1874: ENTRADA DELS CARLINS
AL VENDRELL
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Albinyana

EXPLICACI~
Bona part de les notícies que donem del fet de I'epígraf són
extretes de la premsa peribdica, que explica sempre els esdeveniments en calent, o sigui amb una perspectiva curta i rasa. A
I'epoca es publicaven, a més del Diario de Barcelona, tres diaris
que ens són valids: Diario de Tarragona, Diario de Villanueva y
la Geltrú i Diario de Reus, tots quatre de caire anticarlí. Encara
que en aquel1 moments precís imperava un regim que no era ni
republica ni monarquic, el primer i el darrer dels esmentats diaris
eren de tendencia monarquica. Direm que a Reus sortia també
La redención del pueblo, d'un taranna que queda prou reflectit
en el nom.
Pel gener de 1874, o sigui dos mesos abans de I'entrada
dels carlins al Vendrell, el Diario de Barcelona publicava una
serie d'articles de J. Mañé i Flaquer, sota el títol generic de «Al
borde de una tumba)); el del dia 1 1 acaba dient: «( ...) Convendrás
conmigo en que ni la corta vida de la república ha sido próspera y
heroica, ni su muerte gloriosa.)).
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Cal fer menció especial de El Baix Penedes del primer de
marc del 1924, que consistí en un interessant ((Nombre extraordinari dedicat a conmemorar el cinquantenari del 4 de Mars de
1874», i que més aval1 comentarem. Conté un valuós treball signat
pel senyor Josep Ramon, de la culta nissaga d'aquest cognom: «Co
que fou la jornada (...) segons documents recollits i esplicacions
escoltades dels qui la visqueren)). En ell, a més, transcriu el text del
Diario de Barcelona del 7 de marc de I'any dels fets i dóna la
relació de les víctimes.
Amb tot aixb, i altres coses, hem amanit el present treball.

EL PANORAMA
El 29 de setembre del 1868 esclati la ((Gloriosa Revolució
de Setembre)), que, com un dels fruits que produí, reanima el
carlisme com a forca política.
L'any següent se celebren eleccions. A la circumscripció de
Tarragona sortiren 4 monirquics, cap republici i cap catfí; en tot
Catalunya, 21 republicans, 13 monirquics i 3 carlins; a nivel1 de
I'Estat aquests assoliren una vintena de representants a I'assemblea. La Constitució d'aquell any establí que la monarquia era la
forma de govern.
El 16 de desembre de 1870 es vota a les Corts la
candidatura d'Amadeu de Savoia: 191 vots afirmatius, 1 0 0
negatius i 19 abstencions.
Ja tenim rei.
El 21 d'abril del 1872 es produeix I'alcament carlí. Don
Carles -dit Carles VI1 pels seus- proclama des de Nica els seus
drets a la corona. Pel maig següent, don Alfons, germi del
pretendent, és nomenat cap de les forces carlines de Catalunya. El
3 0 de juny aquestes entren a Reus. En veure aquel1 encrespament, Amadeu té una pensada genial: abdica. Ho fa 1'1 1 de febrer
de 1873. Es proclama la República. Al julio1 d'aquest any es
registra la insurrecció dels cantonalistes, partidaris de petites
repúbliques federals -especialment a Cartagena i part del País
Valencia i d'Andalusia-, que no és sufocada fins pel gener del
1874.
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Mentrestant, pel mar$ del 1873 els carlins ocupen Berga i
pel julio1 entren a Igualada. Pel novembre, en pascar don Alfons al
front central, resta el general Rafael Tristany al capdavant dels
carlins de Catalunya, que tenien 11.400 homes, 2 2 canons i 4 0 0
cavalls. La segona divisió, formada per Lleida i Tarragona, era
manada pel brigadier Francesc Tristany; de la brigada de Lleida,
n'era cap el coronel Ramon Tristany; de la de Tarragona, el coronel
Josep Moore, amb 5 batallons i un esquadró (1.580 homes i 8 0
cavalls).
El 3 de gener del 1874 el general Pavía dóna el celebre cop
d'estat que, teoricament, acaba amb la República. El 2 8 de
desembre d'aquell any el general Martínez Campos es ((pronuncia))a
Morvedre -rebatejat Sagunt des de Ilavors- a favor d'Alfons XII,
fill de la destronada Isabel II.
Gairebé tot I'any 1874 es respira un clima d'in.decisió, on el
rkgim governant no era ni carn ni peix. És dins d'aquest interval
quan es produeix ['entrada dels carlins al Vendrell.

EL VENDRELL, 1874
Les estadístiques oficials ens diuen que la vila del Vendrell
tenia el 1877, o sigui als tres anys del fet, 5.291 habitants, d'ells
2.583 homes i 2.708 dones. Els solters eren 1.364 homes i 1.329
dones; els casats, 1.1 19 i 1.1 17, respectivament; i 1 0 0 i 262 els
vidus. Sabien llegir i escriure 961 homes i 571 dones; i no en sabien,
1.615 homes i 2.1 18 dones.
Hi havia Ilavors al Vendrell algunes torres de defensa, que
circumdaven el nucli de la vila:
Torre de les Cases Noves, que s'al~avaa la cantonada del
carrer del Nord amb la carretera de Valls; torre de l a Fassina, a la
cantonada d'aquesta carretera amb el carrer del Progrés; torre de
Santa Anna, al final del carrer d'aquest nom, cantonada amb
I'esmentada carretera; torre del Tambor, a l carrer de Sant Magí;
per la banda de la riera de la Bisbal hi havia l a torre d'Albinyana, a
I'esquerra d'aquest carrer, entrant-hi des de la riera; torre de l a
Barceloneta Baixa, com I'anterior, pero en el carrer del seu nom;
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torre de la Rajoleria, entrant al carrerde la Carnisseria, a m i dreta;
torre del Tiburci, a la dreta de I'entrada al carrer de Santa Victoria;
torre i portal del Mar, al carrer del Mar, sortint del Vendrell a
I'esquerra, davant d'on desemboca el carrer Nou, paralalel, per
sota, del carrer de Sant Francesc; torre de cal Borriol, en una
cantonada prop del carrer del Mar; torre del Portalet, prop del
Born; torre del Miquelot, a I'entrada del carrer de Sant Miquel; i la
torre dita del Portal del Pardo.
El Vendrell tenia ja estació de ferrocarril. El tren de
Barcelona havia arribat primer a Martorell i a la desena següent
s'allargi la Iínia fins a Tarragona. El tracat per la costa, més difícil
per culpa de I'orografia, comenci a funcionar el 1881. Aquest
ferrocarril del Vendrell, tan novenqi, tingué una adolesc6ncia molt
moguda, ja que, com a les pel-lícules del Far-West, fou objecte
d'atacs, de robatoris i d'extorsions al llarg de gairebé tota la tercera
guerra carlina.

SEGREST DEL BATLLE DEL VENDRELL
La retenció d'alcaldes i persones principals -de caire
liberal- sovinteji molt durant aquella guerra; a canvi es demanaven diners. I no eren segrestats només gent de pobles petits i
isolats, sinó que, entre molts d'altres, foren segrestats els batlles
de Badalona i d'lgualada.
De bon principi s'alcaren partides carlines per totes les
comarques.
Al comencament del 1873 les forces de Tristany i de Miret
tomben per Rodonyi i per Santa Coloma de Queralt. Hi ha tropes
del govern, que mana el brigadier Salamanca, a Tarragona, Reus,
Valls i Vilafranca, depenents del primer punt. Els carlins imposen
contribució a tots els pobles, que els és religiosament pagada,
tenen segells propis peral franqueig de correspondencia i esvalen
d'una curiosa xarxa d'espies: nois que els són addictes i que
introdueixen a les poblacions importants, on es fan pascar per
captaires pero que en realitat escolten i guaiten el que poden i
fan d'enllac amb carlins de I'interior.
La forca governamental que més ronda per la banda del
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Penedes i de comarques veines és I'anomenat ((batallón Fijo de
Ceuta)) -que hem sentit pronunciar a la gent gran «batCiIIó d'en
Fígols de Ceuta)), i del qual han afegit que feia rnolt de mal, ja que
era format per presidiaris que obtenien així la Ilibertat-.
Ja a les darreries de novembre el tren que anava de
Tarragona a Barcelona és tirotejat a la Granada, i resulta ferit el
máquinista.
Fins a finals de mes els trens sortits de Barcelona no passen
de Martorell. Cal afegir I'augment del que la premsa qualifica de
«cuadrillas de ladrones, que a la sombra de la guerra infestan
nuestro desgraciado país)).
El matí del 3 de desembre, un grup d'uns 2 0 0 carlins es
presenta a Coma-ruga i agafa el batlle del Vendrell, lsidre Gay i Calbó.
Una altra versió ho deixa reduit a 3 0 homes i puntualitza que el
segrest tingué lloc quan I'alcalde es dirigia a la platja de Sant
Salvador.
Una tercera explicaciófixa el dia 4 i diu que la partida carlina
era comandada per Moore, que en alguns diaris de I'kpoca apareix
escrit Mora i potser confós arnb un Mora de la Bisbal. Una darrera
versió -més amplia i potser la més fiable- ens informa que el
batlle es trobava en un magatzem que tenia a la platja de Sant
Salvador quan es presentaren a la porta sic o set homes armats
preguntant on era I'alcalde del Vendrell; s'identifici, i el dugueren
des d'all.í,a presencia de Moore, que era a Albinyana, on hi havia la
rnajor part de facciosos. El coronel carlí li digué que, donat que la
vila no volia pagar la contribució que se li devia, havia determinat
d'agafar-lo; si aixb no donava resultat, faria el mateix arnb altres
propietaris. Pel rescat exigien 7.000 duros, amb condició de
Iliurdr-ne 5.000 al cornptat i la resta dins d'un termini que es f i x i .
Els voluntaris de la vila es prepararen pera la defensa, i una
cornpanyia es disposi a atacar els carlins, pero no h o van fer per
((raohs de-prud&ncia». Una comissió de vendrellencs va Albinyana
per tal de gestionar la llibertat del batlle. Com que la farnília del
detingut no té prou diners en efectiu, els 5.000 duros es recullen
d'on es pot, i el dia 1 0 són comissionats per a fer-ne entrega als
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carlins els veins Francesc Angulo, Jaume Casamitjana, Ferran Gay
(germi del captiu) i Jaume Romeu i Escofet; pel que més endavant
veurem, diríem que formaven també part del grup en Pau Serra i
Virgili, que va parlar personalment amb Moore, i el seu fill Joan
Serra i Fuster.
Per tal de garantir la conducció de la quantitat demanada,
els carlins apostaren les forces necessiries al llarg del camí. En
rebre la quantitat establerta, el propi Moore va lliurar rebut. Altres
condicions impssades foren la llibertat d'un germi de Moore
-que estava pres al Vendrell i que feia poc havia estat traslladat a
Vilafranca- i I'enderrocament de les torres de la vila.
Aquell mateix dia 1 0 és vista pel Pla una nombrosa partida
menada per Tristany i Miret; per si de cas, el comandat militar de
Vilafranca gren precaucions. Els vendrellencs, per la seva banda,
es lamenten: ((Llistima que no tinguem un 'comandant d'armes',
ja que convé bona direccio; pero ens sobra ale per a batre els
enemics de la Ilibertat)).
El dia 12 acaba el captiveri del senyor Gay. No es fa pública
la contrapartida. Els 2.000 duros a termini no són pagats, de
msment, pero tampoc es pensa fer-ho.

ABANS

DE LA INVASIÓ

El temor del Vendrell vers els carlins venia donat pel seu
estat d'absolut desemparament, en no tenir forces del govern. Ja
per I'octubre del 1873, davant I'augment de partides armades a la
comarca, I'Ajuntament demana canons, 8.000 pistons, 3.000
cartutxos i 1.500 Remingtons per a armar el veinat.
A mig novembre desembarcaven a Sant Salvador dos Ilargs
canons d'artilleria naval, autentica ferralla, que amb gran alegria
quedaren instal.lats a la placa Vella, davant la porta de la Casa de la
Vila.
En comencar el mes de desembre d'aquell any 1873 els
homes de Moore es planten a Altafulla i dos o tres pobles del
voltant.
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El tren de passatgersque sortíde Tarragona cap a Barcelona
és tirotejat prop del Vendrell. Els autors, sic homes molt ben
vestits, duien capot blau i boina vermella. Disparen amb trabucs i
van arrencar a córrer. Alguns maliciosos digueren que no havien
estat els carlins, sinó carreters i traginers interessats que no
circulés el tren.
El dia 1 7 les tropes de Moore entren a Torredembarra a les
5 de la tarda. Cobren un trimestre de contribució i a la una de la nit
se'n van en direcció al Vendrell després de tallar els fils
telegrafies.
Els carlins, perb, arriben a la Secuita i a Vilallonga del Carnp.
La prernsa explica que Moore duu uniforme de coronel, és alt
i ros, té aire marcial i parla en castella amb accent estranger. Molta
de la seva gent porta Remingtons, els oficials van d'uniforme i al
capdavant de la partida hi ha alguns cornetes; a la facció
s'observa ordre i disciplina. Aquest cap carlí havia de destacar per
forca dels altres, la majoria gent de la terra; ell, dit Josep M-oore,
nasqué a Barcelona el 1842 i havia estat educat a Anglaterra;
sumat a la revolta carlina, serví amb el coronel Francesch, amb qui
entra a Reus pel juny del 1873, i participa en la presa de Vic. En el
moment que el trobem, és comandant general interí de la
província de Tarragona.
A mitjans d'aquest mes de desembre, i més endavant, per
les muntanyes del litoral, des de Garraf a Calafell, s'hi mou una
partida carlina que comana en Josepet de I'Artesa, boter de
Vilanova; anaven tan mal forjats, que per als seus tocs en lloc de
trompeta utilitzaven una gralla. Ha anat a Cubelles i ha passat a
Canyelles; aquí deturen els vehicles que van de Vilafranca a
Vilanova, prenen tots els peribdics de Barcelona, els apiloten i els
cremen. A la colla se li calculen uns 80 homes.
Poc abans de Nadal, el tren procedent de Barcelona només
pot arribar a Sant Sadurní, perquk la facció era a la vila, talla el
telegraf i crema una caseta.
El principal oponent als carlins és el brigadier ~ a n u e l
Salamanca Negrete; el dia 27 de desembre li és concedida la
Gran Cruz del Mérito Militar «por los méritos que ha contraído en
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los continuados combates que con fuerzas inferiores en número
ha sostenido contra las partidas carlistas de la provincia de
Tarragona)).
A les primeries del 1 8 7 4 hi ha notícies que Tristany ha
passat de la província de Lleida a la, de Tarragona amb una
nombrosa partida, i que la nit de cap d'any era a I'Espluga. És
nomenat comandant militar de Vilafranca el tinent coronel José
García Miejimole; i del Vendrell, el tinent coronel José Palacín Bierja.
Els carlins, en nombre de 25 o 30, es presenten a Cunit a les
vuit del vespre. No hi ha el batlle, perb sí el fill; li demanen les
armes del comú, roben a tres o quatre cases i a les 1 0 se'n van; dos
d'ells duien boina i d'altres, barret.
A comencament d'aquell any 1 8 7 4 s'obrí una subscripció al
Vendrell per a reemborsar-se del pagament fet pel rescat de
I'alcalde; es recullen 5.267'50 pessetes.
A mig mes el tren és atacat prop de Gelida; el maquinista i el
fogoner salten fora i el ferrocarril xoca amb un vagó carregat de
rails. Els carlins arrenquen un tros de via del pont sobre el riu
Anoia. Els mana en Mariano de la Coloma, que actua per les
muntanyes de ponent del Penedes.
El dia 1 de febrer es presenten els carlins del Josepet de
I'Artesi pels voltants de Vilanova, i fins i tot treuen el nas a la vila.
Toca la campana i surt una forta patrulla. La junta d'armament i
defensa es reuneix en sessió permanent a la Casa de la Vila.
Diu la premsa local: «Si los carlistas hicieron esta algarada
para tantear el terreno, pueden haberse convencido de que en esta
villa todavía no se ha extinguido el espíritu liberal)). Els d'en
Josepet destrueixen el telegraf de Vilafranca a Vilanova. En saber
la notícia d'aquesta acció, dues companyies surten de Vilafranca;
tenen, també, la missió d'arreglar la línia telegrifica, perb no
ho poden fer tot perque no duen prou fil. Aquestes tropes han
detingut I'alcalde de Canyelles, a qui acusen de no haver donat
rhpid avís a I'autoritat de la presencia dels carlins al pob¡e.
L'endemi retornen a Vilafranca, amb el batlle presoner.
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M6s enlla de la comarca, i amb pocs dies de diferencia, els
carlins entren a Vic, a Montblanc i a Manresa.
En Josepet no reposa ni un rnoment: el dia 6, arnb 1 5 0
homes, 6s a Vallirana, on cremen el registre civil i s'enduen
I'alcalde.
A primers de mes, el batalló de Ceuta, portat pel brigadier
Salamanca, fa una aparició combinada per la part de la Bisbal
contra els facciosos de Moore i de Baró i els obliga a recular cap
a Torrelles de Foix. També els liberals s'atribueixen una victoria al
Pla de Cabra, contra les forces carlines de Baró, Moore i Ramon
Tresserra, rector de Prades. També el coronel Sola obliga a
dispersar-se a la Juncosa la facció de Moore.
Pensern que aquestes confuses victbries -no
es repeteixen les rnateixes persones- no eren certes, pel fet que el dia
1 4 es prenen grans precaucions al Vendrell, on saben que a la
Bisbal els facciosos han planejat I'atac a la vila arnb nombroses
forces de Moore i de Tristany. Al Vendrell creuen que Moore vol
revenjar-se, ressentit perque I'alcalde no li ha entregat els 2.000
duros que li va prometre pel rescat.
L'acció de la Juncosa 6s esmentada el dia 2 0 de febrer pel
brigadier Salarnanca en cornunicat adrecat als comandants mil i t a r ~de Reus, Valls, Montblanc i Vilafranca. Els diu que «el
batallón de Ceuta ha añadido un timbre más de gloria)) perqub arnb
450 homes va sorprendre i batre la facció, prenent-li totes les
posiciona una a una fins que, havent gastat totes les municions i
reforcada la facció, va haver de recular «en orden y sin perder un
hombre a Juncosa donde había dejado el bagaje)); refet, s u n de
nou, ataca i dispersa I'enemic i li fa 19 morts. Ells tenen 4 rnorts.
Les forces enemigues eren formades per 1.200 homes, de
les partides reunides de Quico, Baró, rector de Prades i lsidre
Parnies, dit Cercós.
A finals:de mes una partida carlina que era a Canyelles fa
parar el correu i els vehicles que van de Vilanova a Vilafranca;
cremen els diaris, corn és costurn, i irnposen una multa als
propietaris dels vehicles. Corn que aixb passa sovint, corren
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rumors que els facciosos volen establir un peatge al col1 de
Canyelles per tal d'obtenir diners.
El governador militar de Tarragona fa saber que, després
dels darrers combats, la província ha quedat neta de carlins. Les
forces de Tristany i de Miret es belluguen pels voltants de Reus, i
son a la Selva del Camp, a Maspujols, a Vilanova de Prades i a
Ulldemolins; es concentren al Priorat.
El dia 3 de mar9 Sant Sadurní es desperta al toc de
sometent. La partida d'en Mariano de la Coloma s'ha presentat per la
banda de la Casa Nova. Parava els pagesos que sortien del poble, i
ja en tenia 16 de presoners. Un grup de voluntaris fa foc contra
els facciosos. Des de Martorell surt la columna del brigadier
Cirlot, pero els carlins fugen.
També aquest dia torna a actuar en Josepet de I'Artesa. A
Canyelles inutilitza altra vegada la Iínia telegrafica compresa entre
aquest punt i Viladellops; al mig del camí cremen els pals
arrencats (pensem que, alhora, es farien passar el fred). A mitjanit
la partida es presenta a Cubelles, on van a ca I'estanquer; aquest es
fa el sord i obre al cap d'una bona estona; el volen afusellar i el
maltracten; la seva dona plora. El perdonen i li fan pagar una multa
de mil rals per no haver obert la porta així que han trucat.
Mentrestant, a Barcelona, a l teatre Novetats, es representava aquells darrers dies de febrer «la divertidíssima sarsuela
catalana en un acte 'La nena del Vendrell')).

L'ENTRADA AL VENDRELL
La notícia és donada per primer cop a l peribdic de Reus
titulat La redención del pueblo. Diu:
«Los facciosos, al mando de Tristany, se presentaron en la
mañana de ayer en las inmediaciones de Vendrell, cuya población
intentaban al parecer atacar. Al tener noticia de ello, salen fuerzas
de Reus y Tarragona al mando del teniente coronel Lience y de
Valls sale el batallón Fijo de Ceuta. Si los facciosos han aguardado
a nuestras tropas, lo que dudamos, deben haber sufrido a estas
horas un gran descalabro, pues parece que también la columna del
Panadés, que manda el coronel Solá, salió de Villafranca.))
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Les coses, pero, més o menys, van anar així:
El vespre abans, com cada dia, el personal de vigilancia,
amb el fusell, la canana, la manta i el coixí, es concentrava a l a Casa
de la Vila, i d'alla es distribuia per les torres que rodejaven el
Vendrell.
Molta gent havia deixat el poble, sobretot dones i criatures,
en el tren que els podia menar a Tarragona, a Vilafranca i, més
enlla, a Barcelona. Ja feia dies que els carlins es bellugaven pels
voltants. El batlle Isidre Gay, temorós, se n'havia anat. Restaven el
primer tinent Pau Salvó i els regidors Josep Güell i Pau Vives.
Les mesures preces fins aquel1 moment eren ben poques.
S'havia demanat armament i munició per a les milícies, es
recomani tranquil.litat a la gent i s'avisava que no es deixessin
subornar per ningú ni fessin cas als que els volguessin afalagar per
t a l de cometre malifetes i alterar I'ordre, «mai tan necessari de
sostenir com en aquests crítics moments que travessem)).
...

I

Es tem que agents carlins es moguin per la vila, escampant
falses notícies i atemorint la gent. Fins i tot es dicta un ban
prohibint la circulació de mentides i amenacant amb detenir els qui
les donin, per tal d'esser castigats segons la Ilei. Un altre pregó
disposa que les fondes, les posades i els Ilocs que hostatgin
forasters, donin cada dia comunicació dels que hi dormin, fent
constar els noms i si van documentats; si no ho compleixen, se'ls
castigara amb multa de 50 pessetes.
Les tropes que, segons els diaris, havien de fer avortac I'atac
carlí no van arribar al Vendrell. El general Salamanca, que venia de
Tarragona, es va deturar a Torredembarra; el Fijo de CeuG, que
sortia de Valls, era atacat per forces del Miret; el regiment de
cavalleria no es decidía sortir de Vilafranca i el Batalló de Cacadors
de Catalunya romania a la seva caserna de Vilanova. En resum,
ningú no gosava sortir gaire més enlla de la seva base. Els carlins,
en previsió, tenien una companyia d'infanteria a Calafell, i al mas
de la Me1 i a Segur forces de cavalleria vigilaven els possibles
moviments de la columna que era a Vilanova.
D'aquest estat d'indefensió en que queda el Vendrell, se'n
parla bastant; uns hi endevinaren una premeditació o almenys
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una tolerbncia, i d'altres arribaren fins i tot a opinar que la situació
es mantingué per a castigar el tarannb liberal -i republicb- de la
vila. Sospites semblants es desvetllaren ran de I'entrada a
Igualada el juliol del 1873.
En atacar els carlins la població, no hi havia, doncs, altra
forca que la milícia, que constava d'uns 500 homes; el tinent
coronel José Palacín era el comandant militar.
A les 12 de la nit del 3 al 4 de marc, o sigui del dimarts al
dimecres, una forta canonada commou el Vendrell. Els carlins
havien foradat la paret de I'hort d'en Joan Rubió i d'altres velns i,
entrant aixía la vila, havien disparat una peca d'artilleria contra una
de les torres. Els seus defensors fugen cames ajudeu-me.
Mentrestant, sis carlins, fent-se passar per la ronda de vigilbncia,
sorprenen la gubrdia de la torre del Tambor, composta de sis
homes; quatre d'ells s'escapen saltant daltabaix; els carlins
maten els altres dos i el cadbver d'un d'ells és ruixat amb petroli i
cremat.
En sentir el rebombori i els trets es reuneixen uns 150
homes, dels 500 que formaven la milícia. Al carrer de Montserrat
han alcat un seguit de barricades per tal de barrar el pas a uns
atacants que presumptament vinguin de front. Per6 els carlins, en
poc més d'una hora, foraden les cases i agafen de costat i pel
darrera els defensors. Aquests van reculant fins arribar a la placa
Nova, on hi ha també barricades. Els invasors hi fan cap des dels
carrers de Montserrat i del Teatre. En aquell punt es produeix un
intens tiroteig. Els atacants, perb, volen passar via; i ben aviat
apareixen per finestres i balcons i dominen completament els
ocupants de les barricades de la placa. Aquests les abandonen a
cuita-corrents i es repleguen, uns quants a I'edifici del Miquelot i
I'arc del Pardo, i la majoria a I'església.
Les torres de defensa eren evacuades. La del Portalet, prop
de I'actual Born, s'alcava tocant una pallissa que hi tenia en
Morenes. Els carlins, acostant-se pels carrers, hi arriben al davant i
exigeixen dels seus ocupants que s'entreguin incondicionalment.
Mentre aquests s'ho rumien, engeguen uns quants trets al pany de
la porta. Els de dins decideixen d'escapolir-se i, de ser possible,
arribar al mas de la Mel. Del terrat del fortí salten a la teulada de la

.
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pallissa, i d'aquí a I'era. Brincant per marges i esmunyint-se perno
topar amb els carlins, que en aquel1 moment tenien muntades
parelles a cavall per no deixar escapar ningú, es fan fonedissos.
Després, vestits de pescadors, anaren en barca de Calafell a
Barcelona, des d'on retornaren a la vila. Un dels defensors, pero,
no els havia seguit; volia arribar-se a Coma-ruga, a la masia de casa
seva; a les Clotes fou descobert i una parella de carlins a cavall
I'occiren a cops de sabre.
Els atacantsfan servir els canons, i a la placa Nova cremen la
casa d'en Josep Font. Són, es diu, uns 3.000 homes, 200 cavalls i
dues peces d'artilleria de muntanya. Els comana en Rafael Tristany
i Parera, que ja havia lluitat a les dues guerres carlines anteriors i
era nebot de mosskn Tristany, afusellat a Solsona el 1847.
D'aquest Tristany d'ara, les histories diuen que es distingí pel seu
humanitarisme. El secundava en Josep Moore, de qui ja hem
parlat, i d'altres caps d'anomenada. Farem especial menció de la
presencia, entre els principals, de Francesc de Borbó, fill del difunt
infant Enric; el trobem descrit així: ((jove d'uns 1 8 o 1 9 anys, prim,
afable, espavilat (...) Es titulava tinent coronel d'artilleria, vesteix
pantalon vermell amb mitja canya de xarol, levita blau turquífosca i
duu una gorra vermella amb visera i galons)).
Els carlins són amos de la població, tret de la torre del Pardo
i de I'església. Han pres la Casa de la Vila foradant les cases veines
que tenen I'entrada pel carrer del Mar.
A lci casa del Pardo aguantaven només tres milicians. En
veure el caire que havien pres les coses, oferiren de rendir-se si
se'ls perdonava la vida. Sembla que els carlins van acceptar
aquesta condició, pero en baixar van ser afusellats.

-L'església és el darrer baluard. En comencar I'atac, moltes
dones i crjatures s'havien refugiat darrera d'aquelles parets de
dotze pams. Després, en fugir de la forta escomesa, s'hi acolliren
una cinquantena d'homes. A la vei'na Casa de la Vila, mentrestant,
els invasors destrossen els mobles i cremen o estripen documents, entre ells el registre civil i les Ilistes de quintes.
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A les quatre de la matinada, els carlins ataquen el temple.
Instal.len un canó a I'entrada del carrer del Mar i disparen contra la
porta principal. Com que els fan foc des del campanar, col.loquen
gent a alguns terrats per tal de dominar els tiradors. La porta
aguanta el foc i durant una bona estona el tiroteig és intens. Els
carlins demanen la rendició, tota vegada que consideren inútil la
defensa; els defensors no es donen. Tres o quatre vegades es fa un
parlament: els del temple des del balcó de sota el rellotge, i els
carlins des de les seves posicions.
En veure la resistencia dels defensors, els atacants apropen
dos barrils de petroli a la paret de darrera I'església i els encenen.
Les flames i la fumera penetren de seguida per una finestra de la
paret, prop de I'altar major. El perill que s'encengui tota I'església
és imminent.

El comandant militar, que era dins, mana arrencar Iloses de
I'edifici i tapar aquella finestra. Pero, gairebé alhora, els carlins
aconsegueixen d'obrir forat en una paret del temple i calar foc a
una porta. Els defensors, en ripida reacció, amb més Iloses alcen
un mur davant d'aquesta porta i no deixen que cap carlí tregui el
nas. Aquests, que pel que veiem eren gent de recursos, llencen
sofre i petards incendiaris.
Els reclusos no poden fer gran cosa més. El comandant veu
que la situació és molt greu i que la resistkncia és endebades. El
desinim s'apodera de tothom. Dones i criatures ploren i gemeguen i molts insinuen que caldria rendir-se.
En aquest punt, en Pau Serra i Virgili, des del balcó de
I'església, es dirigeix al polit Moore, que és a l mig de la placa,
replena de forces carlines.
-Senyor Moore -li diu-: Per sort o per desgracia en Pau
Serra s'ha ficat aquí dins. Voste ja sap que sóc una persona de bé i
que he fet tot el que he pogut per voste i la seva família. Ara li
demano que ens perdoni la vida a tots.
No se'ns explica a quins favors es referia en Pau Serra, pero
pensem que es tracta del germi de Moore, que estigué empresonat pels liberals, i als contactes que havien tingut a
Albinyana.
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A aquesta petició, en Moore va preguntar als seus homes:
-Els

perdoneu la vida a tots?

Respongueren amb un sí uninime.
Així, doncs, el comandant militar i els defensors foren
respectats. El senyor Palacín sortí, armat, i al seu darrera, en fila,
tot el seguit de milicians.
Els carlins dinen al Vendrell, i se'n van, tranquil-lament, a
dos quarts de tres de la tarda. S'emporten els dos canons de la
placa Vella, que no servien pera res i que durant molts diesforen la
curiositat de tot el Vendrell.

Abans de marxar, els carlins manen fer un pregó obligant a
tots els homes a enderrocar les fortificacions sota pena de la vida.
El vendrellenc Josep Aixali ens en parla des de I'Havana,
pel febrer del 1894. Recordant quan, a I'epoca dels fets, anava al
((Colegio Vendrellense)), davant la torre del Miquelot, escriu:
((( ...) Una persona sense pietat (...) ordena al batlle de la vila
I'immediat enderrocament de la torre del Miquelot, amb la pietosa
intenció d'afusellar tot I'ajuntament si en tornar de l a marxa que
anava a emprendre l a torre no estava arran de les altres cases(...).

«Un públic nombrós contemplava condolit la sacrílega
demolició de la Torre(...).
((Durant els treballs hi havia quatre guirdies al campanar per
avisar, en cas d'aproximar-se alguna columna de tropa.
«No es refiaven d'un sol vigilant, ja que anteriorment s'havia
donat el tocara sometent un dia a la una de la tarda perque es vegé
córrer dos homes a Sant Vicenc; al pas que un altre dia es tocaren
sic batallades quan la columna era ja a l a placa Nova disposada a
allotjar-se.
«Cinc dies de veritable angúnia s'invertiren per arrencar les
pedres d'una tercera part de la Torre...))
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Els carlins cremaren set cases al carrer de la Muralla, una a la
placa Nova, una altra a la placa del Racó i una darrera a l a placa de
les Garrofes. Van saquejar algunes botigues -en especial les de
queviures, roba i calcat- i cases particulars; d'entre elles consten
les dels notaris senyor Ribes i senyor Calbó, i la rectoria, d'on van
trencar les calaixeres.
Alguns diaris comentaren que ((los bravos milicianos se
portaron como buenos y (...) no se rindieron hasta después de haber
disparado el último cartucho)).
Els carlins, segons unes fonts, demanaren 100.000 duros
de contribució, exigint-ne 3.000 al mateix moment; segons
d'altres, en demanaren 20.000 -una tercera font diu 30.000-, i
s'endugueren com a hostatges deu o dotze liberals.
Les forces del Vendrell tingueren 1 6 morts i una cinquantena de ferits. Els carlins, 2 0 0 baixes - pensem que entre morts i
ferits-,
que foren traslladats en carros a la Bisbal; en altres
bandes, s'atribueixen als invasors xifres molt més reduides: 5
morts i 22 ferits; també, en lloc de la Bisbal, s'esmenta que els
ferits foren traslladats a un hospital de sang que tenien pels
voltants del Molí Alt, i d'allí se'ls emportaven a la serra del
Montmell. Per últim, direm que, relacionant les baixes amb la
indemnització, el senyor Josep Ramon opina que els carlins
sofriren unes 1 5 0 baixes, ja que tenien per norma fixar la quantitat
de mil duros per cada baixa que experimentaven als pobles de
resultes d'algun fet d'armes.
El dia 7 de marc es reuneix I'ajuntament. El senyor Gay
encara no ha retornat, i signen Pau Salvó, Salvador Olii, Joan
Serra, Josep Borrut, Josep Calbó, lsidre Ramon i Pau Fontana;
Justo Bermejo és el secretar¡. S'acordi, com a mesura d'ordre
públic, nomenar quatre persones perque vigilessin junt amb els
serenos; adrecar-se a la Diputació provincial per tal d'obtenir, del
fons destinat a ((calamitats públiques)), alguna quantitat per a
socórrer les famílies que més havien patit la catistrofe i restat a la
miseria; ordenar al metge de cases que examini els edificis que,
per culpa dels incendis, puguin caure o ofereixen perill per als
vianants; i fer un inventar¡ de totes les destrosses hagudes a la
Casa de la Vila. Queda nomenada una comissió, composta per
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Francesc Xavier Calbó, Felix Ginesta, Ramon Fontana, J. Socias i
Socias, Domenec Gasull, J. Vilanova, P. Nin i Joan Fonts.
El dia 19 és cessat I'ajuntament del Vendrell, i els seus
membres són substitu'its per altres «més addictes a I'actual ordre
de coses)) -o sigui, pensem, menys republicans-.
El dia 23, en Caragol, un dels capitans de Moore, amb un
grup de 6 0 carlins, para al Vendrell algunes hores per a reposar;
segueix cap a la rnuntanya.
A finals de mes els trens de Barcelona a Tarragona no
passaven de Vilafranca.

Fins al dia 26, o sigui a les tres setmanes de I'entrada dels
carlins, no arriben al Vendrell forces de I'exercit. La premsa tracta
de justificar la passivitat del govern, escrivint: «Las columnas que
habían salido en auxilio de Vendrell tuvieron que retroceder, pues
la poca resistencia que opusieron los vendrellenses hizo que fuese
tardío aquel auxilio,))
A Hores vayaroses, Josep Aixali, testirnoni dels fets, fa
referencia al «toc de sometent, que, en aquel1 dia, no esva sentir ni
de Torredembarra, ni de Vilanova, ni de Vilafranca, ni de Valls.
Tothom era sord per I'angoixa de nostra vila...))
El dia 2 0 de juny I'ajuntament és invitat a imitar les
poblacions veines, com Vilafranca i d'altres, que es fortificaren;
perb la corporació del Vendrell, amb la ferida encara oberta, no hi
accedí.
LLISTA DELS M O R T S

El senyor Josep Ramon, que regira en el seu dia els arxius
parroquials de la vila, dóna els noms de les víctimes i alguns
antecedents. Transcrivim:
RafaBl Gibert i Escofet, sastre, conegut per «Masia», casat
amb Teresa Vidal, féu armes a la torre del Portalet; en escapar-se
se separa dels seus companys per dirigir-se al mas propietat de
casa, seva, perb en ésser a la partida de les Clotes un soldat de
cavalleria carli que I'empaitava va matar-lo a cops de sabre.
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Lloren9 Urgell i Vidales, de cal Llora, de 3 2 anys, casat arnb
Maria Fons, moríafusellat indignament pels carlins en entregar-se
sota paraula de respectar les vides als qui bastien la guardia del
portal del Pardo.
Francesc Romeu i Vidal, dit Bacandu, de 33 anys, boter,
casat arnb Paula Vilella; fou, a I'igual que I'anterior, afusellat en
entregar-se els del portal del Pardo.
Pau Jornet i Fontana, de cal Capis, boter i vidu de Maria
Fontana, sigué igualment afusellat al portal del Pardo.
Joan Bo i M i l i , dit Moliné, pages, casat arnb Paula Fons. Ens
ha estat impossible aclarir on morí.
Salvador Urgell i Vidales, germa de I'esmentat Llorenc, de
3 6 anys, boter d'ofici, solter, morí assassinat al camí de Sant
Vicenc en fugir de persecució.
Agustí Serra i Virgili, boter, de 5 2 anys, vidu de Magdalena
Lleó, morídavant la porta de I'església d'una bala que entra per una
de les espitlleres.
lsidre Comas i Salvó, dit Tapi, cafeter, casat arnb Maria
Vidales, fou mort a la placa Nova, prop del cantó de la Muralla.
Sadurní Sarda i Graells, pages, natural de Sant Sadurní
d'Anoia, casat arnb Maria Mas, morí d'una ferida rebuda al carrer
de I'Estrella.
Josep Serra i Coral, dit Jep de I'Hort, pages, casat arnb
Dolors Font, fou ferit a les escales que donaven a I'entrada de cal
Serra de la placa Vella, d'on era mosso, en la qual casa morí.
Francesc Serra i Coral, germa de I'anterior, pages, solter, de
25 anys, morí a la torre del Tambor. El seu cadaver va ser mullat
arnb petroli i cremat pels carlins.
Joan Sanabra i Vidal, dit Rabacon, natural de Tarragona,
ferrer clavetaire, casat arnb Josepa Soler, morí dalt la Casa de la
Vila d'una ferida rebuda a I'entrada.
Agustí Tapiró i Caminal, natural de Rialb, de 31 anys, casat

"1874: entrada dels carlins al Vendrell"

69

amb Maria Massip, sergent de guirdies mbbils i assistent del
comandant militar, morí a dalt del campanar, on hi ha les
campanes.
Joan Marcillas i Andreu, flequer, de 20 anys, natural de la
Bisbal del Penedes, fou agafat on treballava i assassinat a la
placeta de les Garrofes.
Anton Sans i Bassa, flequer, de 59 anys, solter, morí a
conseqüencia d'una ferida rebuda a la placa.

ELS ANIVERSARIS
Les víctimes d'aquella trigica jornada foren enterrades a la
fossa comuna.
En complir-se el primer aniversari, tot el poble assistí als
solemnes funerals, durant els quals Pau Serra -a qui hem vist
abans parlamentant des de I'església amb els carlins- passi una
safata per a recaptar a benefici de les vídues i els orfes;de les
víctimes. En sortir de missa s'organitza una manifestació cívica
que a n i al cementiri a dipositar flors i llorer sobre la fossa dels
herois vendrellencs. Aquesta manifestació es repetí alguns anys.
El 1883, I'aniversari dels fets era diumenge. L'ajuntament
acordi iniciar els treballs per alcar un monument als caiguts, i es
va crear amb aquest proposit una nombrosa comissió.

L'any 1892, el peribdic local El demócrata dedica un
número a aquells esdeveniments en commemorar-se e l 18.'
aniversari. Hi aparegué un ((be11article)) degut a la ploma del patrici
Joaquim Bassa.
El 1895, després de la manifestació cívica, fou col.locada la
primera pedra del rnonument de la Rambla, que passi a dir-se, en
record del dia que comentem, passeig del 4 de marc.

L'any 1924, als 50 anys del fet, el ((Baix Penedes))publica, el
primer dia de marc, el seu número 937, extraordinari. Bona part de
les coses que hem endegat apareixen en aquest peribdic.
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Pero mig segle no passa endebades. Les coses es veuen
d'altra manera, i aixo queda clarament palks en alguns dels articles
que veieren la llum en aquella edició.
Així, a I'editorial, la redacció ((al ofrenar a les víctimes (...) el
pomell de flors de recordanca que integra les seves modestes
planes no ho fa amb compunció, sinó amb viril ardidesa, i els hi
diu: -Vosaltres sou una fita en el camí que seguim nosaltres; si
I'avenir ens reserva un lloc d'honor en la defensa de la Itibertat dels
pobles i dels homes, seguirem el vostre exemple.))
((Horesd'angoixa)) és escrit sota el pseudbnim ((Refran)).Ens
explica I'abandonament de la torre del Portalet.
((La espiritualitat de la Iluita)), de J. Toldri, pica més amunt.
Diu: «( ...) els capdavanters de la política vendrellenca en aquel1
temps eren tots ells partidaris de la monarquia regnant, i portats
per son esperit liberal no varen saber veure que tan SOISes tractava
d'una lluita familiar per la possessió d'una corona (...).N I més enlli no
pot evitar una sospita: N( ...) el mateix govern veia amb complaenca
I'aplanament de viles d'esperit liberal com la nostra i que el dia que
fos atacada pels carlins no enviaria socors pera salvar-la; com així
mateix va succeir (...)))
A ((Recordant als vellets de casa)), el qui signa amb les
inicials S.E. ens explica coses sentides a dir al seu avi. Per
exemple, la mort a cops de culata del Llarg de Copons, capitost
carlí de la primera guerra, prop de la torre del Sintoy. En registrar-li
el maletí, hi van trobar, xopes de sang i carn enganxada, les
arracades d'or que poca estona abans havia arrencat de les orelles
de la besavia del signant de I'article.
A «La torre del Miquelot)), evocació datada el 1894, el
senyor Aixala rememora uns fets que abans hem transcrit.

~ E l spropbsits de bastir un monument)) no duu firma i ens
parla del tema que exposa el títol.
A ((Josep Gapsó i Castells)) -amb

dues fotos: una de jove i
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una de més gran-,
el setmanari ens diu que han fet «un
interessant interviu amb aquest apreciat compatrici, que el dia 4
de mars era el sergent que comandava les forces de la torre del
portal del Pardo, i que, pel seu carrec d'escrivent a la Casa de la
Vila, visqué tota I'actuació d'aquesta gesta histbrica vendrellenca». Per manca d'espai, perb, la publicació de I'entrevista es
posposa per a més endavant; en tot el que resta d'any no la veiem
publicada.
Del text principal -uCo que fou la jornada del 4 de mar$ del
1874))-, n'hem tret suc. Ve dividit en tres parts: ((Antecedents)),
«i4 de mar9 de 1874!» i ((Remembranca)). S'hi acompanya un
((plano1 de la vila del Vendrell on són senyalades les torres i
fortificacions que hi havia el 4 de mar$», i quatre fotografies:
((Reproducció de la primera pagina del Diario de Barcelona del
dia 7 de marc de 1874, del qual copiem la narració dels fets
esdevinguts a nostra vila el 4 del mentat mes)), ((Fatxada de la
Esglesia parroquia1 on tingué Iloc la mésforta defensa; a I'esquerra
s'hi veu el balcó sota el rellotge, des d'on fou entaulat el parlament
de rendició)), ((Campanar del Vendrell. El més fort baluard dels
milicians», i ((Honorant el comportament d'un patrici: Pau Serra
Virgili)).
Signa I'article «Un document curiós)) el senyor P. Plana
Mañé. Es refereix a l ((trasllat d'un judici civil ordinari quina
demanda fqu presentada en el jutjat de primera instancia d'aquest
partit el dia 11 de gener del 1878, en la que el procurador Sr. Gil
Lleó, dirigit pel lletrat Josep MSa
~ l v a r e zFuster, en representació
dels senyors Pau Serra Virgili, Pau Carbonell Fuster, Pau Salvó
Vidal, Ferran Gay Calbó, Miquel Ribes Palet i Antbnia Vidal Crespo
reclamaven als pare i fill Pere Romeu Minguell i Jaime Romeu
Escofet les quantitats que bestregueren el 1 0 de desembre de
1873 per al rescat del allavors alcalde de l a vila en Isidre Gay i
Calbó)).
Hi ha una pagina plena de poesies al.lusives al fet, algunes
escrites d'anys enrera.
Així, Joan Antich, I'any 1893, va escriure ((Davant la tomba
dels martres del 4 de marc)), que acaba:
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«Heu de saber també que'l sacrifici
los vendrellencs, no ingrats, jamai I'olvidan,
perque tenen escrites en sa pensa,
vostres records. amb Iletres diamantines.»

Del mateix any és «La veu dels morts)), degut a la ploma de
Joan Ramon i Soler. Unes estrofes fan:
Mes, ai! no dorrnien los corps de montanya,
la raca proscrita, els fills de Caín,
els que han envilida cent cops nostra Espanya,
els lladres de I'honra, els émuls del crim.
Aquests esperaven com fera rabiosa
que esmola ses urpes aprop del anyell,
entrar dins la vila qu'estava reclosa
i fer gros carnatge dels fills del Vendrell ...))

((

Datat el 1924, o sigui escrit expressament per al número
que comentem, hi ha «En lo cinquantenari del 4 de marc del
1874)): n'és autor Valentí Carner. Acaba així:
((Martres de crudel jornada
més que mai avui plorada,
descanseu en santa pau,
puix ni un fill d'aquesta terra
tant en pau com en la guerra
ha volgut ser mai esclau.))
QUATRE PINZELLADES

Que fou dels personatges que hem trobat en aquesta
historia?
En Rafael Tristany, en perdre la guerra, s'instal.lh a Lorda
(Lourdes de Franca), on morí el 1899, als 85 anys. Les seves
despulles foren traslladades el 191 3 a Ardevol, al Solsones, d'on
era fill.
D'en Josep Moore direm que durant aquesta guerra entra a
Vilafranca, crema els papers del registre civil i demana 3.000
duros de contribució; I'alcalde Francesc Huguet i Mainé aconseguí
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rebaixar-ho a mil. El carlí Miret intervingué a favor dels vilafranquins. Acabada la guerra passa a Franca. Nomenat comte de
Moore per don Carles, retorna a Catalunya el 1 8 7 6 per assistir a la
mort de la seva mare; fou detingut, processat i absolt. Apareix a
Badalona el 1900, en un estrany i efímer alcament carlí. Retorna
després a Franca. Desconeixem el lloc i I'any de la seva mort.
Martí Miret i Queraltó ens ha sortit d'esquitllada, pero
parlem aquíd'ell perquk era penedesenc: havia nascut en una casa
de paghs del terme de la Granada I'any 1 8 4 7 o 1848. Abandona el
seminari, on estudiava, i es féu guerriller carlí. Participa en
diverses accions, entre elles la presa de Cardedeu i la d'lgualada.
Arriba a coronel i el pretendent li concedí el títol de vescomte de
Castellfollit. Acabada la guerra emigra a Franca, d'on retorna pera
acceptar una oferta de Martínez Campos, que era capita general de
Cuba. Fou governador militar de Manzanillo, a I'illa, i Iluita contra
els insurrectes. Retorna el 1 8 8 0 i fou cap d'una oficina de
reclutament a Barcelona. Morí el 1896, uns diuen que a Vic i altres
que a Barcelona.
Manuel Salamanca Negrete nasqué a Burgos el 1831 i a la
nostra historia I'hem trobat comandant forces governamentals a la
província de Tarragona. El 1 8 7 6 decidí ficar-se en política i fou
elegit diputat per Tortosa i després reelegit. Parlava cense
inflexions de veu i els seus parlaments eren freds i monotons.
Quan el conflicte amb Alemanya per la qüestió de les Carolines,
tingué un gest que fou ben vist: retorna al govern alemany una
creu que I,I havia concedit. En la seva vida política defensa els
interessos de I'exkrcit. El 1 8 8 9 se'l nomen2 governador general
de Cuba. Morí a I'Havana el 1891.

