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Les votacions de l’estiu del 1713

TRICENTENARI HISTÒRIA

Gaspar Gil Serinyana,
l’últim veguer de Tarragona
la història
Manel Güell
Junkert
HISTORIADOR

Amb el nou règim polític
borbònic, s’obria una
nova etapa a Catalunya i
se’n tancava una altra al
darrere. S’acabava un sistema de govern que els
catalans havíem mantingut des del segle XIII.
Aquest sistema constava de les jurisdiccions
comarcals, delimitades
per vegueries (al front
de les quals hi havia els
veguers), i les jurisdiccions locals, delimitades
pels consells municipals
(governats per cònsols,
jurats, paers o procuradors).
A partir del 1717 els castellans van suprimir les
vegueries i els consells,
i van imposar-nos els
corregiments i els ajuntaments (amb corregidors
i regidors, respectivament).

la història
Jordi Mata
i Viadiu
HISTORIADOR
I ESCRIPTOR

Gaspar Gil ja havia estat
veguer reial durant el
trienni 1702-1704. El Consell Municipal va protestar
perquè la vigència legal
d’un veguer era biennal
i no triennal. També va
protestar la Confraria de
Flaquers, perquè tenia un
forn arrendat a casa i no
era mestre flaquer.

Ara que alguns parlen
del fet de votar com si es
tractés de matèria extraterrestre, vull recordar que
a Catalunya ja es votava fa
tres segles.
Mala peça al teler, per al
Principat, la primavera
del 1713. Les potències
europees havien signat el
tractat d’Utrecht. Aquest
tractat desemparava els
catalans i els posava a
l’abast dels exèrcits borbònics.

La impopularitat política
de Gaspar Gil el va fer
idoni per ocupar la vegueria interinament aquell
1713. Es va estar en el
càrrec 5 anys, fins que el
20 de juliol del 1717 el
nou corregidor José de
Armendáriz va dissoldre
el Consell Municipal i la
Vegueria, i li va arrabassar
la vara de veguer, representativa de l’alt càrrec
governatiu.

Davant de la greu situació,
els nostres avantpassats
van convocar els estats
generals; ells en deien la
Junta de Braços. Quan no
es podien reunir les Corts
(també en podríem dir el
Parlament), la Junta de
Braços era l’organisme
que les substituïa.

A Gaspar Gil li va pertocar
el dubtós honor d’haver
estat el darrer veguer reial
que va tenir Tarragona,
representant d’una institució de govern amb una
vigència ininterrompuda
des de mitjan segle XII.

El 1717 el veguer de
Tarragona era Gaspar Gil
Serinyana. Havia estat
nomenat directament
pel governador militar
duc de Pòpuli cinc anys
abans.

En compensació, els
castellans el van nomenar
regidor de l’Ajuntament
l’any següent, i el 1719
clavari de l’escorxador,
càrrec del qual seria cessat 4 anys més tard per
les xacres que li feia patir
la seva edat.

El 1713 Gaspar Gil era
un home de poc més de
60 anys, nascut en una
humil família de corders,
que havia sabut fer-se un
lloc dins de l’oligarquia
local gràcies al seu talent
com a negociant.

En retre comptes de la
gestió, va resultar que
Gaspar Gil devia a la
ciutat més de 900 lliures,
que va haver de retornar
els següents anys. Per ferho, va cedir dues de les
botigues que tenia al port.

El seu era un dels
primers 50 patrimonis
de Tarragona: posseïa 2
cases a la plaça de les
Pescateries i 7 botigues
al Port, a més de diverses
peces d’horta i de vinya
al camí del Llorito.

Pel que fa a la vida familiar de Gaspar Gil, apuntem que el 1671 s’havia
casat amb Jerònima
Sales, amb qui va tenir
tres filles: Marianna, Jerònima i Paula. Va morir a
Tarragona el 1726.

Títol: Vista exterior de la catedral a Tarragona. Autor del gravat: F. B. Lorieux. Publicat per Alexandre de Laborde [autor dels llibres Voyage pittoresque et historique en Espagne (París, 1807-1818) i Itinéraire descriptif de l’Espagne (París, 1809)].
Any original: 1806. Editor digital: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i disponible a www.icgc.cat.

TRICENTENARI HISTÒRIA

La guerra de Successió (5/11): causes (2a part)
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Sabaté
i Bosch
HISTORIADOR

En l’article anterior, no
pretenia emblanquinar la
negror que ens portaven
les paraules de Cipolla.
Aquelles paraules, a més,
coincideixen amb el capítol «España ante los ojos
del siglo XVIII», de l’estudi
de Vicente Palacio Atard:

Derrota, agotamiento, decadencia, en la España del
siglo XVIII (Madrid, 1966).
I encara menys podia
pretendre emblanquinar
aquella negror, si pensem
que els «arbitristes» del
segle XVII, en els seus
Epítomes i Memoriales, ja
hi palesen l’esmentat panorama, a la vegada que
tracten de donar la millor
solució.
La totalitat d’historiadors
del segle XVIII i XIX carreguen la tinta en aquesta

visió negativa i fosca.
Polaritzen la decadència
en tots els Estats hispànics, sense cap distinció, i
fan coincidir la caiguda o
davallada de la Monarquia
Hispànica amb el desenvolupament i l’expansió de
França.
Fins i tot, l’anglès George
Clark, a La España Moderna 1450-1720 (Mèxic,
1954, reeditada el 1970),
hi manté aquesta posició: «Desde 1659 los dos
hechos principales eran la
decadencia de España y la

conversión de Francia en
la potencia más fuerte.»
I hi afegeix: «El trono
español cayó en manos de
un lamentable enfermizo
que no tenía heredero, ni
perspectivas de tenerlo.»
Són afirmacions prou
vàlides, si es fan des de la
perspectiva europea. Però,
des de l’àmbit peninsular,
han de ser matisades,
sobretot quan altres historiadors (el duc de Maura,
Julián Marias o H. Kamen,
per exemple) ja ens diuen
que la decadència era tan

extrema que gairebé no es
podia seguir parlant positivament de la Monarquia
Hispànica.
D’aquí que, si bé en l’àmbit internacional l’anàlisi
de les fonts i la historiografia ens porten a la derrota
i el desgast material de la
Monarquia Hispànica, els
inicis de les causes prèvies
a la guerra de Successió
els podem situar en diversos fets.
Al tractat dels Pirineus
(1659), com una culmi-

nació de la guerra dels
Segadors del 1640. I
també a Westfalia (1648),
a la recerca de l’equilibri
europeu o en qualsevol
altra data significativa
representativa (el 1668
ja s’establia un primer
tractat de repartiment o
partició entre Leopold I,
l’emperador i Lluís XIV
de França).
Després, coincidint amb
el matrimoni de Carles II
i Maria Anna de Neuburg,
l’emperador, Anglaterra
i les Províncies Unides

(Guillem d’Orange III)
signarien un pacte per garantir el suport a l’emperador, i la pau de Rijswijk,
el 1697 (potser un simple
armistici), no impediria dos tractats més de
repartiment (1698 i 1700)
entre França i l’Imperi.
Amb tot, podem afirmar,
d’una banda, que la
successió a la Monarquia
Hispànica era un tema
europeu i, d’una altra
banda, que la guerra ja
semblava inevitable gairebé 40 anys abans.

A imitació de les
Corts, el constituïen el Braç
Eclesiàstic, el Braç
Militar (o de la
Noblesa), i el
Braç Reial (o
Popular), que
representava les viles i
ciutats.
Reunits al saló
de Sant Jordi
del Palau de
la Generalitat,
a partir del 30
de juny, havien
de prendre una

decisió cabdal: sotmetre’s o
resistir a Felip V.
Com era costum, els membres de cada braç van discutir
la qüestió per la seva banda.
El Braç Eclesiàstic va optar
per inhibir-se i el Braç Militar,
amb unes votacions ajustades, per sotmetre’s a Felip V.
Va ser aleshores que un
noble barceloní, Manuel de
Ferrer i Sitges, va pronunciar
un discurs amb frases destinades a la posteritat:
«¿Què motius té lo sereníssim duc d’Anjou per haver
deliberat lo oprimir-nos amb
tant de rigor, com volen
reduir-nos de pobles francs i
líberos a nació del tot subjecta i esclava?»
«¿Qui pot creure que en un
sol dia se vulga consentir a
entronisar-se la
vanitat i
violència

castellana, fent servir als
catalans com nos diu la història de Castella feien sofrir
als indios?»
«Acabe’s la nació amb glòria, que logra menos patir
que sofrir extorsions que no
practicaren los moros.»
Malgrat aquesta crida a defensar Catalunya, basada en
el concepte de llibertat, el
sentit de la votació a favor
de sotmetre’s al Borbó no
va variar.
Però encara faltava l’opinió
del Braç Reial, el darrer a
decidir. ¿Submissió o resistència? Resultat: 78 vots a
favor de la resistència, 45 a
favor de la rendició.
Quan la gent del Braç
Militar va conèixer aquelles
xifres, es va forçar una nova
discussió i votació, i, atès el
patriòtic exemple del Braç
Reial, la noblesa, ara sí, es
va inclinar per resistir.
El 6 de juliol tot va quedar
entès: guerra a ultrança per
defensar un dels sistemes
constitucionals i parlamentaris més antics d’Europa:
el català, que l’any 1713
ja tenia cinc segles de
vida.
Tal decisió no va ser
presa per cap rei,
sinó pels mateixos
representants dels
catalans. La votació
d’aquell estiu va ser
un acte de sobirania
plena, i, si fa tres
segles érem sobirans,
que ens expliquin per
quins set sous se suposa que ara no ho som.

Aquest article forma
part dels 35 guions que
Jordi Mata va redactar
per al programa Érem,
som, serem, del 1714
a avui. Emesos amb la
veu de l’autor per La
Xarxa (del 23 d’octubre
del 2013 a l’11 de juliol
del 2014), els podeu
recuperar a: http://
programes.laxarxa.com/
programa/1714.

