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La instauraci6 del

sufragi universal, fruit de la Revoluci6 de 1868, s'havia convertit en una
caciquisme, estadi previ ala dernocracia, degut a labsencia d'opini6 publi
ca, grau d'analfabetisme i escas desenvolupament social. S'irnplanta el bipartidisme conserva
dor-liberal. EI nucli liberal agrupa les forces dernocrates i republicanes. EI conservador les
les carlines. Ouan aquests darrers volgueren imposar el seu succesor dinastic es quan sorgeix
farsa al servei del

la guerra carl ina.
EI comenc;:ament de la tercera i darrera guerra carlina cal situar-Ia a Catalunya el 7 d'abril
de 1872. Les guarnicions mi litars havien de pronunciar-se a favor de Carles VII aquell diu
menge 7 d'abril ales onze del vespre. La subver sio s'havia de generalitzar arreu. Molts confi
dents havien marxat amb ordres concretes

en direccio als centres comercials
dimportancia:
Berga, Manresa, Vic, Prats de l.lucanes, Igualada, Granollers, Olot, Matar6, etc.
A Granollers, en versio d'En Ramon Grabolosa, el capitost carl f Guiu s'havia d'encarregar
de la direccio de les operacions (1).
L'Esteve Garrell ens explica com aquella primavera els pocs carlins de Granollers i alguns
dels pobles ve ins s'havia citat en els pallers del darrera de Can Planes- avui, davant del Ci
nema Principal-- per aixecar-se en armes. Eis aficionats al teatre
estaven, pero aquell dia
,

"fent funcio

"

var

I'enrenou.

ren

per

en

i "I'e ixer it" de

Segons

l'hereu

la versio

anaven

Torras els

tanca la

comanats

per

un

porta amb clau privant-Ios d'obser
tal Parada al principi, despres ho fo

Vidalet i el Petit Viluia. (2)

Les muralles carlines
La vila havia crescut
vals. Unes

dels patis

en

temps de pau fora de la

carcassa

opressora de les muralles medie

muralles -Ies carlines- resulten molt febles. Son constituides per les cerces
i les mateixes edificacions. Esdevenen rnes aviat un recinte tancat i no una fortifica
noves

cia. Fins fa pensar que el que s'anomena per muralles carlines fos una cleda de la vila pel con
trol de les mercaderies i pagament dels consums. Tarnbe s'apunta la possibilitat de no perme
tre

I'entrada dels empestats i evitar-ne el contagi. De les muralles medievals s'havia enderro
'acces a la Placa del bestiar -avui Maluquer i Salvador- per comunicar amb la nova ca

cat I

rretera.
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queoleq Josep Estrada i Garriga hem pogut plas
seves restes, malgrat que existeixen alguns inte
mar graficament
partint
fou
la
de
la capella de Sant Metges. EI carrer de la Mu
Una
el
sobre
seu
porta
tracat:
rrogants
ralla. Una especie de torre i paret del carrer Girona (davant del futbol). La paret mitgera que
Gracies

la bona observaci6 del nostre

a

aquest recinte

separava els

ca

ar

de les

escolapis de la finca d'En Relats. S6n testimonis de I'esmentat recinte.

Que amb les muralles no n'hi havia pr ou, i que aix i pensaven els granollerins d'aquella epo
n'es testimoni l'Esteve Garrell quan manifesta que a Granollers es cobrava descaradament

la contribuci6 per la

causa

carlina. Contribuci6 de guerra, per tal de

respectar-Ios la vida i les

propietats. (2)
EI Govern de Madrid descur a la Iluita contra els carlistes a Catalunya. Va dedicar els seus
ien
a combatre la Iluita cantonal del sud i de I'est, com si les salvatjades que succe

esforcos

batallons de mil rcies

repu
aquf li preocupes rnenvs, La Diputaci6 de Barcelona orqanitza els
blicanes, anomenats "voluntaris de la Ilibertat" i coneguts popularment pels "sipaios". per
foren desarmats el gener de
analogia amb els forces auxiliars indies de l'exercit britanic, i que

1874,

com

explicarem rnes endavant.

Grafic del

tancat de la

muralles carlines,

amb indicaci6 dels testimonis observats per

-

l'arqueoleq Josep Estrada
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Ajuda

a

la defensa de Cal des de Montbui

EI 29 de

juliol

quatre mil homes

de 1873 la

poblacio de Caldes de Montbui fou fortament atacada

per uns

En Miret i D. Alfons i Da Blanca de Borbo Caldes resist! valen
tament aquella envestida sense mes forces que algunes guies de la Diputacio ajudats pels
manats per

,

veins. Dona temps que arribessin socors, aixecant-se el setge a l'enderna, no sense perdre al
guns dels seus defensors, entre ells el capita de voluntaris Serradell (3). Eis voluntaris de la
Ilibertat de

Granollers,

Ajuda infructuosa
EI
na, i

a

En Juvany acudiren ala defensa amb la
Carles, capitanejada per I 'heroic Assensi Vega. (2)

comanava

que

destacada al quarter de Sant

cavalleria

aquf

la defensa de Cardedeu

dijous 6 de novembre de 18731es forces carlistes
amenacen

ocupen EI Fiquero, La Garriga i Llero
Granollers, Cardedeu i Sant Celoni. Eis carlins- uns
capitosts En Francesc Savalls i el seu fill, En Miret i

Caldes novament, tarnbe

tres mil- anaven comanats

I'Huguet.

A la tarda

rentena escasa

pels seus
esquitllant Granollers arriben

de liberals

es

refugien

Cardedeu. A les sis de la tarda

a

al forti constitu it per la Casa de la

Vila,

una

amb els

qua
murs

de

l'esqlesia i el campanar. Durant tota la nit no pararen el toe de somatent i el foc dels fu
sells d'ambdues parts. Eis carlins incendiaren la Casa de la Vila, l'esqlesia, la casa de I'alcalde,
la del cap de les forces liberals i l'estacio del tren. Eis refugiats abandonaren el
fortrparape
tant- se al campanar

on

resistiren

Ii i sofre asfixiant que arribaven al

tota la nit i

part del mati,

a

desgrat de les flames de petro

pia de les campanes (4)

Cap ales deu del mat i del divendres 7 de novembre veieren arribar els r eforcos de Grano
Ilers fent la resistencia rnes viva i el foc rnes intens. Entre el Batallo de Tarifa, milicians de
Barcelona i voluntaris de Granollers nornes eren set- cents, que foren rebuts pels carl ins a
peu de la carretera, a l'alcada de la creu d'entrada. L'Esteve Garrell recorda, com I'ajuda te
meraria dels de Granollers, va costar la vida a set victimes, pels indrets de Cal Cabrit. Entre
ells un tal
Sastre (2)

Piguillem,

conegut pel

un

Blanquejador,

i els valents Guitarra i el

sereno

Pep

Eis herois de Cardedeu acabaren per parlamentar. EI cap de la resistencia Ignasi
Assarna,
baixa amb escala de corda del carnpanar ja que els graons s'havien destruit. Conferencia amb
En Miret i capitularen, Eis carlins, perc, oblidaren les promeses de Ilibertat i sel's emporten
,

presos cap

a

Llinars del Valles

i- dos foren traslladats

a

on

alqu

amb inf luencia

Sant Antoni de

Vilamajor.

poder salvar-ne la vida. Eis altres vi nt
capitosts deliberaren i a

A Can Riera els

les sis de la tarda foren conduits ales portes del cementiri. Alii foren o its en confessio i si
en mig de dues fileres carlistes portant atxes enceses foren afusellats
divuit d'ells. Dels
altres quatre, un havia trobat la mort a I'intentar escapar i els altres tres-els darrers- foren
tuats

perdonats pel propi Miret
tatges
amb el

a

nou

l'ultirn instant. Ames

d'aquells defensors s'emportaren com os
Juvanv. I mposaren la contribucio d'un any
de recarrec i una multa d'onze mil duros, Es prohibi a la premsa
senyor Ramon Castejon Governador civil de Barcelona (4)

a

persones, entre elles I'alcalde Pau

cinquanta per cent
paries, per ordre del
Aquella traqedia es convert! en Ilegenda i La vida d'En Joan Gralla parla del Crim de Vall
major, on explica com a I'afusellar-Ios se'ls donava un Ilurru ences i esperaven que aquest
s'apaques per disparar-Ios el tret (5)
que

en

,
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Versio noveLlada de I' Assalt

seu pare Esteve, a qui
el rnes Ilarg- el titula "Aquella nit de
capitolprimer
aquella
Sant Antoni" (6) i en ell passa de I'alegria de la testa, amb els balls i la gatzara ala irnpoten
cia de Is seus ci utadans davant I 'aqressio.
EI Ilibre fou publicat I'any 1930- cinquanta-cinc anys despres de I'assalt- i la tr adicio

La vida d'En Joan Gralla es I'homenatge que l'Amador Garrell fa el
nit

va

oral-de pare

mftings

marcar

fill- i la de nombrosos testimonis que ho havien viscut, les commemoracions,

a

i febre

la seva vida. EI

liberal, arrodoneixen aquesta versio de la qual fa testimoni el propi

pare:

A fora la muralla havien acampat tres mil carl ins ales ordres de Tristany i Miret. AI forn
de rajoler al peu mateix de la carretera, hi estableixen el quarter general. La columna es di
vidf per envoltar la vila i assegurar-ne el cop. Aquella vila que els havia fet tan respecte era
,

ben facil d'entrar. Eis

espies s'havien esmunyit durant la festa d'aquell dia i silenciosament,

emparats per la fosca de la nit

comencen a

disimulaven amb

no

porten

boina,

rretes". Sota les

mantes

amb les quais

Eis carlins
dels fusells

trucaven totes

nestres i de

ventalles,

i voluntaris tancats

possible. Eis

a

eren

saltar les

muralles,

un

mocador

que de ben poc servien.

Iligat al

cap, tal

com

els "saga

hi duien amagat el fusell. Amb les culates

s'abrigaven

les portes. Aquell destralejar i aquelles trencadisses de vidres de fi
com la fi del man. Tothom s'acovardf. Nornes un estol de soldats

lesqlesia i al quarter s'havien fet forts i els

hostilitzaven tant

com era

de dalt del campanar i des de les finestres i el terrat del quarter
de I'artilleria. Molts vilatans foren obligats a derruir aquelles mura-

trets de fusell

inutilitzaven els

esforcos

lies. Eis rnes significats per Ilurs idees liberals no trobaven prou amagatalls. Ales tavernes i
els hostals triomfava la purr ia. Les botigues eren saquejades. Res de les cases era respectat.

placa que era earn, en saquejar-li la botiga volque queixar-se a En Miret, i avenia a
pel carru. De la balconada de la Casa de la Vila llencaven tot el que els
era
a
alia
rnes
tot
rnerce
estimat,
tomb i era cremat amb un gros aldarull. Eis diners, les joies,
de Is que entraven i sortien. EI rnes sagrat de la liar era profanat sense cap respecte als homes
ni temor de Deu. Eis veils i la mainada tremolaven de fred i de por. L'esglai no deixava ni tan
sols raonar. Ningu no atinava el que havia esdevingut. A cada casa aquell terrabastall hi havia
deixat marca de la seva for ca destructora. I molts, avergonyits callaven Ilur propia deshonra,
EI rellotger de la

quest l'assasina

la
un

qual,

per rnes sarcasrne, havien hagut de presidir en la major lndefensio
un plor. Molts robaven nornes per plaer de destruir.

,

A tota la vila soia
�

clam i

soldat que corria a re
La traqedia familiar te noms i senyals. Davant de Can Siso,
en atravessar la placa
altra
bala
carl
una
Un
dels
tombat
per
sargent
ins,
fugiar-se al quarter.
casat
de
dia
s'havia
I'arrenquen de la nu
de
les
que
de les Olles. L'Anton, majoral
diliqencies,
via per enderrocar les muralles. Ouan torna a casa i vol salvar la seva dona es atravessat per
Antonia= quan torna en sf troba a la seuna baioneta. La nuvia --nomes sabem que es deia
de carn
va
dreta un
que resulta ser I'ull del seu agressor. En Ventura,
mor un

rna

veil

manyoc

rnatalot, fou condemnat

a

sanguinosa,
presidir alia

que

qualifica de "suplici infamant d'aquella

nyona bruna" a la qual estimava com a filla.
Eis mes goluts havien pogut saciar la fam de diner i de set de luxuria. Eis que estaven
Ilista
emportar-sel's com a ostatqes, si no el trobavern s'emportaven la dona, els fills
per

mi

a

la

0

la

Iligats com facinerosos.
Un altre exemple literari es publicat a "L'Eco de La Unio Liberal (7) del 28 de gener de
1894 -dinou anvs despres de I 'assalt-. En Vidal i Jumbert comenta una tomba al ras de te
shi Ilegia:" 17 de janer de
rra amb una creu pintada de blanc i descolorida pel temps on
De
recerca n'extreu la historia duna noia, la Dolors, que estila
seva
iPobre
Dolors!".
1875,
mare.

Carretera amunt sels emporten

"

-
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mava en
sar-se

Peret, jove rnanva de Llerona que
pel seu compte. I aquella

i establir-se

esperava que acabes
terrible

aquella

guerra per tal de

nit, "Qui de Granollers

no

ca

la recorda

a

quella nit!". Entra un hornenas a casa seva i Ii demana vi 0 aiguardent. La Dolors reconeix
aquell carli. En Ramon, havia matat a la taverna de Cal Sidro el seu contrincant en una bara
La Dolors i la seva mare havien amagat en Ramon durant dos dies i I 'havien
Iia a ganivet.
guarit les ferides. Despres per escapar de la justicia sapunta a les files carlistes. Despres d'a
quest instant de retrobar-se en Ramon i la Dolors, entren altres companys carlistes que prete
nen abusar de la noia. En Ramon atravessa amb la baioneta ados d'ells, pero un tercer amb
un tret el mata i la Dolors perd el men de vista. Ouan torna en si troba els tres homes morts.
Amb la perdua de I'honor, perd les seves esperances i il-lusions. Morta la Dolors i la seva ma
re, la seva tomba restava agombolada per la rna enamorada dEn Peret. Amb el temps ni flors
marcides hi havia i nornes restava la colpidora inscr ipcio al principi esmentada.
Cronica de l'Alcalde inter!
S'havien emportat I'alcalde

com

ostatge. La

carta

(8) de qui el substituieix fou redactada

el 19 de gener de 1875 per expl icar al Governador Civi leis succesos d 'aquella nit: "Huerta
na esta villa de casi la mayoria de sus representantes legales y encontrandose al frente de los
que se han librado de las garras de los que se titulan carlistas, no habria colores bastante vi

poder pintar los excesos cometidos por aquellas bandas salvajes, aunque tuviera la
tranquila para poderlo contar"
"Una breve resefia hare de 10 que ha pasado. Despues de tantas intentonas como habian
preparado, a cosa de las 9 de la noche del dia 17 de los corrientes, fuerzas numerosas sal
taron las mural las en los puntos mas bajos y que no pod ian cubrirse por la insignificancia
vos

para

cabeza

de la
la

preparado el muy digno Comandante Militar de
alarma, pero como no ten ian fuerza de apo
ir de retirada al fuerte, quedando de este modo los asaltantes duefios de la

quarnicion. Las avanzadas

Plaza, rompieron el fuego

yo, tuvieron que

poblaciori"

que habria

y dieron la serial de

.

"Entonces

como

unos

"caribes"

entraron a

todas las

casas

y

bajo pretexto de (buscar)

ar

ernpezaron el saqueo y el robe mayor que pueda darse a pesar de las exclamaciones, su
plicas y Iloros que los honrados habitantes les hacian, para que no les arrebataran el fruto de
mas

,

no les dejaran en la mayor miseria. Esto no fue un caso particular, sino que 10
general, sin mirar personas politicas, honradas, y cuando se les dec ia que no destruye
ran ni maltrataran los objetos, contestaban con el mayor cinismo que habian entrado no para
hacer bien, sino para hacer mal".
"Muchas, muchisimas famirias acomodadas y pequefios jomaleros han tenido que pedir
presta do para comer y han tenido que abrigar- se con ropas de otros vecinos. Este solo pro
bani a V.E" 10 que ha pasado en esta pacifica y honrada poblacion A un hombre relojero,

sus

fue

sudores y

en

,

despues de haberle ocupado

su

tienda y

saqueado

y robado todo 10 de la casa la han vilmente

asesinado y esto a las barbas -se puede decir- de los jefes y oficiales que aun aparentaban
reprimir tales desordenes, A su vuelta repetian 10 mismo y ni un pequefio banda dictaron pa
ra

poner correctivo

"Otros

excesos

a

tanta

barbaridad".

han cometido que la

pluma

se

resiste

a

consignarlos. Una nina de quince

afios para huir de aquellos tigres se tiro de un segundo piso rornpiendose una pierna."
"EI panico y el terror de que estan posesos todos estos vecinos espera de S.E. y dernas
toridades
XII

un

au

consuelo que solo el Gobierno bondadoso de nuestro

auxilio,
puede dar a esta Villa contristida
un

y reducida

a

la miseria que

no

Rey Alfonso
podra olvidar nunca la

horrorosa noche del 17 de enero".
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Enumera tarnbe els incendis: l.'Estacio de

ferrocarril,

la

del davant de

casa

i la

lEsqlesia

Casa Consistorial.
Eis carlins portaven dos

Dispararen dinou canonades,

canons.

coets i

petroli

per incendiar.

Cronica de I' Alcalde i ostatge carl] En Pere Maspons

ta

Aquesta sorpredent cronies porta com a data febrer de 1875 (9). Te una sxtensio de tren
paqines mecanografiades a doble espai i explica amb tota mena de details i filigranes el cal

vari de Is ostatges fins el

alliberament. Una

seu

copia

Municipal Josep Mora de Granollers i haig d'agrair al

Seguirem

de la mateixa

seu

es

troba

arxiver Llu is Tinto el

a

I'Hemeroteca
oferiment.

seu

la relacio per dates i intercalare amb cursiva els acords del consistori sobre el

ma

teix afer.

"En

1875, fiesta de San Antonio Abad, y mientras los ve
propias del dia, habiendo muchos fuera de
los cafes y salones de baile, fue atacada la Villa por las facciones de Tristanv,
cabecillas. A las 9 aproximadamente ernpezo el ataque que fue brusco y si

la noche del d ia 17 de

cinos de la Villa
sus casas

en

y

Miret y otros

entregaban

se

rnultaneo per dos

tres

0

enero
a

puntos

de

las diversiones

a

la vez, por 10 que

no

encontrando resistencia notable

en

apoderaron de la mayor parte de la poblacion en pocos momentos. Ya den
tro de la poblacion, la que no hizo la menor resistencia, abriendo muchos vecinos sus puertas
fiando de las falsas promesas de los carlistas, cometieron estes. toda clase de atropellos y
desmanes y fueron despues de casa en cas a prendiendo en calidad de rehenes a los sujetos si

ninqun punto,

se

guiente: Da Aquilina Farrifias de Caula, Da Micaela Pages de Alomar, D. Pedro Ribas -pro
motor fiscal-, D. Pedro Maspons --alcalde- (i autor d'squeste cronies] D. Josep Cadefau
-teniente de alcalde-, D. Miguel Alomar -concejal-, D. Esteban Rodoreda -concejal-,
D. Agustin Mayol -concejal-, Francisco Torras, Antonio Serrataco Jose Rodoreda, Felipe
Parera, Pedro Parera, Jose Vives, Francisco Corbera, Jose Planchart, Jose Torras. Ramon Pa
ges, N. N. (cocinero de casa Ros), Jose Carranca, Juan Camillo, Geronimo Guerra, Esteban
Vifiamata, Ramon Guell, Estevan Dav i, N. Font, Lorenzo Uva. Pedro Clapes, Jacinto Bofill,
Mariano Esteve y Closa, Francisco Ciuro, Estevan Baranqe Estevan Costa y Sebrian Esteve".
Primer els tingueren detinguts a diferents cases i posteriorment foren condu its a la bobila
de Pau Bonet, situada a I'extrem de la vila -Font Verda- i colocats dins del clot d'on extreien terres. Es trobaren pel carni a homes portant feixes de Ilenya de la bobila de Can Mainou per incendiar algun edifici. Eis tingueren dins del clot des de dos quarts de deu fins ales
tres del matt del dia 18. Pogueren avisar les families i aconseguir alguns abrics. Des d'alla senten els trets continus del quarter i l'esqlesia. Observaren I'atmosfera resplandent dels incen,

,

dis de la

casa

del costat de

miliars i la poblacio
reberen

en

,

l'esqlesia

Malgrat

i

I'estacio del tren.

el que passava als

seus

fa-

aspecto nada agradable"

no

Ignoraven

estaven custodiats per carlistes "de

canvi cap insult.

T

18 de gener
A dos quarts de tres del matt del dia 18 emprenen el calvari cap a La Garriga en mig de
dues files de carlistes. Arribaren ales quatre i en el cotxe de "Chela" hi pugen les senyores i
alqun rnes dirigint-se al Figaro, on arriben a les set del matt. Foren visitats i obsequiats per

algunes

persones i

menjaren descansant

una

estona. Envien ales

-134

fam (lies

unes

cartes, i ales

-

FARNÉS SARAROLS, Josep Maria (1984)
«L’assalt de Granollers pels carlins»
Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers / Centre d'Estudis de Granollers (Associació Cultural de Granollers) / Arxiu Municipal de Granolle

�

\",-{,

___...--/--Sant Joan de

les Abadesses

Sant Privat
Bas

d'�n

Pia Treve

Berga

Gironella

La Vall

d,e,.

_

Vilarem6

.Gaia

Balsareny

M

..

Colisuspina

,

�

''''-"''-'''4

...

�_t-_,.�-,

_/'"-----

�"]

santFeliU{

de Codines

......

�
"

"

'"-f.\

1
<,

La

Sant Celoni

Garriga
Lferona

dVilamaio�
r

->

/'

f

Carde

T

Castellar del Valles

d' vall
.:or/o

,Liinars

del Valles

'/dll

:;I

Terrassa

C

�e

Graf ic de I'itinerari seguit pels ostatges granollerins
amb motiu de I'assalt carlf de 1875

FARNÉS SARAROLS, Josep Maria (1984)
«L’assalt de Granollers pels carlins»
Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers / Centre d'Estudis de Granollers (Associació Cultural de Granollers) / Arxiu Municipal de Granollers

Centelles, acompanyats per alguns del Figaro amb anirns de
servir-Ios. AI passar per Aiguafreda uns veins els ofereixen el que tenien obsequiant-Ios amb
embotits i vi. A dos quarts de dotze arriben a Centelles, els tornen a posar en files de dos,
nou

reemprenen la marxa cap a

situant

a

les dues dories

primera fila. Son conduits

a

a

I'Hostal Giol

-on

hi ha actualment el

menjar i tot seguit es
Saragossa- i situen un centinella al davant. Qui tinque gana
comissions
sofer
i.
Hi
anaren
de
d'Aiguafreda i EI
l'Ajuntament que
presents una cornisslo
alies Ventureta, i en Pujol que els
Pascual
Per
tarda
arriben
els
carlins
la
Ventura,
Figaro.
va

Bane

reuneixen per
no

parlar-Ios del

possible

veuen

rescat.

que Granollers

Demanen cent vint mil duros. Ouan els

pugui

recollir

aquell import

se 'ls contesta

repliquen

que

que ells volen

impossibles.
Quan al vespre els
xaran.

tornen

Entre els visitants

reunir els anuncien que per menys de cent mil duros no ho dei
que deixaran Iliure algun ostatge. Soparen i dormiren re

a

es comenta

gularment.
EI mateix 18 de gener el consistori es reuneix per fer cons tar l'incendi de l'srxiu municipal
de tes responsabilitats del Consell i fer cons tar el dolor de t'etribulede pobla
alliberar-se
i
cia (10 ).

19 de gener
Arriben

uns

altres amics de Is ostatges per

resultat favorable. Amb ells tambe arriba
senyores. A pro posta d'un visitant fan

Iliberar als restants.

EI

una

Despres d'estires i

Pere Clapes, Josep Torr as, Geronirn
bria Esteve i Esteve Costa.

una

parlar amb en Tristany i altres capistosts sense
dona de Granollers, la Guardieta, per ajudar les

Ilista dels menys necessaris

arronses

Guerra,

deixen Iliures

el cuiner de Cal

a casa seva

per tal d'a

Esteve Vifiamata, Jacint Bofill,

Ros, Ramon Guell, N. Font, Ce

Dels
desengany es gros, ja que es pensava que n'alliberarien rnes i entre ells les senyores.
inicials, als qual s'hi afegf la Guardieta descomptant els seus alliberats encara

trenta-quatre

resten vint-i-cinc com a

ostatges.

altres de Granollers que els expliquen la tr aqedia de la poblacio. A
s'acomiaden
dels que alliberen i qui te gana esmorza i ales onze surten de
d'onze
dos quarts
Centelles acompanyats per I'esquadra carl ina. Aconsegueixen del poble cine bagatges, dos

Pel matf arriben

uns

per les senyores i la resta

a

pels

muntar

sumamente

forces. Arriben ales dotze
els aconsegueix
necessitin.
panyen

que

poguessin caminar. Prenen

no

el

cam

f de Collsuspina "ca

rapida". N'Aquilina no s'atrevf
al
final
ho
fa
i puja amb molta dificultat;
eixerrancada, encara que amb molts es

mino escabroso y

es

una

a

pesado

por

Cal Garet

foren molt ben rebuts. Hi dinen i I'amo de la masia

excel.lent sillo que els cedeix mentre les senyores el
l'Estany parant a Can Grau. EI cap dels mossos que els acom
alias Malo, qui mana a I'ajuntament els porti matalassos i a

cavalleria amb

Cap al tard arriben a
diu Salvador Daura,

on

de subida muy

ser

un

brics. L'amo de la casa, En Sebastia Prat, ofereix el que te adhuc diner. En Ciuro amb alguns
altres els autoritzen a sopar a casa d'un parent. Des del poble poden escriure ales seves cases.
,

Mentre el Governador civil comunica que s'he entrevistat amb el

ordres perque surti
t'exercit.

una

columna d'suxiii

a

Demana tembe informes sabre el

ments de la secretaria del

Capita General i ha donat

Grano/lers. La pobtecio ha de col.lobarorar amb

saqueig dels fans comunals i incendi de docu

municipio EI Governador militar ordena organitzar

milfcia nacional form ada per les persones mes

assenyades
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i reconstruir la muralla

una

antiga (10).

-

FARNÉS SARAROLS, Josep Maria (1984)
«L’assalt de Granollers pels carlins»
Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers / Centre d'Estudis de Granollers (Associació Cultural de Granollers) / Arxiu Municipal de Granoller

Obelisc ales vfctimes
del 17 de Gener de 1875

inaugurat

el 1889

i instal-lat al cementiri
de Granollers

Mostra de la inscr ipcio actual:
A los
y por

ca

(dos por Dios

Espana 19-7-36/ 1-4-39
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20 de gener
Eis de Can Grau
de

l'Estany ales

volen cobrar-se I 'estada. Mal6

no

nou

han avancat per tal de preparar
Ilines que pretenien comprar, si
prenen la

marxa a

miaden els

a

dos quarts d'onze al poble

dos quarts de tres i arriben al riu Gabarressa

bagatges

La Vall de la

aconsegueix algun bagatge rnes i surten
d'016, on uns quants s'hi
el dinar. Aquesta vegada calque arnenacar en prendre les
ga
no els les venien. Les
adquiriren a un preu exagerat. Reem

del rnatr, arribant

i esperen que

Gabarressa,

la qual

s'enfosqueixi

cosa

fan

a

per entrar a
les sis de la tarda.

a

dos quarts de quatre

una casa

on aco

d'Aviny6 anomenada

21 de gener

Aquella nit la passen

com poden. Nemes ten en tres Ilits i un matalas a terra.
Hagueren de
pallissa. A l'enderna sacrifiquen un be i Mal6 procura que tothom tingui mata
las. Es quedarien alia refugiats fins el 26 de gener.

dormir

a

la

22 de gener
Mal6 amb dos

0 tres mossos van a 016 d'on
porten cartes i notfcies dels familiars. Ados
del vespre el comandant carlista de Sant Feliu de Sasserra, un tal Gabatch6, els
condueix la visita d'En Joan Doria, Teodor Planchart i el criat de Can
Pages, que els assaben

quarts de

set

ten que en

despres

a

Jacint

Fortunv, Erasme Pons i Pau Teixidor parlamentaren amb Tristany a Moia i
Abadesses, Iliurant tres mil quatre cents duros que l'Ajuntament
familiars dels ostatges. Eis expliquen rnes desastres que ignoraven.

Sant Joan de les

fer pagar als

va

23 de gener
Eis visitants

pels familiars
En

Ma16,

fins

no marxen

sense

marxa

data,

-

ni

amb tots els

a

quarts de nou del matt del dia 23, emportant se cartes
Es presenta un home armat, que despres de parlar amb

tres

-

origen.
vigilants.

24 de gener
novetat. Eis

Cap

quencia d'homes

vigilants quan

armats a una

opinaven que havia

expliquen que la seva marxa precipitada fou conse
ina, que despres resultaren carlistes. Entre els ostatges

tornen

masia

ve

estat una prova.

25 de gener
La Guardieta

apareixen
Mentre

celona,
ces de

uns

a

qairebe

no

homes que

potcaminar de dolor. Es

cataloguen

mata un altre

Granollers el Jutge de Primers lnstsncie demana

el trasllat de tot el

carlins

be. En diferents ocasions

de confidents.

Jutjat a la capital per

la

a

inseguretat

l'Audlencie Territorial de Bar
i temor ales reitersdes

amena

(10).

26 de gener
S'ha acabat I'estada.

S'esmorca

i surten

dos quarts de vuit. Despres de caminar mitja ho
general Mart(nez Campos esta a
Moia. Ales nou es dirigeixen a Sant Feliu de Saserra, on arriben a tres quarts d'onze. Dinen
a l'hostal del poble. Menjaren amb
ganes i prengueren bon cafe. En aquell poble troben el fill
d'En Desideri Carbonell, metge a Olost, que els informa dels tram its per obtenir el rescat.
ra

s6n

separades

Les gestions

a

a

del grup les dones. Tenen not (cia que el

Sant Joan de les Abadesses resulten infructuoses i
-137
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volen baixar dels vuitan-
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companys esperen a Prats de
moment es al Camp de Tarragona.

mil duros. En Jacint i els

ta

seus

l.lucanes

entrevistar-se amb

aquell
segueixen el cam i cap a Prats, per deixar -10 en direccio a una casa de
un guia, que els condui per entre boscos fins a la casa Vall de la Vila
En
Malo
prenque
pages.
demo, del terme de Gaia.
Tr istanv, que

en

en

A dos quarts de tres

27 de gener
Son visitats per En Jacint i l'Erasme que venen de Prats. Eis expliquen la exiqencia i la in
transiqencia que mostren vers Granollers. S'entornen a Prats en espera de noticies d'En Tr is
tanv. Mataren

altre be.

un

28 de gener
A dos quarts de vuit deixen la Vall de la Viladerno per encaminar-se a Prats on entren a
dos quarts d'onze. Dinen a lhostal del poble, on troben En Jacint aillit, victima d'una caigu

cavall, i a l'Erasme, que els informen que En Teixidor s'ha desplacat a Granollers per
comprendre als conciutadans la necessitat de sacrificar-se econornicarnent.Es a Prats de

da del
fer

l.lucanes

on es

troben amb les senvores, que les havien amagat molt

Son molt ben acollits per la gent del

centinelles avancats per tal de poder preveure
poblacio. Oferiment rebutjat i reemprenen el
i avail i quan pensaven
vuit. Abans d'entrar acomiaden els

retornar a

amunt

29 de gener
Aquell dia

aprofiten

constipat. Maten

un

que es

possibles
cam

i

queden

per tal que

altre be. Ales quatre,

tot

sorpreses

sense

Prats arriben

bagatges, als quais

quart d'hora de distancia. AI vespre

a

prop d'on

poble. Desitjosa de servir-Ios s'ofereixen

a

a

canvi de

direccio concreta.

es

separaren.

Malo

poder

a

fer de

restar la

Despres

d'anar

dOlost, dos quarts de
de mort si els delaten.

Can Cabanes

amenacen

a

a

Miquela Pages i En Maria Esteve covin

deixant els dos mala

Its,

marxen

parant-se

el

a un

tornen a la mateixa casa.

30 de gener
Ales vuit del mati arriben En Pere

Clapes i En Pau Teixidor

cies familiars. Tarnbe els informen de les

rnesures

del rescat. Porten tarnbe la rnissio d'informar

pel

rescat. A dos

quarts dequatre

Malo els dona Ilibertat per
havien d'estar a punt.

anar a

En Jacint del poe que s'ha recollit per oferir

junts cap a Prats, on arriben a
dels seus amics, avisant-Ios que a les
tots

marxen

casa

a

que els porten cartes i notr

tan poe encertades per recaptar els diners

un

quart de sis.

set de I'endema

31 de gener

En Clapes
permis per anar a la poblacio que feia el seu mercat.
davant la
a
de
les
Abadesses
del
mati
vers
Sant
Joan
ales
tres
gestionar
i en Teixidor partiren
Junta Carlista que els permetin fixar la residencia mentre duri el segrest. Reberen cartes i ro
.

Es diumenge

i els donen

han de partir, alguns ve ins inter
per canviar- se. Ouan els avisen que ales tres de la tarda
aconse
a les forces carlistes, que acaben d'arribar, que els permetin quedar-se. Ho
de
l.lucia.
Santa
gueixen i ala tarda visiten la poblacio i I'ermita
ba

cedeixen

1 de febrer
en direccio a
pel mati I'ermita de Sant Sebastia i a les dues de la tarda parteixen
En
Passen per
a
Prats
tal
Tristany.
d'esperar
En Jacint i l'Erasme es queden
per
Perafita.
entren a Can Vi
A
cine
els
les
de
cine
acomiaden
a
Marti
del
Bas
i
tres
bagatges.
Sant
quarts

Visiten

la dOlost de

l.lucanes.
-
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2 de febrer
A la

capella

d'Olost,

de la casa,

que esta

a

tres

com que es la Candelera van a missa. Eis visita en Carbonell
que ve
quarts d'hora. Ales quatre han de marxar precipitadament, ja que la

columna militar d'En Martinez Campos persegueix les forces carlistes d'En
Tristany i En Mi
ret. Continuen el cam fen direccio a Sant Boi de
l.lucanes. Nemes han trobat bagatges per les
senyores. En Llorens, Alomar i la Guardieta es queden amb dos mossos a una casa de
pages
d'abans d'arribar a Sant Boi. Passen per fora el poble.
d'una
marxen
a
les sis cap

Despres
parada,
cap
arriben, despres de moltes trifulgues, ales nou del vespre on
botifarres, que es van a menjar a la casa Les Comes de Sant Ouirze, on a

Sant Ouirze

a

compren pa,

i

carn

on

hi

rriben ales deu del vespre. A darrera hora arriben l'Alomar i En Llorens. La nit la
passen
com poden. Dormen sobre
palla, sense mantes ni Ilenc;:ols.
3 de febrer

Eis visita el Sr.

Guixa, fabricant de Sant Ouirze, que s'oferf per tot. L'amo de la casa els
pcder per o els ostatges quan a dos quarts de vuit marxen ni s'aco
miaden plens d'indiqnacio pel tracte rebut. Es dirigeixen a Besora. Hi arriben ales
nou. A la
taverna prenen vi i aiguardent de Granollers. A dos
quarts de deu es dirigeixen a Vidra on
despres d'entaular se han de marxar dejuns, [a que un carl ista avisa a Malo que la columna
de Martinez Campos esta molt a prop.
Busquen rapidarnent bagatges i arriben a Ciuret, men
gen uns entrepans, i dos quarts de cinc arriben a Pia Tr ave de Sant
Cebria. a tres hores d'O
demana

disculpes

com va

,

-

lot.

4 de febrer

Dormen sobre

i suficients abrics. A les set del rnat i van
cap a Can Pubill de Ciuret on
i arrenquen de nou cap a Vidra i Besora arribant a dos
quarts de dues a
Sant Ouirze. Alia troben En Jacint i
l'Erasme, que han parlat arnb En Tristany a Prats. A
quest sels havia tret de sobre dient que s'havien d'entendre amb la Junta Carlina. Derna ani
ran a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses
per fer tractes. A Sant Ouirze troben tarnbe
esmorzaren

xidor i En
la

palla

ales

Doria,
proximitat del

nou

En Tei
families i els parlen esperancats de
En Llorens i l'Alomar que vingueren de Sant Boi.

que els donen bones not.icies de les
rescat. Alii

es

reintegren

A dos quarts de sis de la tarda entren
hi passen la nit.

a

La

seves

Coromina,

a

un

quart d'hora de Sant Ouirze

on

5 de febrer
L'unica

novetat

es que

anaren a

prendre cafe

a

Montesquiu, que

es

troba

a un

quart d'hora.

6 de febrer

Procedents de Ripoll arriben

En Teixidor i En

Ciuro, portadors d'un ofici d'en Tr istanv,
qual es constitueix
portadors
I'ofici, En Malo i al

la cornissio que havia de tractar definitivament del
rescat, al
per Alomar, Parera, Carrenca i Baranqe. Acompanyada pels
de
convocant

guns

mossos

fonda,

els

arriben

a

dos quarts d'onze

a

Ripoll,

que dista tres hores de Montesquiu. Ala
acordant vint- i -cinc mil duros com a

cornissionats i En Ventureta, fan tractes,

contribucio de guerra. La mateixa quantitat que la Junta havia
exigit a En Jacint a Sant Joan
de les Abadesses. En Ventureta els rnanifesta la fam de
estar escurats i
diners, motivada
per

tenir diners per pagar les forces. Eis dona perrrus per tal que una cornissio
partfs cap a
Granollers per recollir amb mes rapidesa els diners. Es
comprometen a Iliurar a I'acte de quano
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tre a cinc mil duros i han de

portar la

resta a

Moia. Eis

tres mil

quatre

-

cents

duros se'ls des

contarien.
Entre Sant
Ripoll mateix pogueren recollir a traves de les seves amistats tres mil duros.
mil duros. L'en
Montesquiu, recullen, els que s'havien quedat a la Coromina, dos
derna els portaren a Ripoll.
A

Quirze i

7 de febrer
A les sis del mat!

Maspons, Parera, Carrenca, Baranqe i Alomar, amb

en

Jacint,

marxen

Despres de comprovar el lamentable estat de
cap a Granollers
la vila, s'adonen dels pocs resultats de les gestions realitzades per reunir el rescat. Hagueren
on

d'espavilar
ve

-

se

arriben ales tres de la tarda.

passant moltes penalitats, les quais hagueren de patir per convencer molts

ins.

Aquella mateixa nit es reuneixen a la casa d'En Jacint on discuteixen la conveniencia de
mitjancant un ernprestit 0 a traves d'un acompte reintegrable que es dema
naria als rnes acomodats de la poblacio. S'acorda l 'opcio de I'avenc;: i determinen diverses clas
la tercera.
ses: tres-cents duros per la primera classe, cent per la segona i cinquanta duros per
recollir els diners

,

A la sessi6 extreordinerie

d'aque/l dia

tribuents per tal que cedsscu, segons les

municipi ecords fer una crida als
possibilitats, avanci el que pugui (10)

7 de febrer el

seves

EMPRESTITO

Facsimil duna

Ohliqacio

de

con-

MUNICIPAL

lErnprestic Municipal del 1877
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8 de febrer
L'enderna mateix

els treballs

cridant tots els

propietaris i fent-Ios
subscripcions els ostatges i es
pecialment els comissionats amb les quantitats rnes crescudes. Despres de cinc dies aconse
comencen

preliminars,
Encapcalen la Ilista

veure

la necessitat de sacrificar-se.

guiren

reunir vint-i-nou mil sis-cents setanta duros i tres rals. Es lamenten de persones insen
seus precs. Citen la considerable ajuda d'En Ciuro. que es presta a canviar la plata
i a deixar els diners a qui no els tinques disponibles, mitjantcant un simple paqare i en

de les

sibles als
or

en

cara

,

rnes,

es cornpr ornete

posar el que faltes si no es recaptava suficient.

a

La subscripcio publica havia de cobrir tarnbe moltes joies i
malvengut a baix preu a ve ins de Centelles i Aiguafreda.
En sessi6

municipal del 10 de febrer s'scorde demanar

a

peces que els carlistes havien

la

Diputaci6 Provincial "como

madre carifiosa de los municipios" una ajuda econ6mica. En la mateixa tembe
forma de pagar i in ten tar rebaixar el rescat (10)

es

discuteix la

12 de febrer

Eis comissionats

tornen a reunir-se amb els

altres ostatges, pero

no

compleixen

les ordres

de presentar-se a Moia. Ais carlistes se'ls excusen pel temor de trobar-se amb la columna del
general Martinez Campos. EI diner tampoc el portaven ells, encara que ho aparentaven. Dina
ren a

Vic i

Aquest

els

quart de

un

tres sortien cap a

Sant Ouirze

on

trobaren les forces del carl (Savalls.

de moltes preguntes els deixa

detinque pero despres

marxar. Arriben ales cinc a
dels ostatges. En Jacint, l'Erasme i En Rosello de La Garri
ga que els havien acompanyat continuaren el carnf cap a Ripoll.

La Coromina

,

on

trobaren la

resta

13 de febrer
En Clapes i En Josep Baranqe
que ningu poques sospitar-ho.

se

surten de

Granollers

cap

a

Vic amb els diners del rescat,

sen

A dos quarts de set surten cap a Ripoll En Parera, En Maspons, l'Esteve
Baranqe, Malo i
mossos per tal de plantejar a Jacint la necessitat d'avisar Tristany que no havien anat

quatre
a

Moia,

com estava

previst. Per conducta de la Junta s'envia el missatge.

14 de febrer
A Sant Ouirze van a missa i en Jumandreu, COSI dEn Maspon-s, els anuncia que ha vist els
comissionats de Granollers i que el tracte estava tancat per vint- i cinc mil duros de contri
bucio de guerra i deu mil duros de contribuci6 ordinaria. Malgrat s'alegressin perque aviat
-

tornarien

a casa

seva,

es

lamentaven dels trenta

-

cinc mil duros que s'havien de pagar.

15 de febrer
A dos quarts de sis del mat( En
de

Ripoll

Donen
tres

a

per si els portava

aquest darrer l'encarrec

primers amb

les Abadesses

a

en

Malo

Maspons, En Parera i En Jumandreu

alguna

anaren

a en
a

van a esperar el cotxe
Hi troben l'Erasme i En Rosello que anavena Vic.
Clapes, Aquest vinque rapidarnent amb els diners. Eis

nova.

parlar amb

en

entendre's amb la Junta sobre

que tothom volia cobrar. I aixf

en

Ventureta per tal que aries

quina
Malo, Ventureta i
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poll
.

a

concretar-

ho. Mentre

i Parera amb

l'Erasme, Alomar

una tartana

tarnbe

van a

Ripoll

dos quarts d'onze del matt. Retornen els diners que els van deixar. AI capves
pre arriben procedents de Sant Joan, En Ventureta, Malo, Baro de l'Abella, un tal Cuixart i
arriben

on

a

altres carl

ins, els quais manifesten l'acord en la seva distribucio A dos quarts de set arriben
Clapes i en Baranqe amb els diners. A la fonda de l'Univers es fa l'acte de Iliurament i el

en

,

recompte que dura fins ales onze de la nit, puix que els comptaren tres vegades i entengue
ren que amb aquests afers no estaven prou ensinistrats.
Seguidament en Ventureta estenque
I'ofici tot

posant-Io

en

Ilibertat.

Malgrat l'hora, van a buscar passatge pels cotxes, Ilogant-ne un altre pels que no hi cabes
sin i l'Alomar, Mariano i Davf van a la Coromina per avisar-Ios que a les sis del mat! deu
d'ells havien d'esperar el cotxe de Sant Ouirze quedant la resta per al cotxe de la tarda.
,

16 de febrer
Ales quatre de la matinada
Jacint i Erasme

fi

a

A Sant Ouirze

d'agafar el

Maspons, Parera, Baranqe i Malo
cotxe de

surten de

Ripoll, quedant

-

se

les dues da la tarda.

tal com s'havia previst, pujaren deu companys rnes i continuen tots junts
Vic, on arriben ales onze del rnatr. S'hostatgen a la posada de Mosso, anant despres a
guardar passatge per marxar l'enderna cap a Granollers. Eis altres que arriben a dos quarts de
set de la tarda s'hostatjaren a la fonda de Pere Metus. Aquella nit reben la visita de I 'alcalde
de Vic, entre altres, i reben molts obsequis.

fins

,

a

17 de febrer

Finalment,

un

mes

tfssirns de tornar
nes

els han anat

a

a

mes tard, partiren ales vuit del mat! de Vic cap a Granollers, conten
Ouan arriben a La Garriga troben veins que amb carras i tarta

casa seva.

donar la

benvinguda.

Abans d'arribar al Puchet
i entrar tots

junts

en

troben d'altres i

Cerro d'Avall

a

Granollers. Tots

una

multitud els obliga

a

bai

feliciten per I'arribada, pero tarnbe a tots
se'ls neguen els ulls -cito el text- "doncs ninqu pot oblidar les escenes vandaliques de la que
fou teatre la Vila de Granollers, ni la manera inhumana amb que ha estat tr actada".
xar

a

peu

a

es

Fortificaci6 de la Vila
E I 19 de

maig de 1875 s'acorda

en

sessio extraordinaria

pons informar al Comandant Militar de la

placa

el

a

proposta de I 'alcalde Pere Mas

de la

poblacio de fortificar la Vila.
l'oposicio del primer tinent dalcalde Erasme Pons, que manifesta
que la voluntat de la poblacio es contraria a I 'esmentada fortificacio (10)
EI 20 de juliol es Ilegeix en sessio municipal la cornunicacio del Comandant Militar traslla
dant un escrit al Capita General referent a la construccio d'una torre de defensa a la Placa del
Bestiar i que aquesta s'ha de sufragar amb els fons municipals (10). Aquesta torre de defensa
Acord que

es

pren amb

desig

,

de les muralles que anomenem carlines i en canvi es situaria tancant el recin
medievals. EI municipi, pero davant les dificultats econorniques que estava passant,
acorda construir-Ia quan pugui costejar-Ia.

estava

deslligada

te de les

,

EI 3 de setembre de 1875 I'alcalde Pere

descansar

un

parell de

Maspons aconsegueix del Governador perrrus per
(10)
Ilegeix el telegrama del Comandant Militar anunciant que

mesos, succeint-Io I'alcalde accidental Erasme Pons.

Quan el 28 d'agost de 1875

es
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s'han apoderat dels forts de la Seu

d'Urgell, episodi que contribuira ala pacif icacio sordena
il-lurninin, amb arnenaca de deu pessetes de multa a qui desobeeixi, i que
amb els cabals municipals es costegi una cercavi la pels principals carrers de la vila. (10)
EI 23 de setembre de 1875, en presencia del Comandant Militar, Julia
Santolaya, es co
menta el comunicat del dia 18, que diposa que quatre cents ve ins prenguin les armes per de
fensar la vila, ordenant al Parc de Barcelona Iliuri I'armament i municions que es facilitaran
als ve ins, cinquanta dels quais es consideraran mobilitzats amb una paga de sis rals diaris.
a

les

cases

,

que les

S'adverteix al mateix temps
ment espera

de ute esmentat.

I'alcalde

a

pagaments estatals i

uns

Preveuen, tarnbe,

accidental, Erasme Pons,

obtenir rnes

armes

no s'hi oposi. L'ajunta
prestec amb garantia del

que

mentre preveuen obtenir un

de les quatre centes

obtingudes

per de

fensar la vila. (10)
Quan 1'1 d'octubre de 1875
la

poblacio

en

sessio extraordinaria

es

delibera la millor

manera

de defen

contra els

carlins, es nomena un Junta auxiliadora del Comandant Militar
composta per Francesc de Paula Montana, Ramon Vendrell, Sadurru' Ramis i Esteve Vilageliu
per escoll ir i plan ificar la defensa, obres i fortificacions que cal construir (10). Per I 'esmenta
da f'ortificacio l'Estat consiqna la quantitat de quinze mil pessetes.
EI 19 de novembre de 1875, Martinez Campos dona la guerra per acabada i dona Ilibertat
als carlins empresonats a Barcelona. Anteriorment, del 8 al 73 doctubr e bon nombre de rni
litars carlistes traspassarien la frontera, acorralats i perseguits pels governamentals, temorencs
sar

,

d'una venjanca popular. (14)

I

contra els actes

rnpotencia

carlins

EI comentari de l'Albert Balcells

en el seu Ilibre Cata/ufia
Contemporenie (11) parla de
carlina, que contrasta amb la impotencia de les autoritats catalanes da
el saqueig de poblacions a nornes trenta quilornetres de Barcelona. EI 1873 les forces

la crueltat de la Iluita
vant

carlistes arriben al nombre de
set mil tres cents
tre

centes

que

havia enviat

cinquanta

restaven

tretze mil

nou

en

fixes

a

telegrafiat

al

dats

es

aquella mateixa nit pernoctaren
tren de Girona a Barceloria.(4)

en

a

descurar la guerra carlista.

sorpr en quan l'assalt del

Capita General, aquest

ben que

L'Esteve Garrell incideix

en

governamentals nornes son

Catalunya, de les quais s'ha de descomptar dues mil qua
Barcelona. EI Govern per reprimir les revoltes cantonals hi

soldats, incidint aix i

En Pere Comes de Cardedeu
del Valles i

mil combatents. En canvi les

tot

a

no

seu municipi, conegut als
pobles
envia forces per aturar-lcis. Despres en sa

Mataro mil sis

els nombrosos

desenganys

cents

soldats, els quais

eren

traslla

que havien sofert les forces liberals.

La gota

d'aigua fou quan el gener de 1874 va caure la Republica, el capita general de Cata
lunya, Arseni Martinez Campos desarrna els Voluntaris de la Republica. Granollers Ilencaren
les armes decepcionats pel desempar del Govern i esmenta labando manifest en que es deixa
la

Vila,

no es

per a la

feu

res

qual distant nornes trenta quilornetres
aquella tr aqedia (2).

de Barcelona iamb I (nia de

ferrocarril,

per salvar

Les Commemoracions

Fins I'any 1879

va commemorar aquella trista diada. L'Esteve Garrell
comptabilitza
qualifica de grandiosa i solemne, malgrat haver-los provocat des de la
Presidia l'acte, entre altres, N'Eusebi Corominas, diputat ales Corts Constituents, i
no es

mil manifestants i la
trona.
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I'alcalde, Ramon Viladecans, qui menvsprea les amenaces dels "carlins despistats" que feren
mans i rnaneques amb el bisbe i el governador per tal de prohibir- la (2)
Les manifestacions anaren succeint- se i resulten un curios termometre de I'equilibri de
les forces locals. Eis liberals aprofitaren I'afront que patf Granollers. Cada any en donar- se
cita a l'acte public de pr otesta, aquest es convertia en la diada local dexaltacio del liberalis
me. L'orator ia ana estructurant aquella historia que ens transcriu "La Vida dEn Joan Gra
lla": La narracio perpetua el record d'aquella nit "que perdura per sempre en la memoria de
tota la gent senzilla, passats els primers anys d'acovardiment i de dolor, deterrnina una reac
sols, la Vila es r edrecava i afirmava mes que mai el seu esperit
aquell afro nt, i cada any eren dutes unes flors de semprevives da
munt la tornba d'aquelles victimes. EI record d'aquell daltabaix fou pretext perque es mal
qastes molta oratoria: massa oratoria tanrnateix"
cia violenta. En

liberal. Cada dia

EI temps

no

evocarera

la tan

ret ret

ha passat

ment n'ha obi idat

en va.

EI record ha refermat

d'altres. Per error, els

encara

rnes les bestialitats i evident

trenta mil duros de penyora son redu its a cinc mil

duros. Eis esforcos i neguits per tal de recollir- ne els diners alliberadors -que duraren tants
dies- son reduits en un afany triomfalista a "poques heres". Error que tarnbe hi calque I'AI

aquells cinc dies de crida intensa a totes les classes socials per trobar l'or ne
se d'aquell detail. Cal remarcar aquest article
a un sol dia, vanagloriant
la valoracio i exactitud en els seus fets i dades (13).

fred Canal quan

cessari esls redueix
per

Diferencies

en

-

l'aqressio

L'entrada de Is carlins
de 1875

dedeu,
llers,

respectivarnent

en

en

a

Cardedeu i

es

a

Granollers el 7 de novembre de 1873 i el 17 de gener

recordava des de Granollers de diferent

reconeixement dels valents defensors de la Llibertat i

canvi,

com

a

manera.

La primera, Car

la Republica. La de Grano

record dels defensors de la liar de les fam (I ies i de I 'honra nacional.

1895, que mostra com la
(tic
tota la poblacio. L'exemple de Carde
i
la
patf
pol
salvatjada
deu ens mostra com I'atac dels carlins es dirigia als elements liberals. A Granollers, ja sigui
per la fam de diners, 0 per la venjanca en I'ajuda i defensa de Caldes i la propia Cardedeu
Aix( ho manifesta

un

"Eco" de La Unio Liberal del 27 de gener de

de Granollers

porten

a

tenia color

no

I 'exper iencia trista i vergonyant dels

seus

moradors.

Els testimonis
Fins deu anvs despres d'arrencar les cornrnernoracions, el 17 de marc de

1889,

no

s'aixe

La Unio

Liberal, promotora
Caputxins.
l'Ajuntament que volques encapcalar- la. Aquest ref usa la invi
taci6 i oferi tornar aixecar el monument public.
EI monolit, doncs, el costeja l'Ajuntament, i s'encarreqa al traslladar el cementiri a I'em
placement actual, de situar 10 I'any 1923 al final de I'escalinata del passadfs central. Acaba
da la guerra civil es canvia la inscr ipcio per "A los ca idos por Dios y por Espana 18 7 36/
1- 4- 39". la qual avui resta sense canviar. Problemes de restauraci6 plantegen avui la nece
ssitat d'una possible substituci6. EI temps respondra I'interrogant.
A Cardedeu I'any 1934 col.loquen una placa de marbre a la f'acana de lEsqlesia recordant
els defensors de la causa liberal el 7 de novembre de 1873, afusellats a Sant Antoni de Vila
major. EI 1939 es retira la placa i al darrera de la mateixa s'inscriu el nou text, encapcalat
"A los caidos per Dios y por Espana". Com si els pobles no poguessin tenir els propis re-

ca I'obelisc al cementiri, Ilavors situat al
de la

manifestaci6, dernana

carrer

dels

a

-

-

-

-
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Placa commemorativa

a

Cardedeu recordant els defensors de la
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cords. Ouan arriba el temps de canvi descobreixen la doble
bre i
per

un

cara

de la mateixa

peca de museu, s'instal.Ia al pati del museu
exaltat. Actualment esta restaurada al mateix museu.

catalogada

com a

local,

lap ida

de

mar

fins que es destruida

Sorpren al cap dels 106 anys que han passat d'aquell assalt, que tanta literatura, discu
ssions, manifestacions, celebracions, mitings,
s'hagin oblidat facilrnent. Les noves genera
cions -i no tan noves- ho ignoren. EI centenari ni fou recordat. Es desconeix
que hi fa 1'0...

belisc al cementiri. Tan aviat

es pot oblidar?
Eis que patiren I'afront parlaven que mai mes
oblidaria aquella traqedial
La guerra civil de 1936 irnposa silenci. I el record agrai't als defensors de la vila de 1875,
els excessos d'aquella violencia i el rnonstruos rescat resten obi idats.
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