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TRICENTENARI EDITORIAL

TRICENTENARI COMISSARIAT

Recuperar el passat
per guanyar el futur

Per ells, per nosaltres,
pels qui vindran

l’editorial
Francesc
Fàbregas
Bonet
DIRECTOR DEL SETMANARI EL VALLENC

han ajudat a fer d’aquest
setmanari un diari millor
per als nostres lectors, per
a la nostra ciutat, per a la
nostra comarca. També,
per al nostre país.

I he d’estendre els meus
agraïments de manera
Avui tanquem una secció
especial als nostres lectors.
que ens ha acompanyat
Primer, als de l’edició en
al llarg de 91 setmanes:
«El Tricentenari a Valls i al paper: setmana rere setmana, han anat col·leccionant
Camp de Tarragona». La
vam començar a publicar fidelment aquestes pàgines
el divendres 3 de gener
centrals d’El Vallenc. Desdel 2014. La tanquem
prés, als lectors de l’edició
avui (25 de setembre del digital: dia rere dia, s’han
2015), dos dies abans de anat descarregant la secció
viure una de les fites histò- al nostre web, on ja hi ha
riques més importants de comptabilitzades més de
la nostra vida: les elec146.000 visites.
cions plebiscitàries que
També, en nom meu i de
celebrarem diumenge,
27 de setembre del 2015. tots els que fem El Vallenc,
vull fer arribar un agaïment,
Aquell ja llunyà 3 de gener de manera molt especial,
del 2014, el president
a Marcel Banús i a Jaume
Mas ens encoratjava en
Pros. Han estat l’ànima
aquestes mateixes pàgines d’aquest especial. Gràcies
a recuperar el passat per
a ells, hem pogut conèixer
guanyar el futur. Durant
molt més de prop la nostra
més d’un any i mig conhistòria. Si el nostre setmasiderem, amb franquesa,
nari és gran és gràcies a
que ens n’hem sortit.
persones que ens ajuden,
cada dia, a fer un producte
Sí, hem redescobert
cada vegada millor. De tot
aquell passat del 1714,
cor, moltes gràcies.
sovint èpic, amb excel·
lents articles d’història,
Acabem. Durant 91 setsobretot. Però també
manes ens hem esforçat
amb excel·lents articles
a portar, a cada llar de
filològics, jurídics, cientíValls, de la comarca i de
fics. I tots aquests articles molts pobles del Camp de
amb unes bellíssimes
Tarragona, uns fets que van
il·lustracions que n’han
ser cabdals per a l’esdevereforçat el contingut.
nidor del nostre poble. A la
memòria d’aquells que els
I l’excel·lència de tot
van haver de patir, volem
plegat només ha sigut
dedicar l’esforç editorial que
possible gràcies als 150
ha suposat l’empresa que
col·laboradors que, de
manera altruista, han par- avui finalitzem.
ticipat en aquesta secció.
Dèiem al començament
Polítics, opinadors, historique, en el primer lliurament
adors, filòlegs, escriptors,
d’«El Tricentenari a Valls i
arqueòlegs, juristes, arxial Camp de Tarragona», el
vers, periodistes, actors,
president Mas ens va animar
fotògrafs, il·lustradors,
a recuperar el nostre passat
dissenyadors. També
històric per guanyar el futur.
institucions, entitats,
Ara, vostès —lectors—, el
arxius i museus.
president, jo mateix, tots
Francament, se’m fa difícil nosaltres, ens correspon
trobar les paraules exactes de guanyar aquest futur: la
per poder mostrar el meu independència. Diumenge
més sincer agraïment a
la història ens convoca.
tots i cadacun d’ells. Ens
¡Som-hi!

comissariat
Jaume
Pros
Fernández
COMISSARI DE LA COMISSIÓ
PER A LA COMMEMORACIÓ DEL
TRICENTENARI 1714-2014 A VALLS

Malgrat que la commemoració del Tricentenari dels
Fets del 1714 la vam clausurar oficialment a principi
d’aquest any, aquestes pàgines especials d’El Vallenc
s’han continuat publicant
tot just fins avui, que és
l’últim lliurament.
Això ha estat així, sobretot, per la gran quantitat
de persones, entitats i
institucions que hi han
volgut col·laborar. I una de
les principals premisses
de la Commemoració ha
sigut sempre donar veu a
tothom. Agraïment infinit a
tots els participants. A més
a més, la Guerra de Successió no va acabar el 1714. De
fet, Mallorca viu enguany el
seu Tricentenari.
Vull agrair a El Vallenc la
seva enorme implicació
amb la Comissió del Tricentenari: ha cedit, durant 91
setmanes, aquestes pàgines
centrals a color. També vull
fer un reconeixement molt
especial a l’Alba Fàbregas,
que ha dissenyat una maquetació per la qual hem
rebut felicitacions arreu del
país. I, és clar, al Marcel Banús, per la seva extraordinària tasca i la infinitat d’hores
dedicades a la coordinació
de l’espai.
Jo, per la meva banda,
només puc mostrar, un cop
més, el meu agraïment, a
la ciutat de Valls i a tota
la comarca de l’Alt Camp,
per haver-me concedit
l’honor de poder difondre,
com a comissari, una part
tan important de la nostra
història. I, és clar, al Govern
de Catalunya, impulsor de
la commemoració.
Sempre que hi penso, en la
Catalunya de fa 300 anys,

penso en la seva gent. Van
defensar amb la seva vida
les llibertats de Catalunya
davant del poder borbònic,
que volia imposar el model,
la cultura i els costums castellans arreu de la Monarquia Hispànica.
Aquelles persones no ens
van fallar. Es van enfrontar
fins al darrer minut a la més
gran potència militar del
món. Ho feien per ells, però
sobretot per les generacions venidores.
Efectivament, de la guerra,
Catalunya en va sortir militarment derrotada, i en va
patir les represàlies (moltes,
encara avui vigents). Però, al
mateix temps, els catalans
van reforçar el sentiment de
pertinença a aquesta terra.
I, sobretot, la certesa que, a
partir d’aquell moment, tot
allò que nosaltres no fem a
favor nostre, uns altres ens
ho faran en contra.
I, ara, som nosaltres, els
catalans del present (nascuts aquí o vinguts de fora),
els qui tenim la possibilitat
històrica de donar continuïtat i sentit a aquella lluita.
I ho podem fer, i ho farem,
democràticament i pacíficament. Precisament a la nostra generació se’ns presenta
l’oportunitat de recuperar
la sobirania perduda fa
300 anys. ¡Quin privilegi!
Ens han dit de tot i mai no
hem caigut en el parany de la
provocació. Ens han amenaçat amb totes les desgràcies
possibles, si decidim gestionar les nostres vides. Ens han
volgut fer por amb arguments
ridículs i impossibles.
Nosaltres, tres segles més
tard, estem disposats a guanyar amb les urnes, aquest
27 de setembre, allò que ens
van arrabasar amb les armes.
I ho farem pel que hem
sigut, pel que som i pel que
volem ser: un poble plural,
obert al món i lliure. Per
ells, per nosaltres, pels qui
vindran. Junts ho farem.
I ho farem bé.

LLISTA COMPLETA DE COL·LABORADORS

TRICENTENARI EPÍLEG

L’11 de setembre de 2014,
un any després
epíleg
Jordi
Agràs
Estalella
DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS
A TARRAGONA DEL DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT

Quan se celebren dates
especials, dies singulars
que tot sovint van acompanyats (pel davant i pel
darrere) d’un període més
llarg ple d’actes i activitats, sembla que l’endemà
del dia assenyalat s’hagi
d’acabar tot. Com si el
calendari finís (o hagués
de finir) en aquell dia.
L’experiència ens demostra que això no és
així. Darrere un any de
celebració (naixements o
morts de personatges, inici d’activitats d’una entitat
o una empresa, conteses i
accions bèl·liques diverses...) en vénen d’altres.
I és que la vida segueix.
El pas inexorable del
temps ens recorda que
els aniversaris existeixen
per anar-los celebrant
fins que puguem, els
corresponguin xifres
rodones o no.
Això és el que va passar
l’any passat. Després de
l’11 de setembre del 2014
(data engrescadora de
mena, plena d’incògnites i
d’anhels diversos) va venir
el 12 i el 13 i el 14... i així
fins a la data d’avui.
I aquest fet, això que
l’endemà continuï la vida
com si res, ¿treu transcendència a la celebració?
¡De cap manera! El que
realment li dóna sentit és
el balanç positiu de tot
allò que hem viscut durant el període establert
i del que ens ha quedat
com a llegat un cop acabat l’últim acte.
I el Tricentenari el té (ja
sabem que el té) aquest
balanç positiu. Només per
la implicació de moltes i

diverses persones ja podríem dir que va ser un èxit.
I, si ara, al cap d’un any,
passem al detall, comprovarem que hem aclarit,
recordat o descobert conceptes, fets, personatges
i situacions que desconeixíem o que teníem mig
plomejats en el nostre disc
dur particular.
També hem fet escac
i mat a aquella Història
que passa de puntetes
sobre determinats episodis,
etiquetant-los de manera
genèrica com ara: època
d’esplendor o època de decadència. Hem sabut (i, en
alguns casos, tastat) què
menjaven, com ballaven,
com vestien o es divertien i
com treballaven els nostres
avantpassats.
Hem redescobert un patrimoni que tenim a tocar i
que ens passa, massa sovint, desapercebut (el Born,
Cardona o la Seu Vella de
Lleida, per exemple).
I els afeccionats a la sang i
el fetge han pogut recrear batalles i emboscades
amb una munió de noms i
cognoms reals (dels bons i
dels dolents)... Tot plegat,
un bon i bell conjunt
d’informacions que ens fan
més savis i més conscients
de la nostra realitat.
Cal conèixer per estimar.
I cal estimar per defensar i
per lluitar. Les celebracions
ens permeten formar-nos i
informar-nos i, consegüentment, estimar (o estimar
més) els nostres orígens i
el nostre petit gran país.
I l’estimació i l’afecte (que
portats al límit són amor
i passió) ens conduiran a
defensar aferrissadament
la nostra pàtria, la nostra
nació, davant els atacs i
els perills que no deixen
d’assetjar-la. I aquest és el
llegat. Cal que diumenge
ho tinguem en compte,
perquè el balanç acabi de
ser positiu del tot.
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