DEFENSORS DE
LES LLIBERTATS
DE CATALUNYA
1705-1714

HOMENATGE
AL GENERAL JOAN BAPTISTA BASSET
I ALS VALENCIANS MORTS EN LA DEFENSA DE
BARCELONA, EL 1714
Barcelona, Santa Maria del Mar i Fossar de les Moreres, 8 de setembre de 2005
Discurs de Jordi Miravet, president de Memorial 1714
Molt H. President del Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach; Honorables
Consellers del Govern de Catalunya, Sra. Anna Simó i Sr. Carles Solà; Il·lustríssims regidors de l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Xavier Trias, Sr. Ferran Mascarell, Sra. Imma
Mayol i Sr. Jordi Portabella; Sr. Eliseu Climent, president d’Acció Cultural del País
Valencià; senyores i senyors:
Per entendre plenament un acte com el d’avui, caldria remetre’ns a un text literari
que ha estat referit com un dels antecedents més antics del concepte d’estat i de democràcia. Estic parlant de l’oració fúnebre de Pèricles, del llibre Història de la Guerra del
Pel·loponès, de Tucídides. És un cant a la llibertat, a la felicitat, a la vida. Tucídides, per
boca de Pèricles, ens diu que els atenesos es preparaven per a viure i ser feliços complint amb cura les seves obligacions particulars i públiques. I que quan les condicions
ho demanaven, sense haver estat especialment preparats per a tal afer, excel·lien en la
guerra, en heroïsme i en sacrifici. Sabien el valor de l’estat que tenien i el defensaven
amb determinació.
Quina sintonia, quina proximitat en aquesta forma d’entendre la política. Som fills
d’Atenes!!!
El general Basset i els membres dels regiments valencians objecte del nostre homenatge d’avui eren molt conscients de defensar, a València i a Barcelona, un país perfectament estructurat, complex i en marxa. Un país que s’havia anat fent durant segles a
partir d’una forma d’entendre les relacions de poder basades en la llibertat i en el pacte
entre el súbdit i el sobirà, i on les accions d’un i altre eren sotmeses a la llei.
Un país on convivien territoris diferents i nacions distintes. Un país que la historiografia anomena Corona d’Aragó i que nosaltres reconeixem com el nostre estat.
I és perquè van lluitar per aquest estat, els valors del qual són tan actuals com
enyorats, que aquests valencians que homenatgem avui tenen a partir d’ara una placa al
Fossar de les Moreres de Barcelona.
Tenen una placa aquí perquè sigui conegut el seu heroisme i el seu sacrifici, i que,
gravat a la pedra, burxi la nostra curiositat a conèixer aquella Corona d’Aragó per la
qual van lluitar i ens doni a tots nosaltres prou intel·ligència i coratge per dotar-nos
novament d’un estat que atengui les nostres necessitats i les esperances dels nostres
conciutadans d’avui.
Senyores i senyors, la felicitat és filla de la llibertat; i la llibertat, del coratge!
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DEFENSORS DE
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DE CATALUNYA
1705-1714
El MEMORIAL 1714
presenta l’exposició
DEFENSORS DE LES LLIBERTATS DE CATALUNYA 17051714, amb la voluntat de divulgar uns apunts biogràfics d’alguns
personatges que ens han semblat prou significatius i representatius
d’aquell període de la nostra història.
Per recuperar l’imaginari propi, la nostra societat demana conèixer
les persones que van dirigir i servir el nostre país, saber de la seva
determinació i del seu heroisme, més enllà de les glòries medievals.
Amb aquesta exposició contribuím a que algun dia aquests personatges,
i d’altres com ells, siguin coneguts i puguin figurar a la plaça esculpits
en marbre, granit o bronze, i rebre l’homenatge dels hereus del poble
al que van servir.
La realització d’aquesta exposició és fonamentalment el resultat
de la col·laboració dels senyors Ricard González, voluntariós
investigador i divulgador de la nostra història, Jordi Castellà i Jordi
Peñarroja. A aquest darrer ha correspost la tasca de sintetitzar tot el
material i la responsabilitat última de donar forma a l’exposició i a
l’edició del present catàleg. A tots ells el nostre agraïment, així com
a les nombroses persones que han col·laborat i facilitat la tasca de
recerca i obtenció de materials per aquesta muntar exposició i la seva
actualització, com Josep Catà i Antoni Muñoz.
Aquesta segona edició del catàleg, revisada i ampliada, recull els
textos i la il·lustració de l’exposició, així com el parlament fet en l’acte
del 8 de setembre de 2005 d’homenatge als valencians morts al setge
de Barcelona i també el nostre manifest de 1997.

Jordi Miravet
President de Memorial 1714
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ANTONI de PEGUERA

(Vic 1680 - València o Barcelona 1707)
signant del pacte de gènova

L

’arrelat sentiment antifrancès dels vigatans fa que Antoni de Peguera es manifesti, com la majoria de la gent d’Ossona,
favorable a un rei de la casa d’Àustria. Peguera és un home culte, membre fundador de
l’Acadèmia dels Desconfiats, de Barcelona.
Durant el segle xvii, les repetides guerres
amb França i les sovintejades incursions dels
exèrcits francesos deixen un mal record a la
plana de Vic, cosa que genera un profund i
fonamentat sentiment d’antipatia respecte a
França i una eficaç organització defensiva de la
comarca, basada en la mobilització de la pròpia
població.
Quan Felip de Borbó jura les Constitucions
és reconegut per les Corts com a rei, iniciant el
seu govern a Catalunya.
Antoni de Peguera corre accidentades aventures en 1704 i 1705, conspirant contra la causa
borbònica a Vic i Barcelona. Troba en perill la
seva persona i marxa a Viena, i d’allà a Gènova,
on negocià amb els anglesos.
Corre el risc de ser empresonat per ordre
del virrei filipista Velasco, si torna al país, i és
el seu company Domènec Perera qui va a Vic.
En una reunió celebrada el 17 de maig de 1705
a la capella de Sant Sebastià, de la parròquia de
Santa Eulàlia de Riuprimer, els prohoms reunits acorden aixecar 6.000 homes armats per
recolzar un desembarcament aliat i atorguen
poders als senyors Perera i de Peguera. Així
aquests poden signar tot seguit a Gènova, el
20 de juny, un pacte d’aliança anglocatalana
amb el ministre plenipotenciari anglès Mitford
Crow. Amb aquesta Aliança i Amistat entre la
Corona d’Anglaterra i el Molt Il·lustre i Preclar
Principat de Catalunya Catalunya entra en la
guerra, a favor de Carles d’Àustria i comptant
amb la garantia britànica sobre les llibertats i
constitucions catalanes, fins en el cas de perdre
la guerra.
Capità al regiment de les Reials Guàrdies
Catalanes, Antoni de Peguera participa distingidament a la defensa del castell de Montjuïc
de Barcelona durant el setge de 1706 i en altres
batalles fins que, afectat d’esgotament, mor
en el procés postoperatori d’una intervenció
quirúrgica que amics i familiars li desaconsellaven.

Catedral i porta de les mura·
lles de la ciutat de Gènova, on
Peguera negocia i signa el Pac·
te d’Aliança amb Anglaterra.
Quan molts nobles i intel·
lectuals catalans de la seva
època han cedit davant la
pressió del castellà com a
llengua de la cort reial de
Madrid, Antoni de Peguera
és un dels pocs que participa
en el volum de les curioses
“Nenias reales” amb un poe·
ma en llengua catalana.
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JORDI de HESSEN-DARMSTADT
(Darmstadt 1669 - Barcelona 1707)
lloctinent del rei

A

les darreries del regnat de Carles II,
aquest militar i noble alemany participa en la defensa de Barcelona contra
els francesos al setge de 1697. Després és lloctinent reial a Catalunya, de 1698 fins a 1701,
guanyant-se l’afecte del poble i fent nombroses
amistats. En aquest període mana construir el
“pont del General”, pas elevat entre el desaparegut nou palau del Lloctinent (al pla de Palau)
i Santa Maria del Mar. Única construcció barroca d’aquest tipus a Barcelona, l’ajuntament
de Pasqual Maragall l’enderroca l’any 1983.
Destituït pel nou rei Borbó, Felip IV, el
príncep Jordi de Hessen-Darmstadt retorna a
la cort de Viena, reprenent el servei a l’imperi.
És amic i protector del general valencià
Joan Baptista Basset, que forma part del seu
estat major en diverses campanyes amb les tropes imperials.
Signat el pacte de Gènova, torna a Catalunya
amb l’expedició aliada que porta al Principat
tropes austríaques, angleses i holandeses.
Participa en el setge de 1705 per alliberar
Barcelona del poder borbònic i en els combats
per la represa del castell de Montjuïc és mortalment ferit davant la porta de la fortificació.
Les seves restes reposen sota l’altar major
de l’església dels Josepets, al barri de Gràcia.

El príncep Jordi de HessenDarmstadt.

Quan és davant la porta del
castell de Montjuïc, dirigint
el seu assalt, el príncep de
Hessen-Darmstadt cau ferit
de mort. Després, durant el
segle xviii, aquest castell ha
estat ampliat i reforçat.

El príncep Jordi de Hessen-Darmstadt està sebollit sota l’altar
major de l’esglèsia dels Josepets, a Gràcia. Les circumstàncies
històriques han condicionat el caràcter discretíssim d’aquest
enterrament.
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P E R E J OA N B A R C E L Ó ,
e l “ CA R RA S C L E T ”

(Capçanes 1682 - Reinnach, Baviera, 1743)
coronel de fusellers

E

ncara que Pere Joan Barceló arriba a ser
conegut i a signar com a coronel Carrasclet, aquest és el seu motiu de joventut,
quan és llenyataire i carboner. El renom li ve de
la carrasca, l’alsina d’aquells boscos. Més endavant, els seus homes reben també el renom de
carrasclets.
A la seva familia són austriacistes de primera hora. Francesc Barceló, el seu pare, mor
en acció davant Mora d’Ebre, essent capità de
fusellers. En Carrasclet lluita fins al final de la
guerra i el 1714 és també capità de fusellers.
La pau dels vencedors li significà un empreCastell de Vila-rodona.
sonament injust, però aconsegueix escapolirAquí en Carrasclet parti·
se i esdevé el cap d’una partida de resistents,
cipa en un sagnant com·
molts dels quals són fusellers, veterans de la
bat durant la guerra.
guerra. Ataca especialment els recaptadors del
fisc borbònic i les seves escortes.
La seva fama com a cap de fusellers de
muntanya fa que sigui invitat a participar en
la guerra de la Quàdruple Aliança contra l’Espanya de Felipe V, el 1718. Tot i no veure-ho
massa clar, accepta el grau de coronel i alça una
partida important. Realitza repetides campanyes i es manté sobre el territori. Les autoritats
borbóniques arriben a oferir 1.000 dobles d’or
Tivissa. Capçanes és al
pel seu cap, viu, i 500, mort. Un cop signada la
seu terme, al segle xviii.
pau entre Espanya i la Aliança queda sol i aïllat.
Llicencia la seva partida i s’exilia.
Passa al servei de l’emperador d’Àustria. És
a la defensa de Nàpols, on cau presoner dels
borbònics el 27 de maig de 1734, que el tanquen a Cadis fins el 1740.
A la guerra de Successió d’Àustria és cap
d’una companyia de catalans exiliats. Mor en
acció a l’illa de Reinnach, al Rin, a la ratlla de
Baviera, la nit del 3 al 4 de setembre de 1743. El 1714, Carrasclet i els
L’enterren l’endemà al cementiri de l’església seus homes formen en una
parroquial de Sant Esteve, a Breisach. A l’arxiu unitat d’escassa unifor·
de la parròquia consta, en alemany, que “... a mitat. L’armament també
l’illa a l’altra banda del Rin, situada a França, ha és heterogeni i el princi·
mort el molt noble i graciós senyor Pere Joan pal proveïdor és l’enemic.
Barceló de Carrasclet, coronel de l’Augusta A l’entrada de Capçanes,
Reina d’Hongria i de Bohèmia, i ha estat se- una estàtua amb anacro·
pultat el 5 d’aquest (setembre) al cementiri de nismes de vestuari i arma·
l’església parroquial de Sant Esteve”. Aquesta ment tributa un record al
reina és Maria Teresa d’Àustria, filla del nostre famós guerriller fill del poble.
Carles III.
L’emperatriu Maria Teresa d’Àustria, al servei de la qual mor el Carrasclet. l’any 1743

DEFENSORS DE LES LLIBERTATS DE CATALUNYA 1705-1714

4
FRANCESC MACIÀ I AMBERT,
“BAC de RODA
(Roda de Ter 1658 - Vic 1713)
coronel de fusellers

B

ac de Roda, propietari rural benestant, és
un dels vigatans austriacistes de primera
hora, alçant gent en armes i combatent
les guarnicions borbóniques de la comarca,
per presentar-se seguidament amb altres voluntaris a participar, junt amb l’exèrcit aliat, a
l’alliberament de Barcelona, el 1705. Per la seva
actuació en el decisiu atac al castell de Montjuïc i la disciplina dels seus voluntaris, Carles
III el nomena coronel de fusellers.
El 1706 participa en la defensa de Barcelona
contra l’atac de Felip de Borbó, cobrint missions de primera línia. Després cobreix el front
nord del Principat i realitza lleves de voluntaris
a la Plana de Vic.
Abandonada Catalunya pels aliats el 1713,
segueix combatent fins que, aïllat i sense recursos, es veu obligat a retirar-se.
Denunciat, és detingut i assassinat públicament pels borbònics espanyols a l’empara de la
força: arbitrariament, sense judici, el pengen a
la ciutat de Vic, el 2 de novembre de 1713. La
mort arbitrària de Bac de Roda actua negativament sobre l’esperit de resistència de Vic i la
seva comarca.
Mesos després, mor Josep Riera, que l’havia
traït, en una topada amb el regiment d’Ermengol
Amill. Identificat el cadàver d’aquell botifler,
el pengen per deixar clar que és un traïdor.
El fill d’en Bac de Roda, Francesc, forma
llavors una partida que opera al Maresme i,
acabada la guerra, col·labora amb el Carrasclet
fins que s’exilia a Àustria, on li reconeixen el
grau de coronel.

El Mas Bac, a Roda de Ter.

Cobrint el front nord del
Principat, i defensant l’ac·
cés a la Plana de Vic,
Bac de Roda combat al
pas de Collfred, a Vidrà.

Quan va ser dalt de la forca
ja va dir eixes paraules:
No em maten per ser traïdor
ni tampoc per ser cap lladre,
sinó perquè he volgut dir
que visca tota la pàtria!
Fragment de la cançó popular de Bac de Roda

Bac de Roda és assassinat públicament a Vic,
en un clar intent dels militars espanyols borbò·
nics per terroritzar una població ben poc botiflera.
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JOSEP MORAGUES

(Sant Hilari Sacalm 1669 - Barcelona, 1715)

J

general de batalla

osep Moragues és un dels vuit prohoms que
atorga els poders que permeten signar el
Pacte de Gènova. Contribueix a l’alçament
de les milícies vigatanes, de les que és cap i amb
les que derrota, al Congost, una columna borbònica. Participa en el setge de Barcelona, el
1705, i és nomenat coronel. El 1709 ja és general de batalla i governador de Castellciutat,
a la Seu d’Urgell, des d’on contraataca amb
èxit als francesos que han ocupat la Cerdanya.
El 1713, malalt i amb la fortalesa desguarnida, capitula i lliura Castellciutat als borbònics.
Retirat a Sort per refer la salut malmesa,
acaba reunint una important partida de voluntaris, dominant el Pallars i part de l’Alt
Urgell. Complint ordres, s’uneix a l’exèrcit exterior d’Antoni Desvalls, a qui cobreix
eficaçment la reraguarda, bloquejant la columna Bracamonte a Vic i reclutant encara
uns 400 homes pel Ripollès i la Plana de Vic.
Acabada la guerra al Principat i veient que
els espanyols no respecten les garanties donades als vençuts, intenta retirar-se a Mallorca per
seguir la lluita a les ordres del virrei, el marquès
de Rubí. Però és delatat i detingut amb dos dels
seus oficials, Macip i Roca. Són condemnats a
mort tots tres i executats públicament, en un
acte de terrorisme d’Estat, el 26 de març de
1715. Tot seguit, el seu cap és tancat en una gàbia i penjat al Portal de Mar, de Barcelona, fins
el 1727. Aquesta circumstància ha fet que sigui
un dels herois més recordats d’aquella guerra.

El general Josep Moragues va néixer en
aquest mas del terme de Sant Hilari Sacalm.

Monument al general Josep Moragues, a Sort, el
poble de la seva dona.

Castellciutat, fortalesa situada a l’entrada de la
Seu d’Urgell.

A Gavà, l’Ajuntament ha
oblidat que Josep Mora·
gues és un militar, amb el
grau de general, al monu·
ment que se li ha dedicat.

Monument al general Josep
Moragues, a Sant Hilari
Sacalm.
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RAFAEL NEBOT

(Riudoms 16... - Viena 1733)
general de batalla

M

ilitar de carrera, el 1705 Rafael Nebot
s’uneix al general Basset, contribuint
decisivament amb el seu regiment de
cuirassers a guanyar el regne de València per a
la causa austriacista. Combat amb bona fortuna durant tota la guerra, a València i el Principat. El 1713, tot i que Starhemberg dissol
el seu regiment, es nega a ser evacuat amb els
imperials, entra a Barcelona i és a la Junta de
Braços que decideix la resistència a ultrança.
Nomenat general de batalla, lluita amb
eficàcia la resta de la guerra. Exiliat, serveix a
l’exèrcit d’Àustria, assolint el grau de tinent
general de la cavalleria. Els seus germans Josep
i Joan són també oficials de cavalleria.
Una mostra de la vàlua de les tàctiques de
Nebot és el doble combat de Caldes d’Estrac,
l’onze d’agost de 1713. Rafael Nebot, amb
el regiment de la Fe, té el seu estat major a
Arenys de Mar, i envia el capità Busquets a
provocar, amb 30 genets, la guarnició borbònica de Mataró. La resposta és una forta
sortida de la cavalleria francesa. Els catalans,
amb el seu capità ferit, es retiren i aviat es divideixen: uns segueixen pel camí ral, els altres
tiren pel camí de l’interior, per la muntanya.
A les vinyes properes al coll del Pollastre, sobre Caldes, hi ha tres esquadrons emboscats
que els esperen, a les ordres del capità Ignasi
Torres de Bages. Quan els francesos, cavalcant
alegrement, costegen el coll, reben una càrrega que, d’entrada, en tomba 80. La resta es
dispersa i és perseguida. Mentrestant, els esquadrons francesos que segueixen pel camí ral
arriben a les envistes de l’estret pas de Caldes
i veuen el capità Josep d’Aguilar que, avançat
amb uns pocs homes, els espera. Els francesos saluden, estrenyen rengles i avancen a bon
pas amb els mosquets carregats, disparen de
lluny, amb poc efecte i aquest és el senyal per
la sortida a regna batuda de la resta dels tres
esquadrons que eren amagats. Aquesta càrrega
causa 117 baixes a l’enemic i nosaltres només
tenim 4 morts i 10 ferits.

El 1705, unit al general Basset , Rafael Nebot
participa amb el seu regiment de cuirassers en el
victoriós aixecament del Regne de València.

En un paisatge modificat per tres segles d’evolució urba·
nística, canvis de la xarxa viària i regressió de l’agricultu·
ra, aquest és un lloc on part de la cavalleria de Nebot espe·
ra a Caldes d’Estrac els francesos que venen pel camí ral.

Escut i façana de la casa Nebot, a Riudoms.
Rafael Nebot és un militar de cavalleria,
l’arma decisiva dels exèrcits fins al dar·
rer terç del segle XIX.
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JOAN BAPTISTA de CORTADA
(Vic 16... - Àustria, 17...)
inspector general

C

onegut també, a partir de 1693, com
Joan Baptista de Cortada i de Jonquer, pel seu casament amb la pubilla
Jonquer, forma part de l’anomenat grup dels
vigatans.
Participa a l’aixecament de la plana de Vic
de la primavera de 1705, amb una tropa de 150
homes, que equipa a despeses seves. El 1706
aconsegueix alçar el sometent de Manresa, i
s’incorpora amb aquesta força a l’exèrcit aliat
establert davant Barcelona, destacant en els
combats de Montjuïc. Per la seva actuació és el
primer català que rep el nomenament de coronel del rei Carles III.
Torna a lluitar a la plana de Vic durant la
campanya de 1709.
Pren part a la Junta de Braços reunida a
Barcelona, i és un dels signants de la protesta
en favor d’una resistència a ultrança, resolució
que s’adopta finalment el 6 de juliol de 1713.
Nomenat Inspector General per reclutar
gent al Principat, per combatre a dins i a fora
de la Barcelona assetjada, participa a la lluita
fins al final.
Després de l’Onze de Setembre, les seves
propietats i rendes són confiscades pels espanyols, però aconsegueix escapolir-se de les
autoritats borbòniques i embarca clandestinament a Vilanova pel juny de 1715, amb dos dels
seus fills i alguns seguidors, camí de l’exili.

A més de noble,
Joan Baptista de
Cortada és un
home ric. Fins que,
després de la capitu·
lació de Barcelona,
l’administració dels
ocupants espanyols
li confisca tots els
seus bens.

Can Cortada, a Vic, és un
veritable palau, ara propietat
municipal.

A partir del 19 d’agost de 1713, Joan Baptista de
Cortada és nomenat inspector general i coman·
dant per alçar gent fora de Barcelona.

Escala del pati, a l’entrada
gòtica del palau de la Gene·
ralitat.

Quan en Cortada es veu obli·
gat a sojornar a
Barcelona per
causa dels seus
compromisos i
obligacions mi·
litars i polítics,
compra a la ro·
dalia de la ciutat una masia, que avui coneixem encara com
can Cortada, a Horta.
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ANTONI de VILLARROEL
(Barcelona 1669 - La Corunya 1726)
general en cap

N

atural de Barcelona, de família d’origen castellà, aquest militar és al servei del Borbó al principi de la guerra, a les ordres del duc d’Orleans. Quan
aquest es retira a França, el 1709, Villarroel
es troba sense protector i es presenta a Carles d’Àustria, que accepta els seus serveis.
A la batalla de Villaviciosa i en la retirada
cap a Saragossa demostra el seu valer, però enfrontat a forces molt superiors ha de capitular
i cau presoner. A les darreries de 1711 l’alliberen en un bescanvi de presoners. Aconsegueix
reincorporar-se al servei actiu el 1713, com a
inspector general d’infanteria de Starhemberg,
assolint el grau de tinent mariscal general.
En defensa de les llibertats catalanes, la
junta de la 33ª de guerra el nomena cap major
de les tropes que guarneixen Barcelona el 12
de juliol de 1713. Villarroel accepta, malgrat
disposar de poques forces reglades, cosa que
limita molt les sortides, amb l’esperança d’agafar l’enemic entre dos focs. L’intent fracassa
el 1713 per l’actitut negligent i derrotista del
diputat militar Berenguer, malgrat els esforços
del general Nebot. El 1714, en situació més
compromesa encara, tampoc no pot realitzarse aquesta maniobra estratègica perquè Antoni
Desvalls es troba en clara situació d’inferioritat
enfront les tropes d’ocupació de les dues corones borbòniques i no pot atacar els assetjants.
Jutjant la imminència d’un atac en regla que
no podrà resistir, Villarroel presenta la dimissió del càrrec el 6 de setembre de 1714, que
se li accepta. L’Onze de Setembre, assabentat
de que s’ha iniciat l’atac, munta a cavall i s’incorpora a la lluita. Al front d’uns 200 homes a
cavall i alguns a peu, acut al pla d’en Llull i carrega repetidament fins que una bala se li clava
al genoll i el desmunta.
Després, violant els pactes de capitulació,
ell i altres caps militars de la defensa són detinguts i empresonats. Villarroel resta engarjolat
en condicions pèsimes al castell de San Anton
de la Corunya, en un calabós humit que sovint
s’inunda.
Signat el tractat de pau entre Felipe V i
l’Emperador, se li torna la llibertat el 21 d’octubre de 1725, al cap d’onze anys de captiveri.
El seu estat de salut és tan precari que no pot
llevar-se del llit. Sol, malalt i pobre mor el 22
de febrer de 1726 i és enterrat de caritat.

Vista de les defenses de la
ciutat de Barcelona, assetja·
da per terra i mar.

Antoni de Villarroel, gene·
ral en cap durant el setge de
Barcelona de 1713-1714.

El mariscal duc de Berwick,
anglès mercenari al servei de
Lluís XIV de França, juga
amb una aclaparadora des·
proporció de forces al seu
favor, 7 a 1, en el setge de
Barcelona.

Tot i haver dimitit el càrrec,
Villarroel munta a cavall per
lluitar contra els assaltants de
l’Onze de Setembre.
El castell de San Anton, a la
Corunya, es construeix per a
la defensa del port. Al segle
xviii és encara un illot i, des·
prés de 1714, l’administració
borbònica el converteix en
penal per a presos polítics.
Ara és un museu d’història
on no s’esmenta Villarroel.
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SEBASTIÀ de DALMAU
(Barcelona 1682 - Viena, 1762)

financer, corsari
i coronel de cavalleria

S

ebastià de Dalmau neix en una família
rica, dedicada al comerç. Austriacista, és
empresonat pel virrei Velasco el 1704,
junt amb el seu pare, per conspirar a favor de
l’entrada de Catalunya en la guerra. L’alliberen
els aliats quan entren a Barcelona el 1705.
Quan el 1713 Catalunya decideix prosseguir la guerra, convé remarcar l’aportació d’ell
mateix i la seva família a les finances de la guerra i a la guerra de cors, deixant a banda que
Sebastià de Dalmau és oficial de cavalleria.
A més d’equipar i sostenir econòmicament
el regiment de cavalleria de la Fe, cap a la fi
de 1713 els Dalmau han donat al govern provisional 210.000 lliures, quantitat gairebé igual
a dos pressupostos anuals de la Generalitat en
temps de pau! Aquests emprèstits extraordinaris es mantenen fins al final. El 27 de juliol
de 1714, recluta i paga 200 homes de mar, que
incorpora a l’artilleria de Basset. Al consell de
guerra del 4 de setembre de 1714, Rafael Casanova remarca que Dalmau paga el sou de gairebé tots els artillers.
Els dos vaixells dels Dalmau, una sagetia
i un pinc, embarcacions ràpides amb aparell
semblant al xabec, reforcen el seu armament i
es dediquen a la guerra de cors. El 7 d’agost de
1713 la sagetia ataca tres navilis contraris, els
apresa i hi troba càrrega valuosa. Al cap d’una
setmana, la sagetia foragita tres fragates enemigues. El 22 d’agost, la sagetia i el pinc canonegen i malmeten un fortí enemic per la banda
del Canyet. Els dos vaixells es perden combatent tres fragates enemigues, davant Mataró.
Llavors la Junta de la Vintiquatrena de Guerra encomana a la casa Dalmau que organitzi el
cors de Barcelona. Els Dalmau armen també
nous navilis propis, destacant dues fragates.
El dia de cap d’any de 1714, abans de l’alba,
Sebastià de Dalmau salpa amb les seves fragates
i altres embarcacions armades, amb els oficials
i 300 homes desmuntats del regiment de la Fe,
i també Ermengol Amill amb 300 miquelets.
Desembarquen prop de Salou, forcen el port i
els seus magatzems, capturen 700 caps de bestiar i s’apoderen de tres navilis anglesos. El 3
de gener entren a Barcelona amb el seu botí.
Seguint la nostra tradició d’acceptar combat amb enemics fins a la proporció de 3 a 1,
el 24 de febrer de 1714, un navili de Dalmau
i un altre de la ciutat, acompanyats per 14 lla-

Sebastià de Dalmau i Oller.

guts, escometen un enemic
compost per 28 navilis i una
galiota. Després de sis hores
de combat, tornen havent
pres dos navilis i tretze embarcacions amb queviures,
vestuari i subministraments
de guerra.
L’arribada de l’esquadra francesa el 9 de juliol
de 1714, tancant el setge
pel mar, dificulta l’actuació
corsària, però a les darreries
de juliol encara es fan presses. Finalment, les naus de
Dalmau desembarquen la
seva artilleria i navegant de
nit, amb els llums apagats,
trenquen el setge i naveguen
cap a Gènova, on la casa
Dalmau té representació.

Sebastià de Dalmau i la gent
de la seva casa, empesos per
les circumstàncies, demostren
ser corsaris ardits i eficients.

Queda poc de la casa origi·
nal dels Dalmau a Teià. Cre·
mada pels borbònics ha estat
reconstruïda i reformada en
estils més moderns.

El regiment de cavalleria de la Fe, creat i pagat per Sebastià de
Dalmau el 1713, que és el seu coronel, és la llavor de la nova
cavalleria catalana.
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RAFAEL CASANOVA I COMES

(Moià, circa 1660 - Sant Boi de Llobregat 1743)
conseller en cap de barcelona

R

afael Casanova, doctor en lleis l’any
1686, hauria estat només un advocat setcentista qualsevol de no viure el període
de 1706 a 1714 com un destacat protagonista.
A la mort del conseller Jacint Lloreda, Casanova esdevé conseller del Consell de Cent de
Barcelona, el 25 de gener de 1706. El 30 de juny
de 1713 vota per la defensa de les llibertats i
Constitucions de Catalunya. Després, l’11 de
juliol, forma part de la Junta Secreta, al costat
del general Antoni de Villarroel, Pere de Torrellas, Joan de Lanuza i fra Jaume d’Olzina.
Elegit Conseller en Cap el 30 de novembre
de 1713, exerceix amb dignitat i eficàcia el seu
càrrec. L’Onze de Setembre, complint amb la
seves obligacions i privilegis, enarbora la bandera de Santa Eulàlia i acut al combat com a
cap de la Coronela, la milícia de la ciutat. Ferit
greu, l’evacuen i ingressa a l’Hospital de la Santa Creu. Poc després, Barcelona capitula.
El treuen d’amagat de Barcelona tan aviat
com el seu estat ho permet, i viu discretament
a Sant Boi de Llobregat, a la casa que el seu fill
ha heretat de l’avi matern.
L’any 1719 reapareix com advocat a
Barcelona i el 1725, en aplicació de les clàusules del Tractat de Viena, li retornen els bens
confiscats. Mor el 1743 a Sant Boi, on està enterrat.

La bandera de Santa Eulàlia només surt de la Casa de la Ciu·
tat en casos d’extrem perill.

Escut de la ciutat, re·
lleu barroc de 1647.

Soldats de la Coronela, la milícia ur·
bana de Barcelona, organitzada en
companyies per gremis. La insospi·
tada eficàcia d’aquesta tropa sorprèn
els assetjants. És a les ordres del Con·
seller en Cap, que és el seu coronel.

Assalt a Barcelona l’Onze de Setembre de 1714.
La Casa-Museu Rafael Casanova, a Moià. Aquí és on va néi·
xer aquest digne personatge històric.
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JOAN BAPTISTA BASSET
(València 1654 - Segòvia 1725)
general i maulet

F

ill d’un menestral, escultor i daurador,
Joan Baptista Basset s’allista al Terç de
València seguint una tradició militar de
la família materna. Lluita al Milanesat i, acomplert el seu periode d’allistament, passa al servei de l’emperador i el 1683 és a la defensa de
Viena contra els turcs.
A les campanyes militars a Àustria i Hongria
assoleix el grau imperial d’oberst (coronel)
d’enginyers i fa amistat amb el príncep Jordi de
Hessen-Darmstadt. Quan aquest príncep ve a
Catalunya, el 1695, a lluitar contra els invassors
francesos, Basset és amb ell. I quan aquell és
virrei (de 1698 a 1701), Basset acaba d’adquirir
consciència de l’ebullició política, econòmica i
social de Catalunya, evoluciona i de ser militar
mercenari passa a ser un home amb ideologia
clara. Viatja a València, retroba família i parents
i connecta amb menestrals i pagesos valencians,
que es defineixen com a maulets. Aquests contactes resulten decisius en la seva actuació posterior. Basset torna a Viena el 1701.
Quan el 17 d’agost de 1705, amb el grau de
general de cavalleria, Joan Baptista Basset desembarca a Dènia amb 16 homes, la seva oposició als Borbons és patriòtica. Aplega maulets
al seu voltant i Dènia se li lliura sense combat.
Amb la col·laboració de la major part de la població i les adhesions de la cavalleria de Rafael
Nebot i Francesc Tàrrega, Basset actua com a
virrei i decanta el regne de València a la banda
de l’austriacisme. Carles III, agraït, el fa marquès de Cullera. Però ell és un virrei maulet.
Els nobles s’enfronten a Basset, que és favorable a les reclamacions socials dels maulets,
intriguen contra ell i aconsegueixen fer-lo detenir i bandejar, acusat de malversació de fons.
A Tortosa, i després a Lleida, Basset és en una
situació legal estranya, sense procés. Recobra
la llibertat plena, sense judici, a primers de
maig de 1707, després de la derrota d’Almansa.
Però llavors ja no es pot salvar València i viu un
període gris fins a juliol de 1713, quan es posa
a les ordres de Villarroel. Tot i ser general de
cavalleria, pels seus coneixements el nomenen
comandant suprem d’artilleria de Barcelona i
també participa en la seva fortificació.
Aconsegueix que els seus artillers excel·
leixin en el difícil tir d’esclat enlairat, que fa
explotar en l’aire bombes de metralla, que plou
del cel sobre els assetjants. Aquest foc, temut

Notícia de la conquesta de
Xàtiva per Basset.
pels borbònics, és comentat
i lloat en els manuals militars del segle xviii.
L’Onze de Setembre de
1714 emplaça bateries a l’interior de la ciutat i participa
en la defensa de la barricada
del pla de Palau, on s’ha fet
fort el general Sans Miquel.
Allà és ferit i, sense retirarse, lluita en els darrers combats de la jornada.
Pres amb engany el 22 de
setembre, sense respectar els
acords de la capitulació, el
porten per mar fins Alacant.
Des d’allà segueix viatge, en
carruatge, fins Ondarribia,
on l’empresonen fins 1719,
que el traslladen a l’Alcàsser
de Segòvia.
A mitjans de 1724, vell i
greument malalt, el deixen
sortir de l’Alcàsser però no
de Segòvia. L’1 d’octubre de
1725 recupera la llibertat,
en aplicació del Tractat de
Pau de Viena, després d’onze anys de captiveri, no pot
llevar-se del llit i mor el 15
de gener de 1728. És enterrat de caritat.

Quan Basset es fa càrrec de
l’artilleria de Barcelona ha de
resoldre dos problemes, que
seran crònics: li manquen ar·
tillers i també canons i mor·
ters de gran calibre i abast.
Les foneries de la ciutat li so·
lucionen en part el problema
de les peces, cobrir les baixes
dels artillers és més dificil.

Vista del castell de Xàtiva.

Interior de la llotja gòtica de
València, la ciutat d’on és fill
Joan Baptista Basset.
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REGIMENTS VALENCIANS de
FUSELLERS de SANT VICENT
FERRER i M. D. dels DESEMPARATS
(Barcelona 1713 - 1714)

E

l 12 de juliol de 1713 hi ha un missatge d’adhesió i oferiment dels refugiats
valencians a la Junta de Braços de Barcelona. No són paraules vanes, els valencians
formen un nou regiment d’infanteria reglada:
el Regiment de la Mare de Déu dels Desempa·
rats. Encara formaran un altre regiment de tropes irregulars, el Regiment de fusellers de Sant
Vicenç Ferrer. Aquestes advocacions religioses
són característiques dels maulets de la segona
germania.
En el missatge d’adhesió, que signen el
comte de Cirat i el coronel Torres i Eiximeno,
després cap del regiment dels Desemparats, els
valencians manifesten que:
...Estan prestos a concórrer en tot allò que
V.E.F. consideri poder contribuir a aquest just i
honrós fi, considerant-los com a nadius d’aquest
Exm. i Fid. Principat. I ja que el Regne de Va·
lència degué la major part a les armes glorioses
d’aquest Exm. i Fid. Principat en la feliç expulsió
dels moros de la seva Pàtria, no dubta la Nació,
essent tan unida en l’honor i l’interés comuns,
que V.E.F. admetrà aquesta sincera expressió del
seu zel, amor i reconeixença.
Després rubriquen aquestes paraules amb
les armes a la mà. Quan Barcelona capitula, tots
els maulets sobrevivents d’aquests regiments
són detinguts pels espanyols i afusellats, sense
cap judici, probablement a instàncies i com a
revenja dels nobles botiflers valencians.
Aquests morts també els enterren al Fossar
de les Moreres.

El Fossar de les Moreres, a
principis del segle xx.
Imatge setcentista de la Mare
de Déu dels Desemparats.

Els fusellers més hàbils
disparen des-de llocs
elevats, com la Torre
dels Ocells, nom del
campanar del mones·
tir de Sant Pere de les
Puel·les, que actual·
ment apareix refet al
segle xviii.
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Els ARTILLERS MALLORQUINS
al SETGE de BARCELONA
(Barcelona 1713 - 1714)

E

l tractat d’Utrecht deixa Menorca a mans
dels anglesos, però la resta de les Balears
han de passar a mans del Borbó. El 1713
les illes estan sortosament desguarnides, sense
tropes imperials, però governades per un virrei
de Carles d’Austria. Aquest virrei és un català,
el marquès de Rubí, que mobilitza el Trast o
Coronela de Palma, forma una guarnició considerable amb naturals del país, fortifica les
illes i arma vaixells per la defensa. Maniobrant
en una situació política ambigua, juga al màxim
a favor de la defensa del Principat.
Vegem dos exemples de la contribució de
les Balears a la defensa de Barcelona.
Un, força primerenc. La nit del 26 al 27
d’octubre de 1713 arriba a Barcelona un comboi de transport de vint-i-cinc naus i tres vaixells d’escorta. A més de la càrrega de farina,
pinsos, vi i teies, arriben amb el comboi cinquanta experimentats artillers mallorquins que
s’incorporen a l’artilleria del general Basset,
faltat d’homes durant tot el setge.
Un altre, tardà. El 9 de setembre de 1714, dos
dies abans de l’assalt final, arriba a Barcelona
un vaixell de Mallorca carregat de pólvora...
És un fet incontestable que sense l’ajut de
les Balears hauria estat impossible mantenir la
defensa de Barcelona. Mallorca és en aquests
temps difícils el rebost de Barcelona, i no exclusivament de queviures.

El primer contingent de cin·
quanta artillers mallorquins re·
presenten un ajut extraordinari
en una ciutat assetjada i manca·
da d’artillers, unes baixes difí·
cils de cobrir amb gent mancada
d’experiència.

Mallorca aprofita
la feblesa naval del
Borbó hispànic i
no capitula davant
dels exércits
filipistes fins el 2
de juliol de 1715.

A més de fer de rebost
de la Barcelona asset·
jada, les Illes asseguren
el transport per mar,
organitzant combois
amb escorta.
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MARIANNA de COPONS
(Alella 1713 - 1714)
espia

A

questa bella senyoreta, en el període
que va del juliol de 1713 a setembre
de 1714, és una espia, una bona espia,
i per tant, en sabem ben poc, atès que no se’n
coneix cap llibre de memòries. No hi ha cap
retrat d’ella, però hem de suposar que es bella i atractiva, perquè ha de seduir... i sedueix.
També hem de suposar que és senyoreta, perquè un marit sobra en aquesta història. Que
sigui la cunyada d’un noble, en canvi, queda
prou bé. I sí, és cunyada del comte de Torre de
Mata. També hem de suposar que és valenta,
intel·ligent i llesta, perquè és la nostra espia.
Marianna de Copons és una espia clàssica,
una dona jove i bella que fa veure que simpatitza amb l’enemic i encaterina oficials d’alta
graduació per obtenir informació, que passa
ràpidament. Espia per amistat, perquè té amistat amb Salvador Lleonart, cap del servei d’espionatge català i veí d’Alella. Espia per amor,
per amor al seu país i també, potser, per... aneu
a saber!
L’escenari és ideal: Alella, llavors una petita població pagesa, dedicada al conreu de la
taronja i la vinya. Entre els seus admiradors
potser el més rendit és un cap de les guàrdies
valones, el coronel Le Querchois.
La bella Marianna i el coronel són fent una
berenada al camp, típica escena de pintura divuitesca, quan un correu militar arriba amb
una ordre pel coronel. Aquest s’excusa, te ordres de marxar immediatament. La Marianna
fa com que no s’ho creu, s’enfada, es tomba
d’esquena i pica el terra amb els peus. El coronel li deixa llegir l’ordre. És veritat, ha de marxar. Reconciliació i adéu. Però poc després la
informació arriba a Salvador Lleonart. Aquest
marxa precipitadament a Barcelona, sap per on
esmunyir-se entre el cordó del setge. Arriba
just quan Ermengol Amill està embarcant amb
els seus homes per anar al lloc on l’esperen les
guàrdies valones...
Marianna de Copons és o fa d’espia. N’hi
ha més, homes i dones discrets, arriscats, decidits i valents, que són potser encara millors
espies que ella, perquè no en sabem res. Ara,
Marianna, una bella i atractiva senyoreta de
bona família, els representa a tots.

Rellotge de sol de can Lleonart,
a Alella. Salvador Lleonart és
el cap del servei secret català
i amic de la Marianna de
Copons, a qui és molt fàcil
passar-li la informació.

Als oficials de cavalleria francesos els resulta un passeig agra·
dable pujar fins el paisatge dolç d’Alella per oblidar el setge de
Barcelona, una feina enutjosa i difícil.

L’objectiu de l’espia Marianna de Copons és treure informa·
ció als militars dels exèrcits borbònics que cobreixen el camí
ral de Mataró i el setge de Barcelona per la banda del Besòs.
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ANTONI DESVALLS i de VERGÓS,
MARQUÈS de POAL
(Castell de Poal 1666 - Viena 1724)

M

general de l’exterior

ilitar de carrera, el 1700 és capità. El
1705, amb el seu germà Manuel alça
partides de voluntaris a l’Urgell i la
Segarra, guanyen Cervera i ocupen Lleida, que
només amb una guarnició simbòlica es rendeix
a Desvalls. Els germans Desvalls alcen i guanyen per la causa austriacista les terres de Ponent i de la Franja.
El 1706, amb 200 voluntaris, lluita a la defensa de Montjuïc. Després organitza sometents locals i cossos de voluntaris al Segrià i
l’Urgell. El 1711 auxilia el seu germà, assetjat a
Cardona. El 1713 es veu de bon començament
la necessitat de comptar amb un exèrcit que
lluiti des de l’exterior, per alçar el país i atacar la reraguarda dels assetjants de Barcelona.
Amb aquesta finalitat surt l’expedició del di·
putat, que fracassa en bona mesura per la covardia del diputat Berenguer. Llavors Antoni
Desvalls esdevé general de l’exterior, amb el
seu regiment de cavalleria de Sant Jaume com
a nucli . S’hi afegeixen el regiment de fusellers
d’Ermengol Amill, més cavalleria tramesa des
de Barcelona amb el coronel Antoni Puig i Sorribes, la columna del general Moragues, i els
voluntaris que aconsegueix reclutar. Desvalls
aconsegueix cap al final de la guerra una força
d’uns 4.000 homes, insuficient per inquietar
seriosament les tropes que assetgen Barcelona.
A més, sovint té problemes de finançament i
subministrament, especialment de municions.
Els seus enemics, molt superiors en nombre,
disposen una línia amb un radi d’uns 50 Km al
voltant de Barcelona per impedir-li l’aproximació a la ciutat, i a la vegada el persegueixen amb
cinc i fins a sis grans columnes amb efectius
nombrosos, algunes amb més de 3.000 homes.
Això l’obliga a efectuar esgotadores marxes i
contramarxes, una “guerra guerrejada” desigual i èpica. Les accions de Desvalls molesten,
desgasten i immobilitzen forces de l’enemic
però, massa febles, no poden decidir. Quan rep
la noticia de la capitulació de Barcelona, entra a
Cardona, on el seu germà Manuel es manté. El
divuit de setembre capitulen.
Els germans Desvalls malfien de la paraula dels vencedors i marxen ràpidament cap a
Mataró, on embarquen amb destinació a Gènova, des d’on Antoni Desvalls, Marquès de
Poal, marxa a Viena. Allà, li confien el comandament d’una divisió.

Antoni Desvalls participa
en la defensa del castell de
Montjuïc de Barcelona el
1706.
La manca d’homes impedeix
a Desvalls mantenir places
que, com Manresa, ha de
guanyar més d’una vegada.

Balaguer i Cervera són dues de les poblacions que els
germans Desvalls guanyen el 1705, en els primers mo·
ments de l’alçament austriacista.
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MANUEL DESVALLS i de VERGÓS

(Castell de Poal 1674 - Viena 1774)
governador de cardona

M

ilitar de carrera, com el seu germà,
a vint anys ja és capità. La seva gran
anomenada li ve com a governador
invicte de la plaça de Cardona, càrrec que ocupa el 1709. El 1713 no lliura la plaça als borbònics, i la manté fins una setmana després de
la caiguda de Barcelona, el 18 de setembre de
1714, quan rep ordres que l’obliguen a capitular. Llavors queden lliures només les Balears,
fora de Menorca, ocupada pels anglesos.
Quan el 1711 és assetjat a Cardona, l’atac
als borbònics que fa el seu germà, el marquès
de Poal, trenca el setge.
El 1713, quan les tropes de Starhemberg
abandonen el país, queda amb només 28 homes
però no lliura la plaça i fa passar amb raons als
filipistes, fins que li arriba un reforç suficient
des de Barcelona, quatre companyies de tropa
reglada i 90 homes del regiment de la Ciutat.
Reuneix queviures i pertrets, acull partides de
voluntaris i es refusa de capitular.
El 30 d’octubre es assetjat pel marquès de
Bus amb una força de 2.000 homes, que es llencen a l’atac i són rebutjats. Intenten un nou assalt i són apallissats igualment. Els dos assalts
infructuosos han costat unes 900 baixes als
borbònics, que aixequen el setge. Les tropes
filipistes, espanyoles o franceses, no tornen a
atacar ni a intentar el setge de Cardona. Però
els cinc anys que Manuel Desvalls és governador de la plaça arrossega un problema: li manca
roba per vestir el seus homes, que sovint semblen una colla d’esparracats.
El 18 de setembre de 1714 acorda una capitulació molt avantatjosa amb el general espanyol comte de Montemar. Abans que Felip de
Borbó declari nuls els termes de la capitulació,
s’embarca a Mataró, amb el seu germà, cap a
Gènova. Allà se separen.
Manuel Desvalls embarca cap a Mallorca i
es posa a les ordres del virrei, el marquès de
Rubí, que el fa governador d’Eivissa.
Però el 2 de juliol de 1715 el marquès de
Rubí ha de capitular a Mallorca, davant forces
borbòniques aclapadorament superiors i envia
un avís a Manuel Desvalls que, ara sí, emigra
cap a Viena.
Integrat a l’exèrcit de l’emperador, es retira
amb el grau de capità general.
Mor el 1774 a Viena, havent complert els
cent anys d’edat.

Manuel Desvalls, ja retirat, a
Viena.

Monument, aixecat
el 1914 a Cardona,
commemorant la
resistència de la po·
blació i el seu cas·
tell. A la dreta, el
castell de Cardona.

El governador borbònic
de Lleida lliura la plaça a
Manuel Desvalls, el 1705. A
la imatge veiem una colum·
na de soldats espanyols sor·
tint del castell de Lleida cap
als anys vint del segle xx.
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El REGIMENT de SANT MIQUEL
i les COMPANYIES de
FUSELLERS ARAGONESOS
(Barcelona 1713 - 1714)

E

l dia 11 de juliol de 1713, nobles aragonesos refugiats a Barcelona signen una
declaració escrita en la que s’adhereixen
a les decisions preses per continuar la lluita,
s’ofereixen a participar en la lluita i preguen
que les ambaixades del Principat tinguin cura
també dels interessos del regne d’Aragó.
La bona disposició d’aquest aragonesos els
porta a integrar una abassegadora majoria del
regiment de cuirassers, o de dragons, de Sant
Miquel, uns tres-cents homes. El seu cap és
però el coronel català Pere Vinyals, perquè
els oficials aragonesos no arriben a posar-se
d’acord a l’hora de l’elecció. Aquest regiment
té una excel·lent actuació.
Els voluntaris aragonesos a peu, després de patir fortes pèrdues en combat a
Torredembarra, formen encara dues petites
companyies de fusellers.
Aquests aragonesos són encara plenament
foralistes i antiborbònics, i tenen ben clar que
lluiten per mantenir el darrer territori que pot
permetre la recuperació de la personalitat del
seu país. Es la darrera conjuntura històrica on
aragonesos i catalans actuen amb plena compenetració.
Els voluntaris aragonesos formen l’excel·lent
regiment de cavalleria de Sant Miquel.

El 1713, Saragossa i tot Aragó són definitivament a mans dels
borbònics. Els aragonesos que intenten seguir la lluita i man·
tenir la identitat del seu país són a Barcelona, refugiats.
Imatge setcentista de Sant Miquel, l’arcàngel guerrer. La de·
voció aragonesa a la marededéu del Pilar serà fomentada pels
governs borbònics després de la guerra de Successió.
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ERMENGOL AMILL

(Bonestarre 16... - Castel Cotrone, Nàpols 17...)
coronel de fusellers de muntanya

E

rmengol Amill és un home de muntanya.
Bonestarre, el seu poble, és petit i perdut entre muntanyes, a la vall de Cardós.
De ben jove baixa a Tarragona, al seminari. No
s’ordena i fa de mestre a l’Agullana, a la part
muntanyosa de l’Alt Empordà. Torna al poble,
on els pares li arreglen el casament. La núvia,
Eulàlia, se suïcida abans de consumar el matrimoni, llençant-se per la finestra al carrer.
Allistat a les milícies vigatanes, que organitza Josep Moragues, comença la seva carrera
militar i alhora la seva fama de faldiller. Fort,
instruït i amb tremp ascendeix ràpidament i esdevé coronel de fusellers. El 1713, a Hostalric,
és advertit per una dona que es desarmen les
tropes catalanes i no accepta l’ordre de lliurar
les armes i conserva la seva unitat, que guanya
fama precisament amb el nom de els fusellers
d’Amill. Hàbil guerriller, Ermengol Amill sap
actuar també organitzadament i en coordinació amb altres unitats, especialment de cavalleria. És agregat a l’expedició del Diputat, on fa
amistat amb Rafael Nebot, a favor de qui declara en el consell de guerra que se li segueix.
Home de confiança de Villaroel, s’encarrega d’arriscades operacions. Al davant dels
seus fusellers s’uneix a l’exèrcit de l’exterior
del marquès de Poal, a la vegada que col·labora
amb Lleonart i Villarroel en l’establiment
d’una xarxa d’intel·ligència. L’espia Marianna
de Copons el salva quan és a punt d’anar amb
la seva unitat, per mar, a Mataró, on l’espera la
cavalleria enemiga. Torna amb el marquès de
Poal, fins que, caiguda Barcelona, es retira a
Cardona.
Quan, d’acord amb les clàusules de la capitulació, va a recollir el passaport, l’empresonen.
El tanquen primer a Verges i després a Girona,
per ser interrogat i jutjat, amb una fi presumible. Però amb complicitat exterior, inclosa la
dona d’un oficial de la presó, aconsegueix ferse escàpol. Marxa per terra a Viena i s’incorpora a l’exèrcit austríac el 1716, primer a Itàlia i
després a Grècia, lluitant contra els turcs, que
el fan presoner. Alliberat el 1718, premien els
seus serveis fent-lo governador de Castel Cotrone, a Nàpols, on acaba els seus dies.

Amill es nega a obeir les or·
dres de desmobilització a
Hostalric, el 1713.

Empresonat pels espanyols, que incompleixen un altra vegada
els pactes d’una capitulació, Ermengol Amill aconsegueix es·
capolir-se de Girona.

Bonestarre és un poble petit
situat a les muntanyes de la
vall de Cardós. La casa on
va néixer Ermengol Amill es
conserva en bon estat i és la
més gran del poble.
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DONES de BARCELONA
(Barcelona 1705 - 1714)

mestresses de casa

N

o s’ha parlat gaire i es parla
poc encara del paper jugat
per les dones en la llarga guerra de 1705-1714, especialment en el
setge de Barcelona. No s’entén una
defensa tan aferrissada si no hi participa tothom. Aquest tothom inclou
les dones. Cal dir que aquesta participació no sols és evident sinó que al
seu temps ja es reconeix, com ho demostra un paper, un romanço de cec
publicat a propòsit d’uns fets enregistrats durant el primer setge filipista,
de 1706.
El títol del romanço és prou eloqüent: PROESAS QUE LAS BAR·
CELONESAS DONAS HAN OS·
TENTAT EN ESTE SITI DEL ANY
1706, del qual extractem uns fragments, normalitzant l’ortografia.
De primer, per pura qüestió jeràrquica i respecte, se citen les dones
santes:
Ve lo Francès i envesteix
(deixem preàmbuls a fora)
tant d’improvís a Montjuïc,
que fou llap i tro una cosa.
Tant desprevingut estava
d’un tot que es perd en una hora
de no eixir a la defensa
Eulària i Santa Madrona.
No penseu que és dir per dir
Esta ajuda miraglosa (sic),
que consta, quan pot constar,
i ho portaran les Històries.
...

Després venen les dones que no
són santes encara. D’aquestes es parla més perquè, al capdavall, són més
nombroses.
Alguns paisans preguntaven:
a on, a on anau Dones?
A morir per nostre Rei;
Responien orgulloses.
Dones es veuran allí
De la Ribera amb pistoles,
i no dintre del castell,
rera de les muralles fortes.
Les més anaven amb draps,
benes, desfiles i promtes
als que ferits encontraven
els socorrien pietoses.
...
Estes la sang detenien
que els queia, qui a raig, qui a gotes,
aquelles tapaven nafres
que són de la fama boques.
Unes al mig de les bales,
als Patricis socorren;
altres prenien el ferit
i a Barcelona el retornen.
...
Allí al fort de la pelea (sic),
per la Ciutat se pregona,
que pugen a Montjuïc
provisions de guerra, i boca.
...
Passant per los grans perills,
de bales, magranes, bombes,
experimentant algunes
sa operació diabòlica.
I encara que elles trobessin
a companyes seves mortes,
no per això desmaiaven;
apar abans que envejoses
de veure que havien dat
més que elles, com a lleones
al major perill s’entraven
causant enveja no poca
al més valerós soldat,
al capità de més honra.
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PAU IGNASI de DALMASES
(Barcelona, circa 1665 - 1718)

ambaixador de catalunya a londres

P

au Ignasi de Dalmases és un intel·lectual,
doctor en Arts i Filosofia per la Universitat de Barcelona(1688) i tot i portar
espasa no és un combatent. Havent reunit una
important biblioteca, la deixa oberta a tots el
estudiosos que s’hi interessin i és el bressol
on neix, el 1700, l’Acadèmia Desconfiada, dita
també Escola i Acadèmia dels Desconfiats, que
és una mena de Senat de personalitats diverses,
desvinculades de la vida universitària però no
de la vida econòmica i política del país.
Dalmases és enviat com ambaixador a Anglaterra l’any 1713, quan es fa pública l’evacuació de Catalunya pels aliats, i abans no es conegui el pervers Conveni de l’Hospitalet entre
representants de les dues corones borbòniques
i del mariscal Starhemberg, que lliura als filipistes totes les places fortes que controlen els
imperials i es compromet a dissoldre les unitats militars catalanes.
A Londres, Dalmases s’adreça a la reina
Anna, reclamant les garanties donades al pacte d’Aliança entre Anglaterra i el Principat de
Catalunya signat a Gènova el 1705. Però a la
darrera reina de la casa de Stuart i el seu govern tory ja els estan bé el tractat d’Utrecht i el
seu avantatjós tractat particular amb Felipe V.
Dalmases insisteix però la reina Anna no pensa molestar-se per complir els seus compromisos.
Quan l’elector de Hannover accedeix al tron
de la Gran Bretanya com a rei Jordi I, el 1714,
sembla tenir una actitud diferent pel que a Anglaterra es coneix com el cas dels catalans. Però
Barcelona ha caigut i Dalmases estima que ja és
massa tard per negociar i plega, marxa cap a La
Haia i París, des d’on ofereix la seva submissió
a Felip de Borbó, i torna a Barcelona.

Pau Ignasi de Dalmases és
el darrer ambaixador de
Catalunya acreditat a An·
glaterra.

El palau Dalmases, al carrer
Montcada de Barcelona, on
es reuneix l’Acadèmia dels
Desconfiats impulsada per
Pau Ignasi de Dalmases. És
una mostra senyera de l’ar·
quitectura barroca catalana
del xvii.

Representants borbònics i del
comte Starhemberg, virrei de
Carles III d’Àustria, es reu·
neixen per signar el pervers
Conveni de l’Hospitalet en
aquest mas, conegut com la
casa dels finestrals gòtics, al
carrer Xipreret.

C

MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ
MEMORIAL 1714

al convenir que el desenvolupament d’una
nació exigeix poder disposar d’un estat
que assumeixi com a propis els interessos
col·lectius d’aquesta nació i dels individus que la
constitueixen. Demana, també, tenir un territori bàsic on poder-se desenvolupar i uns territoris
pròxims d’influència mútua amb qui compartir interessos comuns. En darrer terme li dóna continuïtat una consciència històrica, precisa i diferenciada, de les diverses etapes per les que va passant.
El desenllaç de la Guerra de Successió espanyola,
a principis del segle xviii, va comportar la desaparició
de l’Estat Català, representat aleshores per la Corona
d’Aragó, i va deixar la nació catalana indefensa davant
l’estat espanyol castellà, fet que va debilitar la nostra
consciència històrica. Va representar, també, el darrer desmembrament territorial de totes les parts que
havien integrat aquell estat: Catalunya, amb València,
les Balears, Aragó, Múrcia i Granada; i Sardenya, Nàpols i Sicília. El que actualment anomenem Catalunya
Nord, els comtats catalans de més enllà dels Pirineus,
havien estat separats el segle anterior, quan el Conde
Duque de Olivares inicià el projecte d’estat espanyol
castellà contemporani. Montpeller i Occitània eren ja
record llunyà i Menorca iniciava un periple particular
de quasi un segle.

P

ossiblement el tarannà dels catalans i el coneixement del que havia estat la Corona Catalano-Aragonesa com a organització política
plurinacional reeixida, han fet que el catalanisme aspirés a transformar l’Estat Espanyol Castellà en un
altre, que assumís la Nació Catalana com a pròpia i
donant així una alternativa a la concepció uniformista.
Des de fora del catalanisme, això s’ha presentat
com dos objectius contraposats que no admeten síntesi, i en to desqualificador es retreia a Cambó que
pretenia ser el Bolívar de Catalunya i el Bismarck
d’Espanya.
No hi ha cap contradicció en reclamar que l’Estat Espanyol assumeixi la Nació Catalana en tota la
seva plenitud i potencialitat i que, en conseqüència,
esdevingui de fet Estat Català. L’única incongruència

pot venir de no expressar-ho clarament i oberta, de
no incorporar a la demanda la totalitat del territori
de la Nació Catalana i en acceptar per a la nostra nació un rang menor al de les altres que formessin part
d’aquest nou estat.
Encara podríem afegir que si l’objectiu polític de
disposar d’un estat propi admet el discurs de compartir-lo amb d’altres nacions peninsulars, també
contempla la possibilitat d’un estat en exclusiva, amb
vinculació directa amb Europa i assentat sobre el territori natural de la Nació Catalana.

C

om a conseqüència dels acords internacionals
derivats de la Guerra de Successió a la Monarquia Hispànica és produeix la derrota militar
a Catalunya i la desaparició després de set-cents anys
de la Corona Catalano-Aragonesa. La nostra diplomàcia no va tenir prou capacitat per enfrontar-se a la
real Politik de l’època, i cap nació europea va perdre
tant com nosaltres.
A partir d’aquest moment els catalans iniciem un
procés col·lectiu de recuperació, sobre tot en els darrers cent-cinquanta anys, que ha permès d’obtenir
victòries polítiques parcials i una represa de la consciència nacional.
És en aquest context de recuperació que va néixer
a Barcelona l’Associació Memorial 1714, amb l’objectiu immediat de dignificar el Fossar de les Moreres i de donar a conèixer l’heroisme dels homes que
s’hi enterraren i l’esperit que els animava. L’objectiu
profund que inspira el Memorial 1714, des de la seva
constitució, va ser i continua sent –és– la recuperació
de la consciència històrica dels catalans. Per aconseguir-ho la data de l’Onze de Setembre de 1714 té una
gran importància (A Lleida en relació al Roser podria
ser un altra, com a Cardona, a València o a Mallorca.
Malgrat que totes es reforcen i expressen el mateix).
I té importància perquè aquesta data permet d’expressar el simbolisme d’un abans i un després. Un
abans caracteritzat per l’existència d’un estat propi.
I un després, determinat per la lluita per a defensar
i refer la Nació Catalana i dotar-la, novament, d’un
Estat.

ONZE DE SETEMBRE DE 1997
MEMORIAL 1714

