de la caiguda en 
desgràcia de Phillipe la 
Mothe (9), els diferents 
virreis francesos havien 
fracassat a l’hora d’avançar 
cap al sud i l’oest del Prin·
cipat. Això va convertir el 
càrrec de virrei de Catalu·
nya en un mal tràngol, més 
que en una recompensa. 
Cap aristòcrata francès 
destacat el volia. 

Entre virrei i virrei, Cata·
lunya estava sota el jou 
del governador Josep de 
Margarit i Biure i el seu 
sinistre amic Pèire de Mar·
ca. Aquest darrer cercava 
traïdors i jugava també 
hàbilment amb les divisi·
ons internes dels dirigents 
catalans, originades ja en 
temps del virrei Phillipe la 
Mothe. 

Els mateixos informes de 
l’espionatge francès se’n 
lamenten, de tot plegat. 
Però, fos com fos, si els ca·
talans estaven desunits, era 
més fàcil de governar·los 
i de tenir·los controlats. 
De fet, això no ha canviat. 
Es ben bé igual tant ara 
com abans. Que cadascú 
en tregui les seves pròpies 
conclusions.


