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COMUNICATS DE LA CAPITANIA GENERAL DE L'EXÈRCIT I PRINCIPAT DE
CATALUNYA (1833-1835) PUBLICATS AL "DIARIO DE BARCELONA".

Per la traducció em fet servir bàndol per facción, insurrecte per sedicioso o rebelde, i hem traduït
gavilla per escamot.

Crònica dels principis de  la primera carlinada (1833-1839) fins el setge d'Olot per part del General
Guergué (setembre -octubre 1835), seguides per un  lector ripollès del “Diario de Barcelona”.

Totes  les  visions  són esbiaixades  i  aquesta  no en  serà  menys,  reproduïm els  comunicats  de  la
Capitania General de l'exèrcit i Principat de  Catalunya que publicada el “Diario de Barcelona”,
pensant  que  podria  ser  la  imatge   que  tindria  des  de Ripoll  un lector  del  diari  de  l'època.  La
temporalització dels articles ens en donen una determinada visió. 
La majoria de publicacions donen el dos d'octubre de 1833 com a tret de sortida de la primera
guerra carlina.  Al  mig de proclames d'adhesió a la reina i a la regent se succeeixen aixecaments al
País Basc, a l'Aragó, a Castella la Vella. A Prats del Lluçanès l'intent de desafecció és  l'11 d'octubre
de 1833 amb l'aixecament de Galcerán desarticulat el 12. La primera noticia d'una certa importància
serà  la batuda del mes de febrer del 1834, quan cauen els escamots de  Galceran , Tey i Targarona.
A Barcelona mentrestant, la vida ciutadana seguia igual, amb les seves funcions religioses, les seves
estrenes teatrals, més preocupada per la borsa de comerç i pel tràfec de mercaderies del port, on els
vaixells carregaven i descarregaven alimentant el ventre de la ciutat. Barcelona vivia al marge de  la
revolta, com si no tingues res a veure amb ella. 
Al costat de fets d'armes d'una autèntica guerra veiem als frares que no estaven fent sermons a les
ciutats  aixecant  partides  a  la  Catalunya  rural  (Apèndix  1).  Partides  petites,  desorganitzades,
nascudes i destruïdes en molt poc temps, fent accions que no passaven de picades de tàvec a una
enorme bèstia que els espantava amb un cop de cua. Mentre a la resta d'Espanya hi ha batalles en
l'estricte sentit de la paraula, càrregues de cavalleria, destrucció de fàbriques d'armament, setges de
ciutats  aquí  primen les  corredisses.  D'entre  tots  els  comunicats  d'accions  i  enfrontaments,  dels
desbarataments de partides, de les pèrdues de material i fugides ominoses, de les deportacions i
exilis,  les  que  li  criden  la  atenció  són  les  més  properes  buscant  si  apareixia  el  nom de  Joan
Caballeria, realista ripollès fugit a França. Finalment apareix el dia 30 de setembre de 1834 afegint-
se a la partida d'en Muchacho. Potser ja havia agafat prou rellevància per aparèixer amb nom propi i
sortir del llim del genèric “altres capitostos”. Eudald Mirapeix ens en fa un retrat i no  precisament
afalagador:

"Se presentó  luego al  frente  de  las  partidas  rebeldes  Juan Cavalleria  (a)  Ne,  antiguo cabecilla
realista, que había tenido que huir a Francia por haber sido uno de los que más figuraron en la
insurrección realista del año 1827; hombre obscuro, bárbaro, inmoral y manchado con toda especie
de crímenes, que había tomado parte en todas las insurrecciones realistas desde el año 1820 y que
había cometido muchas tropelías en esta villa; Boquica, de Castellar de Nuch, contrabandista de
profesión, el conocido por el Estudiante del Grau, Met Gató,  hombre obscuro y grosero y otros
varios de la clase más ínfima y vil de la sociedad, sin otro objeto que robar y asesinar bajo el
pretexto de defender la religión y derechos de Carlos V." (pag 208-9)

Eudald Mirapeix i Illa: “Crónica de la villa y monasterio de Ripoll” Història i memòria. Introducció i
edició: Antoni Llagostera Fernández

Però no  avancem fets, anem al començament:

“Diario de Barcelona”, divendres 11 d'octubre de 1833.

L'Excm. Sr. Capità General d'aquesta Província ha rebut ja les contestacions dels Governadors, i



altres autoritats, als Reials decrets de S. M. la REINA Governadora del Regne de 29 de l'anterior,
manifestant unànimement els mateixos sentiments que van demostrar els lleials habitants d'aquesta
capital. 
Un sol incident s'ha conegut en aquesta assenyalada ocasió, el desafecte d'alguns partidaris de la
il·legitimitat. Reunit a la vila de Prats de Lluçanès el capità graduat de tinent coronel D. Josef
Galceràn amb els anomenats Montaner, de Berga, i Casadesus (a) Tudó, tots dos acabats de venir
del presidi de Ceuta, on van ser confinats per la rebel·lió de l'any 1827, amb notícia anticipada que
van tenir de la mort del Rei, van sorprendre aquells habitants, abans que haguessin pogut rebre el
missatge  en  què  s'anunciava  la  defunció  de  SM,  i  van  proclamar  Carlos  5º,  la  religió  i  la
Inquisició; van apressar els membres de Justícia, van exigir quatre-cents duros al veïnat, i  van
dirigir una circular a diversos pobles demanant cert nombre d'armes i homes socorreguts per vuit
dies.
A la matinada del 6 va tenir avís el Governador de Vic de l'atemptat de Galceran, i reunint de
seguida alguns veïns que va armar, va marxar amb ells i la Ronda Volant de Coll de Tenas sobre els
facciosos, mentre de Manresa va sortir també una columna en la seva persecució. La del Fluvià
que des de 24 del passat tenia ordre per marxar des de Tortellà, per Ripoll a Prats de Lluçanès,
s'havia retardat el seu moviment, a causa de les contínues pluges i riuades, es trobava per fi a
Ripoll el dia 7 per seguir als revoltats. Però aquests que en el mateix acte de cometre la traïció van
començar a tremolar per la seva seguretat, van sortir fora de la vila, i van marxar l'endemà en
nombre de 42 per Sagàs, havent caigut tres d'ells en poder de les Rondes Volants que portava
d'avantguarda el Governador de Vic; i que els seguien de prop. Tal és l'estat d'aquest desagradable
esdeveniment fins al dia 7 de l'actual, mentre que les tropes de Ripoll i els carrabiners s'avançaven
per la vall de Ribes per impedir la fugida d'aquests lladres. 
Els governadors de Vic, Manresa, Berga i Cardona donen part que lluny d'obtemperar cap poble a
les ordres dels rebels, les han menyspreat, remetent els seus escrits a les autoritats, aprestant-se per
rebutjar-los, i per aquesta fi han anat reunint les escopetes dels que tenien llicències per caçar,
sabres i armes amb què poder defensar-se. 
Els habitants de la muntanya, han donat a conèixer en aquesta ocasió, el seu bon esperit, i el que
estimen la pau que gaudeixen, així com l'intent del Tey al març últim, va provar les mateixes sanes
idees i la mateixa lleialtat; en els habitants de la part baixa del Principat. 
A més de les eficaces i actives disposicions dictades per l'extermini d'aquests i qualssevol altres
pertorbadors de l'ordre, s'han enviat executar instantàniament els Reials decrets de 17 i 21 d'agost
de 1825, renovats en el de 1r d'octubre de 1830, els quals preveuen, que no es doni més temps als
rebels que s'apressin amb les armes a la mà, que el necessari perquè es preparin a morir com a
cristians. 
Que tremolin els que directament o indirectament abusin amb insidiosos i ocultes maneres de la
moderació que no mereixen, excitant el descontentament i la sedició per extraviar als més senzills i
precipitar-los en la seva ruïna, perquè la seva sort està irrevocablement fixada, i  no quedaran
impunes els mals que causin, i les víctimes que sacrifiquin a la seva ambició. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 12 d'octubre de 1833.

L'Excm. Sr. Capità General d'aquest Principat; he rebut nous comunicats del coronel D. Cristóbal
de Linares, Comandant d'una de les columnes mòbils en persecució del rebel Galcerán en què
manifesta des de Gironella; que havent tingut avís pels seus confidents, de la direcció que portava
aquell capitost fugint de l'activa persecució que experimentava en totes direccions, havia deixat les
olles de ranxo i motxilles a Gironella per acabar d'una vegada amb aquell grapat de miserables,
els quals havien donat covardament en algun punt les veus de “viva Cárlos V”; visca la Inquisició i
visca el comte d'Espanya. 
Posteriorment el governador de Manresa dona també comunicat  al dit Excm. Sr. Capità General
des de Prats de Lluçanès en què li diu que l'esmentat Galcerán del terme de Gayá havia manifestat
als seus sequaços que el que no vol seguir-lo deixés les armes; i que havent-li contestat no volien



continuar  amb  ell  van  llançar  aquestes  armes  dispersant-se.  Després  d'haver  manat  aquell
governador fossin tots ells recollits s'emprèn amb activitat les Rondes Volants, Mossos d'Esquadra i
columnes mòbils a recórrer activament aquells fragoses muntanyes per no deixar ni restes de tals
malvats. 
En anunciar el complet extermini d'aquest escamot no podem sinó manifestar el sentiment que ens
ha causat la imprevista desgràcia del governador de Vic el coronel D. Pere Munt, a qui amb aquell
valor, decisió i infatigable zel que li és propi recorrent de nit les muntanyes on s'aixoplugaven els
revoltosos, li va patinar el cavall tenint una forta caiguda que el va deixar molt mal tractat, havent
estat necessari conduir-lo a Vic amb una llitera.  També va haver-hi una altra desgràcia en un
mosso  de  les  Rondes  Volants  extraordinàries,  que  corrent  amb  entusiasme  darrere  d'aquells
malvats va caure aquella mateixa nit en un gran barranc de les resultes va morir després d'haver
rebut els sants Sagraments. 

“Diario de Barcelona”, dimarts 15 d'octubre de 1833.

SUPLEMENT

Una rebel·lió promoguda i executada per diversos atabalats i mal aconsellats de Bilbao, m'han
posat en la necessitat d'establir-me i reconcentrar les forces en aquesta vila; on amb l'activitat més
gran i usant de les àmplies facultats que em té concedides S. M. la REINA. Governadora, faré que
no s'estengui la rebel·lió per aquesta Província, i passaré d'aquí a poc temps a posar en obediència
als revoltats. 
Per  tant  mano  a  totes  les  autoritats  civils,  militars  i  de  qualssevol  altra  naturalesa,  que
immediatament  que  rebin  aquesta  ordre,  i  les  adjuntes  proclames  en  el  meu  nom;  publiquin
solemnement i en forma de bàndol a la nostra Augusta Reina i Senyora Donya MARIA ISABEL II
fixant  en  els  punts  públics  i  de  costum  l'al·locució  o  proclama  adjunta  i  que  envio  a  V.  sis
exemplars. 
També, autoritzo totes les Justícies al  fet  que armin a tots els veïns de la seva confiança i  els
remetin a aquesta Vila com més aviat millor sota el comandament d'un individu de l'Ajuntament. 
La menor omissió en el compliment de tan sagrat i just deure, com el que s'hagin constituït tots els
ajuntaments d'aquesta Província de Guipúscoa serà considerada com un crim de lesa majestat,
comès en desafecte de la nostra Augusta Reina ISABEL II (que Déu guardi).
Així doncs espero que totes les Justícies m'envien aviat auxilis per acabar d'una vegada amb la
rebel·lió i l'anarquia; i reunits amb les tropes del lleial i fidel Exèrcit, fer que es respectin i obeeixin
les Sobiranes ordres que m'ha manat i més que em previngui SM la REINA Governadora, en nom
de l'Augusta Reina nostra Senyora Donya ISABEL II única Autoritat Sobirana suprema i legítima
amb exclusió de somiades pretensions. Déu guardi a V. molts anys. Tolosa 8 d'octubre de 1833. El
Comandant General de les Províncies Vascongades. Federico Castañon. 

HABITANTS DE GUIPÚSCOA.

Una facció desorganitzadora ha aixecat el crit de la rebel·lió a Bilbao i alguns altres pobles del seu
entorn, proclamant com a Rei de les Espanyes a Sr. Infant D. Carles. La resolució Sobirana del
difunt REI D. FERNANDO el 7è (que de Déu gaudeix a la glòria) i la seva última voluntat se m'ha
comunicat d'ofici i en conseqüència les regnes de govern les ha pres SM la REINA Mare, com
Governadora d'aquests regnes durant la menor edat de l'Augusta DONYA MARIA ISABEL II. 
Les meves obligacions i el meu honor em criden al compliment dels meus deures, de defensar a
totes passades a la nostra legítima Sobirana DONYA MARIA ISABEL II; i és d'esperar que tots els
bons Guipuscoans es reuneixin i armin per a tan sagrada obligació. 
Guipuscoans: les tropes de S. M. la Reina, estan totes decidides (fins a vessar l'última gota de la
seva sang) en defensa de la legítima causa de la nostra innocent i Augusta REINA DONYA ISABEL
II; i molt aviat vindran de Castella forces respectables i nombroses que dissolguin com el fum



l'atabalament i ingratitud dels rebels. 
Guipuscoans:  no  us  deixeu  seduir  per  la  hipocresia  i  la  malvolença  dels  que  us  volguessin
comprometre, en defensa d'unes pretensions tant il·legítimes com contràries a les nostres venerades
lleis; però si algun, mal aconsellat o perjur, s'atrevís a aixecar el crit de la rebel·lió proclamant a
l'Infant Don Carles, compteu que immediatament el castigaré amb el rigor  més gran usant de les
facultats àmplies que em té donades SM la REINA Governadora, en nom de la Sacra Majestat de la
nostra innocent Augusta REINA DONYA ISABEL II. VISCA LA REINA. = Tolosa 8 d'octubre de
1833. = El Comandant General de les Províncies Vascongades = Federico Castañon. 

L'Excm. Sr. Capità General ha rebut oficis del governador de Manresa brigadier D. Antoni Cano,
des de Prats de Lluçanès data 12 de l'actual en què participa, que el dia anterior havia vingut un
mosso de l'Esquadra acompanyat de la Justícia de la vila de Gayà, i Esteve Conangla del mas
Canadell, en què estava amagat Galcerán amb els seus sequaços, per la complicitat ha vingut pres.
El mosso va presentar vint-i-sis fusells i escopetes, quatre baionetes, dues pistoles, cinc cananes, un
sac de pedres d'espurna, un de bales, i un altre amb alguna pólvora, un palet per fer cartutxos, i
mesura de pólvora per a la mateixa fi; 1 bagul de roba, i papers que pel seu contingut corresponen
a Galceran, dels quals es va fer el competent inventari per inserir-lo en la causa que se segueix
amb la rapidesa més gran. El coronel D. Cristófol Linares de Butron comandant de la columna
mòbil del corregiment de Manresa, va remetre a l'expressat governador, el cavall, la jaqueta i la
gallofa del capellà de l'escamot de Galcerán D. Marià Comas, que ho és de l'Església Col·legiata
de Manresa. Les tropes, Mossos de l'Esquadra i Rondes Volants, continuaven perseguint activament
als dispersos malfactors que difícilment s'escaparan de la severitat de la justícia. Se cita amb elogi
la incansable activitat de les tropes, i l'entusiasme amb què anhelaven acabar amb els enemics de
la  nostra  Jove  Sobirana;  sent  molt  recomanable  la  brillant  i  lleial  conducta  dels  Mossos  de
l'Esquadra, i de les Rondes Volants que han acreditat la seva decisió, i la utilitat dels seus instituts. 

“Diario de Barcelona”, divendres 18 d'octubre de 1833.

El dia 3 d'octubre a la tarda hi va haver a la vila de Bilbao un moviment contra la successió
legítima i  directa  del  tron espanyol.  El  corregidor  de Biscaia  i  un  dels  diputats  es  van veure
precisats a fugir, i en el tumult va morí un jove, cunyat d'aquest últim. 
A Vitòria hi va haver el 7 un altre moviment de la mateixa classe i en el mateix sentit. Els fautors
han  detingut  la  mala  (estafeta)  de  França,  el  correu  de  Madrid  i  totes  les  diligències  que
transitaven d'una part a l'altra. Sembla que aquest exemple ha estat imitat a Logroño. 
Segons els comunicats que la superioritat ha rebut fins ara sobre aquests successos, els veïnats
d'aquests  pobles  han romàs tranquils;  perquè el  seu esperit  és  excel·lent,  com el  de les  altres
poblacions de la Península, on es gaudeix de la tranquil·litat més gran. Els desordres han procedit
d'alguns comandants de voluntaris realistes, que han aconseguit seduir molts individus d'aquesta
arma. 
Sembla que a Bilbao van disposar i  van dirigir  el  moviment  el  brigadier Zavala i  el  marquès
d'Ermua; a Vitòria el coronel de voluntaris realistes Verastegui, amb els voluntaris d'aquesta ciutat
i de la rodalia; a Logroño l'oficial retirat D. Santos Ladron. 
D. Narcís Claudi d'Arias, comandant dels realistes de Santo Domingo de la Calzada, va voler fer
en aquesta ciutat un moviment de la mateixa espècie; però la fermesa de les autoritats i el bon
sentit dels realistes dels pobles veïns que es van negar a afavorir va tallar els seus designis, va
haver de marxar a Nájera, on se li van ajuntar alguns voluntaris d'aquesta vila; mes no atrevint-se
a quedar-se a ella, es va retirar als pobles veïns. 
Aquests fets no necessiten comentaris. Un bàndol rebel i implacable, enemic de les nostres lleis, de
la nostra tranquil·litat, de la nostra ventura; que ja en 1825 va conspirar Contra el tron del Sobirà
que plorem, vol submergir-nos en tots els horrors de la guerra civil, desmentir el solemne jurament
que la nació reunida en Corts va fer el 20 de juny d'aquest any, i destruir en flor les fundades
esperances de prosperitat que començaven a aparèixer a la terra espanyola. 



Més no aconseguiran tan funestos designis. Cap nom acreditat en la nostra pàtria, cap soldat del
fidel  exèrcit  de  S.M.,  cap  autoritat  es  troben  allistats  en  les  banderes  de  la  traïció.  Aquests
moviments, molt semblants al de Talavera, tindran la mateixa fi per càstig i confusió dels seus
autors. El govern de S. M. ha pres les providències més convenients per restituir a aquells pobles,
afligits  per  la  rebel·lió,  la  pau i  tranquil·litat  que  tant  necessiten,  i  per  reprimir  i  aterrir  als
perversos que s'atreveixin d'ara en avant a promoure semblants desordres. 

“Diario de Barcelona”, dimarts 22 d'octubre de 1833.

Reial ordre dirigida pel Ministeri  de la Guerra a l'Excm. Sr. Capità General d'aquest exèrcit i
principat. 
Excm. Sr. He donat compte a la REINA Governadora de l'informe de V.E.amb  data 9 de l'actual en
què m'avisa la momentània alteració de l'ordre ocasionada al poble de Prat de Lluçanès per D.
Josep Galcerán i  els  quaranta  o  cinquanta  voluntaris  realistes,  que  amb ell  vaguen fugitius  i
perseguits vivament d'acord amb les disposicions dictades al moment per V.E.S.M. a la seva vista,
m'envia a dir a V.E. en nom de la REINA, la nostra Senyora Donya ISABEL II. com de la seva Reial
ordre el va executar, que persuadida com ho està de l'activitat, zel i adhesió de V.E. no dubta que
aviat quedarà aniquilada aquest petit bàndol, com ho serien una altra qualsevol força, o individus
que osaren torbar la pau o pervertir l'opinió en l'interessant territori del comandament de V.E.
Finalment S.M. deferint a la recomanació de V.E. s'ha dignat concedir la propietat del Govern de
Vic al coronel D. Pere Munt, que l'exercia interinament, el que pot V.E. per descomptat comunicar-
li per la seva satisfacció mentre s'expedeix  el Reial títol corresponent. = Déu guardi a V. E. molts
anys. = Madrid 16 d'Octubre de 1833. = Creu. 

“Diario de Barcelona”, divendres 25 d'octubre de 1833.

Per una sèrie de fets plenament comprovats i massa decisius tinc la funesta certesa que l'Infant D.
Carlos Maria Isidro ha pres una resolució hostil, aspirant a usurpar el Tron de La meva augusta
Filla Donya ISABEL II,  en menyspreu de la llei  fonamental i  vigent  de l'Estat,  de la suprema
voluntat del Rei el meu Espós (Q.E.G.E), i del reconeixement de la nació testificat solemnement en
Corts, pels prelats, grans títols, i procuradors de les ciutats, al fet que han unit les seves promeses
de fidelitat a la primogènita el Rei dels ajuntaments i autoritats civils i militars de la monarquia.
Aquesta conspiració temerària sumiria la fidel nació espanyola en un abisme de mals i d'horrors,
després de tants i tan amargs patiments com ha experimentat en aquest segle. I no sent això just, ni
podent  jo  tolerar el  greu dany dels  pobles que es distreguin a fomentar  la  discòrdia civil,  els
mitjans destinats a la decorosa i pacífica subsistència d'una persona tan obligada per la seva alta
classe com pels estrets vincles de la sang a respectar els drets reconeguts de l'augusta Filla del seu
Germà, i a mantenir en el regne la pau que necessita per a les millores i alleujaments que espero
procurar;  he  determinat  i  ordeno  pel  present  decret  que  immediatament  es  procedeixi  a
l'embargament i adjudicació al Reial tresor de tots els béns de qualsevol espècie, fruits, rendes i
crèdits, així procedents de les comandes com de qualssevol altres finques pertanyents en propietat,
possessió o gaudi de l'expressat Infant D.Carlos. I estant segura de la intel·ligència i zel pel Reial
servei  del  ministre  de  Consell  i  Cambra  de  Castella  D.  Ramon  Lopez  Pelegrin,  el  nomeno
comissionat regi, amb totes les facultats que siguin necessàries per a l'execució d'aquest decret en
la seva totalitat, i per nomenar i remoure dipositaris, administradors i qualssevol altres persones
que  ell  cregui  convenient  pel  complet  acompliment  d'aquesta  sobirana  resolució.  Enteneu,  i
disposeu el seu compliment: = Està rubricat de la Reial mà = Palau 17 octubre 1833 = A D.
Francisco de Zea Bermudez. 



“Diario de Barcelona”, dijous 7 de novembre de 1833.

Havent-se  absentat  d'aquesta  plaça  el  tinent  il·limitat  de  cavalleria,  D.  Josep  Gualdo,  i  el
d'infanteria de la mateixa procedència D. Esteve Dinat (a) Guré, i de la vila de Martorell Benet
Roca, capità que va ser dels voluntaris realistes, als que estic processant per haver projectat en
unió  amb  altres  apoderar-se  de  la  persona  de  l'Excm  Capità  Genera  D.  Manuel  Llauder,  o
disparar-li en el seu trànsit des d'Esparreguera a aquesta capital, al Barranc del Sant d'en Sunyol,
el dia 19 de desembre últim quan venia a prendre el comandament d'aquest principat: usant de la
jurisdicció que la REINA nostra Senyora té concedida en aquests casos per Reials ordenances als
oficials del seu exèrcit, pel present cito i emplaço per primer edicte o pregon als expressats D.
Josep Gualdo, D. Esteve Dinat (a) Guré i Benet Roca, assenyalant la Reial Ciutadella d'aquesta
plaça on hauran de presentar-se personalment dins el terme de nou dies, que es compten des del
dia de la data a donar els seus descàrrecs i defenses; i de no comparèixer en el referit termini se
seguirà la causa i se sentenciarà en rebel·lia per la Comissió militar, sense més dir ni emplaçar, per
ser aquesta la voluntat de S.M. Que aquest edicte es fixi i pregoni en els paratges públics d'aquesta
ciutat  perquè  se'n  assabenti  tothom.  Dat  a  Barcelona  a  4  de  novembre  de  1833.  =  Ramon
Dominguez. = Pel seu mandat = Juan Nepomuceno Klein, secretari. 

El governador interí de Vic en ofici del 3 de l'actual diu a l'Excm. Sr. Capità General haver-se
aprehès a Prats de Lluçanès a dos individus de l'escamot de Galcerán, que clandestinament havien
entrat en la Població i van ser sorpresos a mitjanit. El de la Seu d'Urgell participa al Sr. Excm.
amb data 31 del mes passat trobar-se presos i incomunicats al castell d'aquella Plaça Dr. D. Marià
Comas, Beneficiat de la Col·legiata de Manresa i Capellà del referit escamot de Galcerán; D.
Marià  Comas  i  Puig,  capità  de  voluntaris  realistes  de  Prats,  que  sembla  era  el  segon  al
comandament; el seu fill Atanasi Comas, tonsurat, i els paisans Valentí i Segimon Serra i Josep
Sabater tots del mateix escamot. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 16 de decembre de 1833.

Encoratjats els enemics de l'ordre, i del Tron de la legitimitat per l'ocupació i permanència dels
revoltats a Morella, així com els seus corifeus a la vista d'aquell perniciós exemple i per altres
intrigues i auxilis pecuniaris que m'anunciaven, han tractat en aquests últims dies de consumar els
seus perversos designis per al que s'ha emprat 1a més sol·licita activitat. En efecte, els avisos i
notícies que de tantes parts rebia no presentaven símptomes que posesin al descobert les seves
trames, tot i que  donaven senyals evidents de conats quasi generalitzats a tots els Corregiments, i
repetits  fets  particulars  han  donat  mostres  convincents  que  es  caminava  precipitadament  a
trastornar el públic repòs, i alterar la tranquil·litat que mal que els pesi als enemics coneguts de la
nostra  innocent  REINA i  de  la  nostra  prosperitat,  ha  estat  i  continuarà  sent  l'enveja  d'altres
Províncies no tan afortunades: enmig de tots els meus naturals desitjos em portaven a les fronteres
de València per impulsar l'aviat extermini dels que havien gosat fer tremolar la bandera de la
revolució a Morella; però em va retenir el meu deure i primer interès que és mantenir il·lesos i
pacifica la meritòria i bella Província posada a la meva cura la tranquil·litat veia aviat amenaçada
i l'imminent perill no m'era desconegut majorment si l'acolliment de l'Autoritat se separava del
centre que li  convenia  conservar:  convençut  d'aquesta necessitat  vaig  deixar  la  meva primera
inclinació auxiliant aquella Província amb una columna escollida i em vaig dedicar a dictar totes
les providències que vaig creure conduents a la conservació de la tranquil·litat que es gaudeix i a
l'aviat  escarment  dels  malèvols,  si  a  pesar  de  tota  previsió  i  dels  meus  incansables  esforços
aconseguien posar en pràctica els seus conats, i així ha succeït efectivament amb els 17 il·lusos que
van gosar armar-se als voltants de Vic i que l'esvalotament va existir solament tres o quatre hores,
al cap de les quals, eren ja presa de 1a més constant vigilància i coneguda activitat nou d'ells, que
sotmesos  als  tràmits  del  judici  legal,  patiran  el  rigor  de  les  lleis  vigents,  quedant  els  altres
dispersos i fugitius implorant el perdó, i que probablement vindran a patir la mateixa sort que els



primers. Aquest esdeveniment que ha estat conclòs amb major velocitat que els del Tey i Galceràn,
i els continus avisos que he rebut de la velocitat amb què de tot arreu marxaven forces contra
aquest grapat d'il·lusos, proven que aquests gens poden fer en la il·lustrada i fidel Catalunya en la
qual  s'estavellaven totes  les  temptatives  no obstant  això  com pesa  sobre meu cor  la  sort  dels
extraviats per pocs que siguin, i com abundo en el principi que val més prevenir que castigar, em
dirigeixo a V.S. perquè faci conèixer a tots els seus subordinats quan impotents són en aquesta
província les mesquines branques dels malvats, i quan satisfactori em seria que convençuts tots
d'aquesta veritat i dedicant-se a les seves tasques sota un Govern il·lustrat i de pura protecció,
deixessin aïllats als seductors, i  pogués jo congratular-me en veure reduïts a aquests a la seva
veritable  impotència  i  als  meus  dignes  compatriotes,  assegurats  en  el  seu  repòs  inalterable  i
confiats en el seu futur feliç, que és a tot el que s'estén la meva ambició. 
Però perquè aquests béns no siguin contrariats pels incauts o pels malvats, que en tots temps cal
tenir subjectes i continguts, farà V.S. al mateix temps les prevencions més adequades i precises a
totes  les  Autoritats  als  que  competeixi  perquè  estiguin  disposades  les  mesures  més  pròpies  a
destruir els primers passos qualsevol moviment, comptant amb tota seguretat amb què volaran a
qualsevol punt que s'hagués de menester noves forces que destruiran tota esperança d'assajar en
aquesta província els desordres, que tan temeràriament es volguessin repetir = Déu guardi a V.
molts anys. Barcelona 15 de desembre de 1833. = Manuel Llauder. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 1 de gener  de 1834.

Havent-se absentat de la vila de Prats de Llusanés els veïns Josep Galcerán; Isidre Casadesus (a)
Tudó; Joan Vilardaga (a) Posallocas; Antoni Boy de Cal Portella; Joan Esmerats y Novel; Josep
Cicera del xich Manuel; Joan Vila del xich Dauradó; Narcís Vilageriu del Josep Catalá, Benet
Parera del Manuel Pega; Josep Janer mosso de Sorribas; Manuel Boy de cal Portella; Bernard
Refart (a) Guixatou; Josep Boatella colon de la Viña; Ramon Roca del Sort Ductó; Jaume Casas
(a) Jaume Basas; Isidre Vars (a) Sidro de les  Catrangas; Joan Boy de cal Portella; Francesc
Fábregas (a) Fringuela; Marià Plans (a) Pó de la Teresa; Francesc Galobardas (a) Xich Sarinadó;
Marc Serra del Noy Climent; Josep Soldevila del Riaya; Ramon Barbut (a) Ramon de la Quica;
Adjutori  Sala  mosso  de  Baratel;  Pau  Barniol  del  Bobaret;  Vicens  Magem (a)  Met;  Segismon
Magem del Met; Joan Magem del Met; Joan Paradell; Marià Fañer de cal Tané; Joan Vila y
Burgués (a) Joan de la Tarraya; Benet Monblanc del Samsó; Francesc Bilalta (a) Biosca; Martí
Ribulleda; i també Josep Montaner veï de Berga, i Pere Muntades y Boralleras que ho és de San
Martí Marlés, als que estic processant per la rebel·lió que van formar la nit del 5 d'octubre últim en
dita vila de Prats de Lluçanès acabdillats pel capitost citat Josep Galcerán; usant de la jurisdicció
que la REINA nostra Senyora té concedida en aquests casos per les seves Reials ordenances als
oficials del seu exèrcit; pel present cito, crido i emplaço per primer edicte o pregó als expressats
reus, assenyalant les Reials presons d'aquesta ciutat on hauran de presentar-se personalment dins
el terme de nou dies que es compten des del de la data a donar els seus descàrrecs i defenses; i de
no comparèixer en el referit termini, es continuarà la causa i se sentenciarà en rebel·lia, per la
Comissió militar, sense més citar-los, cridar-los, ni emplaçar per ser aquesta la voluntat de S.M.
Fixeu i publiqueu aquest edicte en el Diari d'aquesta Capital perquè sigui de coneixement de tots.
Donat a Barcelona a trenta-u de desembre de mil vuit-cents Trenta-tres. = Ramon Dominguez. =
Pel seu mandat. =. Joan Nepomuceno Klein, secretari. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 22 de gener  de 1834.

El dia 18 d'aquest mes es van presentar a França al capità Comandant del destacament acantonat
a Arlès a les nou del vespre els dos germans Targarona, titulant-se l'un coronel i l'altre capità de
cavalleria: els acompanyaven altres dos capitostos que van dir ser capitans d'infanteria: van donar
declaració  al  Batlle,  i  van  ser  arrestats  de  seguida  i  conduïts  sota  escorta  a  Perpinyà,  per
presentar-los  a  Prefecte  dels  Pirineus  orientals,  qui  els  va  fer  internar,  escortats  per  la



gendarmeria. Aquest ha estat el resultat de la nova temptativa que els conspiradors han provat per
alterar la tranquil·litat d'aquesta província: Targarona i els miserables que l'acompanyaven han
trobat per tot arreu la lleialtat més pura, i després d'haver fet una vida de bandits sense descans ni
repòs, han anat a amagar la seva ignomínia a l'estranger, deixant una lliçó severa per als altres
conspiradors, i el testimoni més irrecusable de la filelitat decisió d'aquest Principat. 

“Diario de Barcelona”, dijous 13 de febrer de 1834.

Preses  les  més actives  disposicions  per  exterminar l'escamot de miserables que no obstant  els
desenganys passats amb les de Tey, Galcerán i Targarona, en què els pobles d'aquesta província
han  manifestat  la  seva  lleialtat,  van  gosar  novament  presentar-se,  després  d'haver  estat
vigorosament  rebutjats  pels  voluntaris  de  Castellterçol  i  els  de  S.  Cugat  a  qui  van  intentar
sorprendre, no han tingut un moment de repòs, perseguits pels habitants i per les tropes, fins que
tots amb els seus capitostos, sense escapar-un, han quedat en el nostre poder. Els seus noms i
procedència es posen a continuació. Aquest brillant resultat es deu especialment al valor i activitat
del meritós cap de les Rondes Volants extraordinàries de Sabadell subtinent Francesc Jornet, el
qual va sorprendre ahir l'escamot a la casa de camp anomenada Soler de Bartí del comtat de
Centelles, havent entrat el primer només en ella i aconseguit la glòria de rendir-los; servei que fa
molt recomanable la decisió i valentia d'aquest digne oficial. Els conspiradors veuran en aquestes
noves víctimes de la seva perfídia, no només un nou desengany de les seves infames temptatives,
sinó la certesa que a Catalunya no pot renéixer la insurrecció que pregonen i que la lleialtat dels
seus  habitants  en  defensa  amb  entusiasme  el  tron  d'ISABEL i  la  tranquil·litat  de  casa  seva.
Barcelona 12 de febrer de 1834. = Manuel Llauder. 

D. Francesc Paré (a) Bagarro, capità il·limitat, natural S. Feliu de Codinas.
Pau Vives i Anglada, sastre, de S. Pere de Tarrasa.
D. Josep Mañá, tinent il·limitat, de Castelltersol.
D. Pascual del Rio, subtinent id., de Puebla de Montalban partit de Toledo.
El pare Pau Tusequellas, religiós Agonitzant de missa de Barcelona
Josep Barba, paisà de la quadra de Canals.
Pere Perera, subtinent de realistes de Castellví de Rosanes.
Pau Bosch, paisà dels Hostalets de Balanyà.
Miquel Gelabert, id. de Tordera.
Joan Galceràn, id. de S. Esteve Sesoribes.
Pere Cerdá, id del Prat.
Antoni Ratera, id. de Barcelona.
Autoni de Llosellas, id. de id.
Francesc Perramon, id. de Castellnou de Basella.
Josep Amat, id. de Sarrià de Barcelona.
Antoni Roquet, id. de Martorell.
Josep Parera, id. de id.
Carles Bosch, id. de Hostalets de Balanyà.
Joaquim Segarra, id. de Martorell.
Joan Raull, id. de Alforja del Priorat.
Bartomeu Barceló, id. d'Ustrell.
Llorenç Gatsen, id. d'Olesa.
Pau Batet, id. de Rubí.
Francesc Mas, id. de Martorell.
Gabriel Roig, id. de id.
Migqel Figueras, id. de id;
Jaume Briansó, id. de Sarral.
Pere Viñolas, id. de Martorell.



Pau Butifolls, id. de Torrelles de Foix.
Salvador Marti, id. de Martorell.

“Diario de Barcelona”, dijous 20 de febrer de 1834.
 
El  facinerós  Llauger  que  ja  va ser  batut  a  Collbaix  pels  Caçadors  d'Amèrica  i  després  en  la
Fonollosa i Pinós per les tropes de Cardona havent-li fallat el ridícul pla que alguns deslleials
forjaven sobre Manresa, amb la captura total de l'escamot del Bagarro, era atacat per tot arreu tan
aviat  com es  va  apartar  del  seu cau en  els  boscos  i  fragositat  de  la  rodalia  del  monestir  de
Montserrat,  on  per  molt  temps  s'ha  amagat,  i  a  penes  ha  donat  pas  sense  ser  descobert.  Els
habitants  s'han afanyat  a  denunciar-ho i  han trobat  la  resistència  que oposa la  lleialtat  a  les
criminals temptatives de la sedició. Avisat el tinent graduat de capità del regiment de Zamora D.
Narciso Plantes per un paisà a la tarda del 16 que es trobava al mas anomenat Sta. Susanna, no va
trigar a marxar a escometre els rebels, de les resultes el governador interí de Cardona em trasllada
un comunicat de l'esmentat oficial, que diu el següent: 
“Amb data d'abans-d'ahir a les deu de la nit vaig tenir l'honor de donar part a V. del resultat de
l'acció que vaig tenir a la casa de Sta. Susanna de la vila de Salou amb un escamot de Llauger de
Piera, i un anomenat Vilella, dient-li al mateix temps que a l'alba reconeixeria el camp de què em
vaig quedar amo com així mateix de la casa que aquest escamot ocupava; i el resultat va ser per
part dels contraris deixar 3 morts i agafant cinc presoners, els ferits que poguessin tenir ho ignoro,
conceptuant han de ser de catorze a setze pel nombre d'armes que es van recollir així de foc com
blanques, moltes mantes, motxilles i capots; assegurant que aquest escamot va quedar dissolt, però
els pocs que es van salvar van quedar completament dispersos: a més en l'acció que vaig tenir amb
ells el dia anterior al del meu últim comunicat, van tenir cinc ferits, el que he sabut pels mateixos
presoners, corroborant aquesta dita amb el d'alguns paisans que m'han fet relació d'això; per la
nostra part han sortit  8 caçadors  ferits  fins  i  tot  el  sergent  i  caporal,  i  dos dels individus  de
seguretat pública de Cardona, assegurant a V. que els vint caçadors que portava, res m'han deixat
a desitjar, ja que tots a porfia van donar mostres d'un valor propi de soldats subordinats, fins a
l'extrem de contestar amb la baioneta als trets de trabuc que rebien dels enemics, tant a boca de
canó que hi ha una porció de capots inútils de cremades, i així mateix alguns morrions inservibles
a  conseqüència  de  la  metralla  dels  trabucs:  seria  faltar  a  la  justícia  recomanar  a  algun  en
particular, ja que tots es van distingir, i els considero creditors que es faci així a S.E. Els voluntaris
de Calaf al comandament del sotstinent Salvador Torra, s'han portat amb gran valentia i decisió,
en particular el dit comandant, el sergent Pio Casellas i el voluntari Don Josep Robira, que es van
distingir per la seva intrepidesa igual que la tropa. De la companyia de seguretat pública d'aquesta
vila al comandament del sotstinent D. Joaquim Tomas, es van distingir aquest oficial i els individus
Joan Novell, Joan Roque Amadó, i el tambor Lucas S. Cristòfol, sent dignes de tota consideració
els dos primers per haver rebut Novell 3 ferides als braços i en una mà, i Amadó una a la cama
dreta que segons el parer dels facultatius dels dos quedaran inútils. 
Desfet  l'escamot  va  ser  trobat  l'endemà  en  els  voltants  de  Fonollosa  pel  tinent  de  Tiradors
d'ISABEL II  D.  Francesc  Boada el  rebel  Ramon Vilella  que segons s'ha sabut  era el  capitost
principal i Llauger el segon, amb altres quatre i empresos van quedar en el seu poder Sebastià
Marti, titulat sergent veí d'Igualada d'ofici teixidor, i Valentí Tomas de la mateixa vila i ofici, havent
agafat 3 fusells, un sabre, una canana i altres efectes, però escapolint-se el cap ferit del braç. La
dispersió és completa, i el comandant la Gaudara que acaba de tornar a Igualada la confirma
dient s'havien agafat dos rebels més amb les seves armes pels individus de la milícia urbana. Així
cauran tots per expiar els seus delictes donant l'espectacle del seu escarment en el mateix temps
que escandalosament han escollit per profanar la santedat dels seus dies consagrats a la pau i a la
reconciliació amb els crims horribles de lesa Majestat divina i humana. 
Però si la perfídia no se sadolla amb renovar les seves víctimes, i si els bandits com Llauger, Vilella
i altres s'entesten a patir el rigor de les lleis, no hi ha dubte que la majestuosa actitud dels pobles,
als quals es deu la destrucció dels malvats per l'auxili que presten a les valentes tropes de l'exèrcit,



respondrà de l'èxit, així com de l'admirable tranquil·litat que tant aprecia la província. Aquesta
serà sostinguda pel  noble ardor i  el  generós  esforç amb què exposen la  seva vida els  valents
individus de la milícia urbana tan assenyalada per la seva lleialtat com per la seva disciplina,
mostrant cada vegada més dignes suports al tron d'ISABEL II i els primers a acudir a la defensa
dels seus drets, i a l'extermini dels que intenten combatre'ls. Barcelona 19 de febrer de 1834. =
Manuel Llauder. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 26 de febrer de 1834.

Després que en diverses ocasions  la  infatigable activitat  de les  tropes i  Milícia Urbana havia
aconseguit arribar i batre el bàndol rebel de Llauger, s'han agafat a diversos dels seus dispersos,
uns altres s'han presentat, i els pocs que seguien la seva fugida eren assetjats sense descans. Van
prendre finalment la direcció de França, i el  destacament de caçadors d'ISABEL II situat a la
Pobla de Lillet amb algunes partides d'Urbans els han perseguit fins a la frontera, sabent-se que
van entrar en aquell Regne. 
Aquest avís m'ho confirma el tinent general Comte de Castellane, comandant de la divisió dels
Pirineus Orientals, dient-me que el 22 es van refugiar a França Llauger i 19 del seu escamot, la
llista nominal es posa a continuació. Des d'Oseja han estat conduïts amb bona escorta a Perpinyà
per a ser presentats al Prefecte qui els farà internar. Llauger ha declarat que amb els diners que va
robar al Bruch reclutat i pagat la seva gent, havent confiat als més valents i vigorosos, la resta de
la suma; que tres dels més carregats van ser ferits o morts en l'acció que va sostenir el 16 prop de
Cardona, i que altres per córrer amb més lleugeresa van haver de llançar els diners. 
El mateix general afegeix que tot estava tranquil a Lyon de França el 21 del corrent. Han estat
exterminats i expulsats fora de Catalunya al poc temps d'haver-se revoltat els  miserables escamots
que les intrigues carlines han pogut revoltar en el més perdut i menyspreable de la població. El Tey,
Galcerán, Targarona, el  Bagarro i Llauger han palesat, ja que la Catalunya de 1834 no és la
mateixa on s'extraviava tan pèrfidament com en 1827 als seus habitants per conduir als cadafals o
als  presidis  d'Àfrica:  han perdut  ja  el  seu prestigi  les  fanàtiques  seduccions  amb què els  van
enganyar, i en va s'intenten renovar escenes que van passar per no tornar mai. En aquests assajos
alguns miserables han pagat amb la seva vida el crim,  quedant impunes els seus excitadores, i
altres  morts  civilment  per  les  seves  famílies  van  a  embarcar-se  per  servir  a  les  guarnicions
llunyanes dels dominis d'Àsia i d'Amèrica on expiaran la seva rebel·lió. Déu vulgui que aquest
escarment serveixi d'exemple dels incauts per inutilitzar les trames dels incorregibles enemics del
nostre repòs; aquests han de buscar fora de Catalunya on aixecar escamots contra els drets de la
nostra jove REINA, ja que aquí la població entusiasmada per la seva lleialtat i pel noble esforç
dels seus fills, només desitja defensar el Tron de la Sobirana les lleis fonamentals en què es recolza
la seva permanent tranquil·litat. Barcelona 25 de febrer de 1834. Llauder. 

Relació nominal dels refugiats:

Miquel Fons (a) Llauger, cap.                   Jacint Claramunt.
Domenech Malagarriga. Miquel Mercader
                                                                                  Fermí Franch.
Bonaventura Grau.                                                Esteve Sabater.
Tomàs Puig-gros.                                                Miquel Guitera.
Antoni Casas.                                                            Josep Lopez.
JosepVila.                                                            Francesc Sala.
Martí Marsol.                                                            Josep Marrus.
Joan Claramunt.                                                Raimon Riba.
Raimon Llaguna.                                                Pau Llaguna.



Excm. Sr. = He donat compte a la REINA Governadora de l'ofici de V. E de 31 de desembre últim i
de la informació que acompanya relativa al mèrit contret el dia 2 del mateix mes pel capità de la
companyia de seguretat  pública de la  vila  d'Aldover  Josep Franquet  i  Bertran, defensant  amb
només quatre voluntaris els drets de la legitimitat contra la força de 500 facciosos; i assabentada
S.M.  de  tan  brillant  comportament  ha  tingut  a  bé  concedir  a  dit  interessat  el  grau de  capità
d'infanteria sense sou i la creu de primera classe de la Reial ordre de Sant Ferran, volent al mateix
temps que V.E. proposi el premi que conceptuï convenient a favor dels quatre voluntaris que amb
l'agraciat van contribuir a tan brillant acte de valor i decisió. De Reial ordre ho dic a V.E. per a la
seva intel·ligència i satisfacció de l'interessat sense perjudici de remetre al seu temps els títols de
les gràcies indicades. Déu guardi a V. E. molts anys. Madrid 16 febrer 1834 = Zarco. = Sr. Capità
General de Catalunya. 

“Diario de Barcelona”, divendres 14 de març de 1834.

Expulsats d'aquesta província els rebels que havien pogut alliberar-se de la intrepidesa  amb què a
tot arreu eren batuts per les tropes i Milícia urbana, alguns que no van seguir al capitost Montaner,
van aconseguir reunir-se, i errant pels boscos sense entrar en cap poble van ser accidentalment
trobats en Xisquer prop de Sant Llorenç de Piteus per un petit destacament de Tiradors d'ISABEL II
sota el comandament del subtinent Francesc Boada. El xoc va ser viu, els facciosos es van fugir i
van deixar  cinc  morts  entre  ells  el  capitost  Josep Andorra  (a)  Nas,  quedant  diversos  ferits,  i
quedant ferit  també de gravetat el subtinent Boada, amb dos individus més, i un contús. Als trets va
acudir la Milícia Urbana de Gósols i altres de la part de Solsona plens d'ardor per mesurar-se amb
els rebels. 
Posteriorment  va  seguir  al  mateix  escamot  el  capità  graduat  tinent  del  regiment  d'infanteria
d'Amèrica D. Josep Prats que manava trenta-dos homes; no els va deixar durant  les vint-i-una
hores de camí, i a la fi va aconseguir atrapar-los en les altures de Cambrils prop de la fonda de
Serra Seca, a la formidable posició de la Roca llarga. Eren cinquanta i els capitanejats per Miquel
Tristany (a) l'esgarrat, l'albeitar de Biosca, i el tinent D. Antonio Vilella, un dels deportats a Ceuta.
Desallotjats a la baioneta de la primera posició es van replegar a la part alta de la roca que forma
la mateixa serralada, i allí es va travar un combat viu i sagnant, en què van barallar-se cos cos
amb baionetes els nostres soldats durant deu minuts. Va quedar mort el capitost Vilella i quatre
rebels més: Tristany va ser ferit en el costat dret per un soldat, altres set ho van ser igualment, i van
deure la seva salvació a la gosadia de precipitar-se per la roca rodant muntanya avall, d'aquesta
manera van perseguir-se fins entrada la nit. El destacament d'Amèrica va tenir dos soldats morts i
un lleument ferit: la seva valentia és digne del elogi més gran, i ha aterrit els enemics. Els trets  foc
es va sentir a tres hores de distància, va atreure els voluntaris de Peramola i alguns paisans armats
d'Oliana, que encara que van arribar quan estaven dispersos els rebels, van acreditar l'entusiasme
que regna a la benemèrita Milícia que tant atén la pau i defensa de la Província 
Assetjats en totes direccions i sense cap descans els rebels tot i que vaguen pels boscos fugint de
poblat, se sap que van descoratjats en curt nombre, i que no poden escapar a l'esforç i bon sentit
dels pobles. Alguns s'han presentat implorant un indult que no pot aconseguir-se; patiran la sort
dels que els han precedit; i aquestes noves víctimes de la seducció i la perfídia, confirmaran la
impossibilitat que a Catalunya s'estengui la insurrecció, ja que paguen amb la vida, la deportació,
o la fugida a l'estranger, els miserables que intenten renovar desgràcies la trista experiència no
oblida la massa lleial, i pacifica dels seus habitants. Barcelona 13 de març de 1831. = Manuel
Llaudert. 

Relació dels individus presoners de diferents escamots de rebels, que des de demà s'embarquen per
servir de soldats en els dominis d'Àsia i Amèrica, segons està manat per Reial ordre de 21 de gener
d'aquest any. (La llista consta de 21 membres pel trasllat forçós)
 



“Diario de Barcelona”, dissabte 26 d'abril de 1834.

Tot i que els facciosos de Catalunya estan dispersos i acovardits no tenen alè per lluitar, abunden
en desitjos  d'arruïnar  els  pobles  indefensos,  saquejar  els  domicilis  de  la  lleialtat  i  assassinar
covardament  a  l'innocent  que  agafen  desprevingut.  Exterminar  d'arrel  és  l'obstinació  que  he
contret amb S.M. i amb aquest lleial principat, ja que mentre hi hagi un rebel no podrà el país
gaudir d'aquella dolça pau sense angoixa, que és la font de la prosperitat. Resolt a sacrificar el
meu repòs per obtenir la tranquil·litat dels meus paisans, recorreré els racons de la província, i al
davant d'un exèrcit que té per divisa el valor, i seguit dels valents Urbans que tenen per nord la
fidelitat,  perseguiré  i  exterminaré  els  escamots  en  les  entranyes  mateixes  de  les  muntanyes.
Catalunya veurà restablerta la pau, i la seva florent indústria serà preludi de l'abundància: totes
les classes de l'estat viuran en la  tranquil·litat  i  dolça harmonia que promet  un Govern just  i
paternal. Per arribar a aquest terme feliç es necessita plantificar per descomptat les companyies
corregimentals, manades establir amb Real ordre de 22 de març últim; posar en moviment als
cossos d'Urbans, perquè acudint a tot arreu a on respirin els escamots, aconsegueixin el seu total
extermini: repartir l'armament i vestuari a aquests dignes fills de la pàtria que enfrontant fatigues
per  consolidar  el  Tron  de  la  nostra  innocent  REINA anhelen  presentar-se  amb  la  divisa  de
Voluntari Espanyol, i no confondre amb les ordes de facciosos que manifesten en els seus mateixos
vestits la temeritat que els dirigeix, i la misèria que els envolta. 
Tot i això no és prou per foragitar el perill a què indueix moltes vegades la dura necessitat; s'han
d'obrir carreteres i altres obres d'utilitat pública, perquè el vacil·lant no recorri al pretext de la
indigència per augmentar els escamots, i el pacífic i virtuós jornaler no es vegi condemnat a una
forçosa ociositat; deuen igualment proposar-se i adaptar-se mitjans anàlegs a les circumstàncies,
per indemnitzar els greus perjudicis que un bàndol desmoralitzat ocasiona als lleials patriotes.
Aquests  mitjans  units  a  bon ordre,  sense el  qual  fins  als  millors  desitges  es  fan temibles,  ens
conduiran amb pas megestuós al desitjat terme de les nostres fatigues, obrint un nou i dilatat camp
i la nostra sospirada felicitat. 
Per adaptar aquestes mesures amb l'equitat i encert que vinc de gust, complir que em prevé S.M. la
REINA Governadora a la lleial ordre, que va citada i en què s'expressa que procuri augmentar les
forces i discórrer mitjans de mantenir-les, he cregut convenient envoltar-me de persones de la meva
confiança afegeixin la del públic,  i  que a la decisió pel legítim Tron d'ISABEL II reuneixin la
il·lustració que es necessita per a l'exercici de tan grandioses empreses. Entre els molts individus
d'aquesta esfera que afortunadament abriga aquest Principat, vaig escollir  per valer-me de les
seves llums, en l'ocasió que ho necessiti, i descansar en els seus consells enmig de les greus i vastes
atencions que m'envolten, a l'Il·lustríssim Senyor Bisbe d'aquesta Diòcesis, i els Senyors Intendent
d'aquest Principat, subdelegats de Foment d'aquesta, auditor de Guerra, D. Joaquim Rei, Canonge
Don. Albert Pujol, D. Joan Homs, Marqués de Monistrol, Baró de Foxá, Josep Plandolit, D. Ramon
de Ciscar i D. Manuel Lasala, els qui es van reunir sota la meva presidència la nit del 22 del
corrent, excepte els absents, per meditar la manera més suau de dur efecte els objectes indicats i
seguiran successivament les seves tasques. 

“Diario de Barcelona”, diumenge 27 d'abril de 1834.

Perseguides sense parar els escamots reunits del Ros d'Eroles i Llarg de Copons, un total de 250
homes, per les columnes que amb tanta activitat i encert han dirigit els caps superiors encarregats
per l'Excm. Sr. Capità General, de les operacions a l'alta muntanya del Principat, no han pogut
evitar amb les seves contínues fugides el xoc amb aquelles de la manera més decisiva, ja que fugint
d'una es van estavellar en la seva dispersió contra l'altra que va acabar la seva destrucció. 
El Brigadier D. Vicente Magrath dona part a S.E. amb data d'ahir que la columna que havia manat
sortir de Sanahuja a les ordres del capità del regiment d'Amèrica D. Facundo Enriquez, composta
de tropes d'aquest cos i del batalló de Voluntaris d'Igualada va atrapar a aquells escamots en el
moment que acabaven d'aturar-se per menjar i descansar a la casa d'en Llorenç terme de Pinell.



La guerrilla que era de Voluntaris va iniciar immediatament el foc havent estat reforçada per la
resta de la companyia d'aquesta Milícia; i prenent les oportunes mesures les altres tropes, es va
iniciar l'acció desallotjant-los de la casa i de les altres posicions que havien pres i quedant en
completa derrota perseguint-los durant tres hores. Aquesta columna va tenir un soldat ferit, i mort
el cavall que muntava el capità de Voluntaris d'Igualada Sr. Salvador Dalmasas; els rebels van
deixar 12 cadàvers en el camp de batalla, 6 presoners, 3 carrabines, dos sabres, dues caixes de
guerra, sense comptar els ferits que van quedar entre els matolls, altres que es van endur, i la
multitud d'armes tirades per aquella escabrositat, que per la precipitada persecució no es va poder
reconèixer. 
El Brigadier primer Cap  de la P.M.D. José Maria Colubi, que amb tres companyies de 1r Lleuger i
vint Mossos de l'Esquadra, es trobava prop de Castellar, va sentir els trets sobre la seva rereguarda
en direcció del Pinell i retrocedint cap Llena va observar que se li aproximaven diversos grups
d'insurrectes des de diferents direccions. Immediatament va disposar que carreguessin al grup més
considerable els Mossos de l'Esquadra, al comandament del seu terme D. Antonio Llorens i vint
Tiradors del 1r Lleuger a les ordres dels tinents Joaquim Gorondona i D. Miquel Maria Paniagua.
Els primers van matar al capellà beneficiat de Sanahuja D. Andreu Pascual, un dels caps d'aquell
escamot, i alguns altres, agafant a més dos presoners; i la partida de Carrabiners, va perseguir
també amb intrepidesa  a  quants  se  li  van presentar,  i  el  resultat,  que  els  expressats  escamots
atacats  i  batuts  ja  per  la  columna del  valent  capità Don Facundo Enriquez  han estat  després
completament dispersades, en termes de no haver quedat 10 homes reunits. 
Tots els que van prendre part en aquestes accions es van distingir a porfídia fent particular esment
pel  Brigadier  Magrath,  del  capità Don Facundo Enriquez,  de la  valenta decisió de la  segona
companyia de Caçadors d'Amèrica, conduïda pel tinent D. Antoni Araso, i els sotstinents D. Josep
Simo i D. Manuel Medrano: del brillant comportament del capità, oficials i tropa, de la benemèrita
i  valenta  companyia  de  Voluntaris  d'Igualada i  de  D.  Josep Robira  Voluntari  de  Calaf:  i  pel
brigadier  José  Maria  Colubi,  de  l'honorífic  comportament  de  l'Auxiliar  del  E.M.D.  Gerónimo
Valle: dels capitans del 1r Lleuger D. Josep Masies, Jaume Moncada i D. Manuel Varela; dels
tinents Gorondona i Paniagua: del cap dels Mossos de l'Esquadra el sotstinent Llorenç: del sergent
Manuel Gutierrrez i  del carrabiner Gabriel Zamora, que es va batre personalment amb el cap
Prevere Pascual. 
Una descoberta de Voluntaris  de  la  Pobla  de Lillet  al  comandament  del  seu tinent  D.  Gaietà
Carbonell, es va trobar el dia 21 amb l'escamot de Boquica de 30 homes als voltants de Castellar
de N'Hug; es van tancar en una casa d'aquest poble des d'on van fer la més vigorosa defensa per
espai de tres hores. Van contribuir a ella el Batlle, Ajuntament, capellà rector i els altres veïns
tocant a sometent i prestant tots els auxilis als valents Voluntaris, sent el resultat haver-se retirat
Boquica amb alguns ferits que es va emportar, i quedant per la nostra part només un contús, el
voluntari Joan Obiols i Posta. 
Immediatament que va tenir avis el subtinent del batalló de Tiradors d'ISABEL II D. Josep Milans
del Bosch, de l'aproximació de Boquica a Castellar de N'Hug, va sortir amb la partida del seu
comandament, i la resta de la companyia de seguretat de la Pobla de Lillet per atacar-lo; i trobant-
lo  parapetat en el punt de Moreu, el va envestir intrèpidament, llançant-s'hi també amb l'ímpetu
més gran, el  capità de l'expressada companyia en Jaume Artigas i Francos. A aquest atac tan
decidit no va poder resistir Boquica i es va posar en precipitada fugida, salvant per l'escabrositat
d'aquell terreny. 
L'endemà a l'alba es va continuar la persecució, i les restes de l'escamot van ser aconseguits pels
boscos immediats al poble d'Aranyonet, quedant enterament dispersat, i agafant-los un presoner. 
Els avisos que van arribar a diferents punts, de l'aparició d'aquest escamot a Castellar de N'Hug,
van produir  la  ràpida presentació  per  socórrer  aquell  poble,  d'una companyia  de  carrabiners
d'ISABEL II de Puigcerdà, d'una partida de Voluntaris de Bagà, i d'una altra de Ribes i de Ripoll,
acompanyada  aquesta  d'alguns  carrabiners  de  costes  i  fronteres,  els  ràpids  i  mutus  socors,
manifesten el bon esperit en què es troben aquells pobles, i la dificultat que pugui progressar en el
seu territori cap bàndol. 



El rebel Caragol i les restes del seu escamot perseguits per  totes direccions per les tropes i paisans
de les Valls de Tena i Broto, s'ha vist obligat a internar-se a França, la notícia la comunica d'ofici
el Capità General d'Aragó, afegint que han estat desarmats i internats en aquell regne. Barcelona
26 d'abril de 1834. = D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General = E1 Coronel 2n cap  de la Plana
Major. = Manuel de Tena. 

“Diario de Barcelona”, dimarts 6 de maig de 1834.

L'Excm. Sr. Capità General ha rebut comunicats oficials de l'activa persecució que pateixen els
insurrectes,  capitanejats  pel  capitost  canonge  Tristany,  Ros  d'Eroles  i  altres,  de  les  diferents
columnes de  tropes  Voluntaris  d'ISABEL II  que  S.E.  ha manat  situar  per  netejar  amb la  seva
destrucció del país, la tranquil·litat que tracten d'alterar. 
Havent-se presentat aquests escamots reunits al poble de Fonollosa al dia 29 d'abril, la companyia
de granaders del Regiment d'Amèrica sota el comandament del seu capità D. Pedro de Zenarruza,
que per disposició del governador de Manresa havia sortit a situar-se entre Gravalosa i Rajadell,
es va posar en moviment pel de Camps, amb força de cinquanta-tres granaders, per haver sabut
que aquesta era la direcció que portaven els insurrectes des de Fonollosa. 
La  infatigable  decisió  dels  soldats,  i  el  gran  desig  de  batre,  els  va  fer  superar  amb bastant
promptitud l'escabrós del camí i pujades inaccessibles, arribant a albirar els insurrectes ja reunits
a la plaça d'aquest poble de Camps. El tinent D. Miquel Cantero va marxar per l'esquerra amb vint
homes; el sergent 2° Marcelí Monteagudo amb deu per l'esquerra, i el capità Zenarruza amb els
vint-i-tres restants pel centre. Atacats per aquestes tropes a la baioneta els insurrectes, que estaven
en posició i parapetats a les tàpies de la plaça, les van rebre amb un foc horrorós; però el seu
decidit valor no les va deixar titubejar, i carregant-los pels flancs, van abandonar els seus llocs,
col·locant-se en uns altres més avantatjosos. Renovats els atacs amb la mateixa intrepidesa, van ser
expulsats de posició en posició sempre costa amunt, i per boscos summament espessos,  per espai
de dues hores i mitja, que era la distància fins al més alt de la serralada; mes en arribar al cim on
hi havia grans penya-segats, es van  dispersar  en diferents direccions. 
Els insurrectes han deixat quatre morts al  camp, i tingut vint ferits,  havent-los agafat algunes
baionetes i una carabina; per la nostra part ha estat ferit de gravetat un granader de l'esmentada
companyia. No obstant aquests gloriosos resultats, l'escamot va tornar a reunir-se, i buscant on
aixoplugar-se en la  seva precipitada fugida va ensopegar amb una altra de les columnes,  que
vigilant dels seus moviments, anava a buscar-los per completar la seva destrucció. 
El tinent coronel D. Joaquim Manresa, capità de carrabiners del batalló de Tiradors d'ISABEL II,
va sortir del santuari del Miracle per fer una batuda fins al de Pinós, i abans d'arribar al poble de
Su, va donar alarma un sentinella de dos insurrectes disparant el seu fusell: el sergent Joan Lopez
amb trenta tiradors van marxar a atacar-los, servint de cos de reserva el capità D. Josep Prat amb
trenta  homes  del  regiment  d'Amèrica,  i  envestits  els  insurrectes,  es  van dispersar  en  diferents
direccions, per anar a prendre una posició a rereguarda del poble, camí de Sant Just, on es va
reunir el gruix de l'escamot que constava de dos-cents cinquanta homes. 
Reforçats el sergent i capità nomenats, va marxar el primer per l'esquerra, el segon per la dreta, i
el tinent coronel Manresa pel centre amb la resta de la seva columna, en què hi havia 11 Mossos de
l'Esquadra, i  la seva força total era la meitat  de la dels insurrectes.  Els oficials  Don Manuel
Bermejo i D. Ventura Sayols i el sergent Lopez, van prendre l'altura  intrèpidament: el capità Prat
per la dreta va prendre una casa en què estaven aixoplugats, i atacats pel centre no van poder
resistir l'ímpetu de les nostres tropes, i es van posar en precipitada fugida patint el foc de tots els
trossos, i una activa persecució fins a perdre'ls de vista enterament esbarriats. Els resultats han
estat  vuit  insurrectes  morts  al  camp,  i  de quinze a vint  ferits;  per  la  nostra part,  tres  soldats
d'Amèrica i  dos Tiradors ferits,  un soldat d'Amèrica i dos Mossos de l'Esquadra contusos.  Els
efectes robats pels rebels al poble de Sú, van ser rescatats pels nostres soldats, i retornats als seus
amos. 
Les  restes  d'aquests  escamots  van  prendre  la  direcció  de  Ardèvol,  però  el  coronel  D.  Javier



Rodriguez de Vera, va sortir el 2 del present de Tora, amb una columna de cent cinquanta homes
per no deixar-los un moment de repòs; i el comandant d'armes d'Igualada i el de Calaf amb una
altra força igual. És molt d'esperar que trobant-se a cada pas aquests escamots amb les moltes
columnes que hi ha a moviment per destruir-les, no podent resistir tan confirmats atacs, es vegin
precisades  a  aixoplugar-se  en  el  territori  francès  si  poden aconseguir  el  pas  a  aquell  Regne,
Entretant: es troben en la situació més deplorable perquè havent negat l'indult que no pot concedir-
se, perquè només busquen treves per tornar a la seva criminal manera de viure, es veuen precisats
a seguir una vida errant, plena de privacions i misèries, i el quadre ha de servir d'escarment per
als il·lusos i febles, que es deixen seduir d'esperances que no podran veure realitzades. Barcelona 5
de maig de 1834. D'ordre de l'Ecxm. Sr. Capità General = El coronel 2n cap de l'Estat major =
Manuel de Tena. 

Llistat que manifesta els individus que han estat embarcats per a l'Havana, Matanzas, i Puerto
Rico,  en  virtut  de  la  Reial  ordre  de  21  de  gener  últim,  per  haver  pertangut  als  bàndols  dels
capitostos d'aquest principat de Catalunya.  (La llista consta de 19 membres pel trasllat forçós dels
escamots de Llauger, Josef Sirvent (a) Jep del Molí de la Lon i a la del Bagarro.)

“Diario de Barcelona”, dissabte 14 de maig de 1834.

Relació que conté els noms i cognoms dels rebels dependents del escamot capitanejat pel capitost
Muchacho que s'han refugiat a França en els dies 6 i 8 de l'actual pels pobles d'Osséja i el d'Err. 
Osséja:
Josep Bach, Tárrega, 30 anys; Antoni Llobet, Berga, 19 anys; Antoni Arpachs, Berga, 29 anys;
Jacint Thuibás, Berga, 19 anys; Josep Pons, Berga, 22 anys. 
Err:
Joan Puig, Manresa, 55 anys;  Joan Puig, Manresa, 28 anys; Francesc Puig, Manresa, 18 anys;
Miquel Font, Manresa, 20 anys; Joan Padró, Manresa, 18 anys.
Total 10.
Tots  aquests  individus  van  entrar  sense  armes  segons  consta  al  peu  de  la  llista  remesa  pel
comandant de les tropes franceses a Bourg-Madame. Puigcerdà a 9 de juny de 1834. = És còpia =
El Batlle major. = Francesc Mañer. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 17 de maig de 1834.

La temeritat amb què els rebels intentaven establir-se en l'alta muntanya no obstant la incessant
persecució que patien de  diferents columnes i la  necessitat de  treure el  mal  exemple que  la
presència d'aquests bandits produïa en els pobles alimentant esperances i promovent contínues
ocasions de seducció, obligar a l'Excm. Sr. Capità General traslladar-se al teatre de les peripècies
d'aquells, per donar més impuls a les operacions militars, desplegant la seva natural energia i
concentrant les forces necessàries amb les quals  es  va  proposar sufocar d'una  vegada  els
progressos de la rebel·lió. 
Els escamots de lladres de Muchacho i Boquica que infestaven el territori de Berga, així que van
veure les actives disposicions que es van desplegar, no van tenir valor per esperar les columnes que
amb tanta resolució anaven a buscar-los sota les ordres del governador D. Antoni Oliver, i es van
dispersar completament internant-se a França per Osséja vint-i-tres dels seus individus, un frare
llec i quatre oficials il·limitats que residien a Cervera i Manresa que s'havien absentat de les seves
ciutats  reunint-se amb altres rebels a Buza. 
Al mateix temps els escamots  reunits del Ros d'Eroles, de l'excanonge Tristany, Llarg de Copons i
l'Albeitar de Biosca eren perseguits des de la part de Solsona cap al Segre per les columnes dels
Brigadiers Colubi i Magrat, les del coronel Churruca i tinent coronel Manresa i altres més que E.S.
havia disposat fessin un moviment general i combinat, per no deixar en descans als insurrectes fins



a obligar-los  a batre's,  i  entre  aquestes  diverses  forces  anaven 400 homes  dels  Voluntaris,  de
Terrassa,  Sabadell,  Martorell,  Esparreguera i  Santa Coloma de Queralt  als  que va fer  ocupar
diversos punts molt interessants. 
Arraconats contra el Segre, es van veure precisats a passar a la seva dreta pel pont d'Espia; i
fugint precipitadament a les ribes de la Noguera envaint el corregiment de Talarn, van ser rebuts
per les tropes i Voluntaris Urbans que el seu governador els va sortir a trobar-los perseguint des de
S. Salvador cap a Vilanova de Moyà; però havent-se avançat el governador de Lleida amb una
altra columna per Balaguer fins a Camarasa i Baldomar, els va obligar a contramarxar cap a la
seva esquena per intentar repassar el Segre i tornar als seus antics caus. Dirigint-se al pont de
L'Entorn, el van trobar ocupat, així com l'estaven tots els altres a la part alta del riu, i recollides
les barques; més estrets per les columnes que anaven en el seu abast, van prendre per millor partit
passar-lo  aigua a  la  cintura pels  guals  de Tiurana que  es  van fer  practicables  després  de  la
crescuda. Atrapats per un escamot de la columna del brigadier Magrat quan es preparaven a
descansar a l'ermita de Soleix terme de Guardiola, van patir la més completa dispersió abandonant
el ranxo, fugint els capitostos espaordits per aquells boscos: al següent dia van ser aconseguits pel
brigadier Colubi en una casa del terme de Lloberola i obligats a deixar el repòs que prenien, van
ensopegar amb una altra columna de Voluntaris, d'ISABEL II i tropa que va sortir del Santuari del
Miracle a la vista van variar de direcció, sempre fora de camí, refugiant-se amb la fugida i la
foscor de la nit, i en aquest estat de desmoralització i de desànim van quedar el 14 en els boscos de
Miravé i  S.  Climent executant diverses contramarxes que indiquen la seva vacil·lació sobre la
direcció que han de prendre en vista de trobar-se envoltats de columnes i ocupats per altres dels
punts més essencials. És difícil combatre'ls perquè mai es paren, però l'activitat de la persecució
dona els mateixos resultats. 
L'Excm. Sr. Capità General al mateix temps que ha desplegat els mitjans de força i de vigor que ha
cregut necessaris, ha procurat també per mitjà del consell i amb saludables i paternals avisos,
deslliurar de la seducció a molts incauts de les poblacions per on ha passat, per haver conegut no
ser la perversitat o malícia, sinó la ignorància i la seducció les que els conduïen a resolucions que
aviat s'haurien penedit. 
Els  habitants  de  Berga  van  quedar  plens  d'entusiasme  afirmant-se  en  la  seva  resolució  de
conservar  per  la  REINA nostra  Senyora aquell  baluard de  la  muntanya  tan  combatut  per  les
intrigues carlines; i S. E. quedar no menys satisfet de la seva lleialtat i patriotisme recordant amb
goig haver passat revista entre les files d'aquells Voluntaris a persones molt acomodades i plenes
de responsabilitat que tot el sacrifiquen pel bé de la Pàtria. A Solsona on s'han fet els majors
esforços per fomentar la insurrecció i d'on s'havien absentat com rebels més de quaranta individus
potser  seduïts,  ha adoptat  també ES mesures  tan  eficaços  que protegint  els  bons,  aterrant  als
malvats i aixecant mà a altres faltes l'origen no és la maldat, per imitar així els benèfics i paternals
sentiments  de  S.M. la  REINA Governadora,  li  fan  esperar  que aquella  ciutat  que  per  la  seva
situació pot ser un altre dels baluards de la muntanya, correspon dignament als esforços amb què
S.E. procurarà distingir marxant pel camí de la lleialtat i del mas pur patriotisme. 
Tots els pobles en general s'han omplert de confiança amb l'exemple que quan perilla  la seva
tranquil·litat corre l'autoritat superior a la seva defensa: i la ferma persuasió en què han d'estar
que S.E. mira amb interès igual totes les poblacions que es troben sota el seu comandament, ha
d'animar-los per  ajudar-se per  si mateixes, prestant-se  a la  seva  simple veu  per tot  el  que
contribueixi a destruir radicalment aquestes bandes de lladres. El Brigadier José María Colubi
primer cap  de l'Estat Major ha quedat a Solsona amb el comandament i direcció de les operacions
militars de l'alta muntanya sota el pla que S. E. ha tingut a bé establir. Barcelona 16 de maig de
1834. = D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General = El coronel segon cap de l'E.M. = Manuel de Tena.

“Diario de Barcelona”, dimarts 20 de maig de 1834.

En l'anunci  oficial  del  dia  16  es  va  manifestar  que  els  bandits  després  de  perseguits  per  les
columnes del santuari del Miracle i del brigadier cap  de l'Estat Major D. José Maria Colubi,



quedaven el dia 14 en els boscos de Miravé i S. Climent o Clarà vacil·lant sobre la direcció que
havien de prendre per salvar-se. 
Amb l'objecte de comprimir-los més i obligar-los a sortir d'aquells boscos encara que reduïts en
número de 80 a 90 homes, els comandants de totes les columnes van rebre ordre perquè des del dia
15 dividissin les seves forces en quatre o cinc trossos per batre en guerrilla el terreny que se'ls
marcava i no deixar-los subsistir enlloc. En la tarda del mateix dia es va executar aquest moviment
combinat, i les columnes del coronel Pascual Churruca i del tinent coronel D. Joaquim Manresa
s'aproximessin a 1a casa de Porredon on estaven els rebels per això es van moure aquests en
direcció a Serra Seca per passar la nit en un bosc. 
Sabent-ho el coronel Churruca va passar immediatament a situar-se en l'altura de Serra Seca i es
va  emboscar en  el  punt per  on va  creure intentarien passar. Efectivament dos  quarts  d'onze
d'aquella nit es van presentar els bandits: una descàrrega tancada per l'avançada que el coronel
Churruca havia col·locat els va rebre, i aquest cop que no esperaven, els va desordenar a punt
lliurant a una precipitada fugida amb la major paüra. En  trencar el dia van ser perseguits les
miserables restes d'aquella garba per l'expressat coronel i la columna del tinent coronel Manresa; i
el  resultat  ha estat la més completa destrucció i dissolució d'aquesta garba que amb dificultat
podrà tornar-se  a reunir  en aquell ni en  un  altre país; quedant lliures  els pobles d'aquella
muntanya de l'assot d'aquests malvats. 
L'expressat brigadier fa especial menció honorífica del coronel D. Pascual Churruca; del tinent
coronel D. Joaquim Manresa; dels de la mateixa classe D. Josep Masies i D. Bernardino Sa de Rei;
i de la valentia i patiment dels altres oficials i tropa que amb tant d'entusiasme han secundat les
disposicions que havia dictat aquest cap, per aconseguir tan feliç resultat. Barcelona 19 maig de
1834. D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General, el coronel 2n cap de l'Estat Major. = Manuel de Tena.

“Diario de Barcelona”, dissabte 24 de maig de 1834.

El brigadier  D.  José  Maria  Colubi  cap  de  l'Estat  Major  d'aquest  exèrcit  i  de les  operacions
militars a l'alta muntanya, va participar a l'Excm. Sr. Capità General amb data del 19 des de
Pinós, que a conseqüència de les actives disposicions que parla tornado, quedaven completament
dissolts els escamots de rebels, dels quals molts havien desaparegut a la dispersió, i altres s'havien
decidit pel robatori com últim recurs a l'estat de menyspreu a que es vexen reduïts. 
En les batudes generals que diàriament ha disposat dit cap troben les columnes o partides senyals
veritables d'una absoluta dissolució i agafant algun presoner, o bé fusells o cartutxos llançats a
terra, ja corrent després alguns dispersos, obligant a altres a 1a presentació als seus domicilis o
arrestant a alguns sospitosos. El Ros d'Eroles i altres capitostos van fugir en la batuda del dia 16
del vespre només amb nou homes, dirigint-se a les fragositats de les vessants de Busa per amagar-
se de les multiplicades partides que van marxar en el seu seguiment i proporcionar-se potser el pas
a França ; un altre tros es va escapar cap a les muntanyes de la Llacuna; i d'Igualada, Vendrell,
Vilafranca i altres punts van sortir Voluntaris i tropes exterminar-los. 
Els Mossos d'Esquadra han agafat a diversos, i altres perseguits per aquests i els Voluntaris de
Pont d'Armentera s'han presentat a discreció i es trobin a la presó de Villafranca i altres. A les
muntanyes de Tivissa, Pratdip i Marsá divagava un escamot d'insurrectes comandada per Josep
Pujades, veí de l'últim poble. Una partida de Voluntaris Urbans de Falset després de preses les
precaucions convenients va aconseguir capturar  l'expressat capitost i Joan Sabaté en un corral de
la vila de Llaberia on s'havien amagat assetjats pels Voluntaris: se'ls va trobar un arma llarga de
foc carregada, un ganivet de cop i un capot militar. S.E. ha donat les gràcies als que han executat
aquesta acció, reservant recomanar el seu mèrit després que tingui d'ella més detalls. 
El coronel del 5è Lleuger D. Juan Nepomuceno Mautero que per les instruccions de S.E. havia
passat al poble de Valderrobles a L'Aragó, dona part igualment des del punt amb referència a un
altre de l'Excm. Sr. Comandant general de l'Est de València, que l'escamot de Carnicer havia estat
batut i  dispersat  a Benassal per les tropes d'aquell  Regne i  les  d'Aragó que anaven en el  seu
seguiment obligant-lo fugir en completa derrota cap als seus antics caus. Barcelona 23 de maig de



1834. D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General. = E1 coronel 2n cap de l'Estat Major. = Manuel de
Tena. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 2 de juny de 1834.

Llista que manifesta els presos que han pertangut als escamots que s'individuaran, i que en virtut
de la Reial ordre de 21 de gener d'aquest any, s'han embarcat en el dia d'avui, a la polacra Pepita,
el seu capità Don Narcís Macia, per traslladar-los a l'Havana a l'illa de Cuba, pel servei de les
armes pel terme de sis anys, pertanyents als escamots de:  Carnicer, a la de Joaquim Quiles, a la de
N. Camats de Lleida, a la de N. Arnau, a la de josep Mª Saré de Falset, a la de Ramon Pallejà de
Tarroja, a la de N. Nines de Cornudella, a la de Joan Martí de Falset, a la de Ramon Rofes de la
Figuera, a la de P. N. Lloveras religiós Carmelita de Girona. Un total de 150.)

“Diario de Barcelona”, diumenge 15 de juny de 1834.

Llista que manifesta els individus que han estat embarcats a Tarragona el dia 11 del corrent per
l'Havana al bergantí Dario en virtut de la Reial ordre de 21 de gener últim, per haver pertangut a
les faccions dels capitostos d'aquest Principat de Catalunya. Un total de 150. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 16 d'agost de 1834

Llistat que manifesta els presos que han pertangut als escamots que s'individuaran i que en virtut
de la Reial ordre de vint-i-u de gener últim, s'han embarcat en el dia d'avui al bergantí espanyol
Armonía, el seu capità D. Joaquim de Castaños per a ser traslladats a l'Havana a l'illa de Cuba al
servei  de  les  armes. Dels  escamots  de:  el  Ros  d'Eroles,  del  Llarg de  Copons,  de Tristany,  de
Bagarro, de Brogés, d'Arnau, d'Antoni Vila, del cap de Martorellas, de Llauger, de Carnicer, del
Bolet de Tona, de Canet d'Adri, de Caballé, de Montané, de Morella, De Juan Turmo (a) Nunsi de
Reus, de Miralles, de Muchacho, de Manco, de Menescal, del capellà de García, de Vilella, de Pere
de la Gabriela, de Quílez, de Cabra, de Biosca. Un total de 95. 

“Diario de Barcelona”, diumenge 24 d'agost de 1834.

Alguns assassinats que amb la major barbàrie han comès alguns lladres i assassins en aquests
últims dies en diversos punts d'aquest principat, han cridat molt particularment la meva atenció
per proveir d'oportú remei. Aquests han estat simultanis a l'evasió de diversos caps dels dipòsits de
França, dels quals uns han estat arrestats i altres han aconseguit entrar furtivament, i amb altres
intrigues manejades, encara que en divers sentit, i comprats amb l'or que vessen els conspiradors.
Els  enemics  del  legítim tron de  la  nostra  innocent  REINA i  de  la  prosperitat  comuna,  veient
frustrats els seus extraordinaris esforços i trames per revoltar en massa aquest país de lleialtat a
favor del mal aconsellat Príncep, que a sobre del seu descrèdit ha trepitjat el sòl espanyol que li va
donar l'ésser, per atiar-hi la guerra civil i la desolació, volguessin aconseguir el seu pèrfid designi
sembrant amb el seu punyal fratricida el terror, i provocant indirectament la reacció en els incauts
per trasbalsar així l'ordre establert i entronitzar després la tirania i l'extermini. 
La sensatesa i  moralitat que distingeix generalment als habitants d'aquest Principat,  i  la trista
experiència del que ha passat en temps passats, per als que siguin encara preocupats o incauts, és
un garant que no aconseguiran els rebels amb l'assassinat i les seves ocultes maquinacions, el que
no és  donat  al  seu  valor;  i  que  tots  els  lleials  catalans  concorrin  a contenir  als  malèvols  en
qualsevol  sentit  com  interessats  tots  a  sostenir  l'ordre  i  en  què  no  es  malmetin  les  fundades
esperances de millora,  seguretat i  aquesta que ens promet el  restabliment de les antigues lleis
fonamentals de la monarquia; però havent de contribuir eficaçment amb la meva autoritat  per
reprimir aquests horrorosos delictes que omplen d'oprobi al partit que els fomenta i dona suport,
Ordeno i Mano: 



1er:  Que  en  qualsevol  punt  on  es  cometi  pels  facciosos  algun  assassinat,  el  governador  o
comandant d'armes del partit procedirà immediatament a la captura dels parents més immediats
dels  individus  del  bàndol  o  escamot  que  hagués  comès  el  delicte,  o  els  seus  cercles  pròxims,
públicament tinguts per la mateixa opinió, i de seguida instruint diligències que acreditin aquestes
estrenes i els altres oportuns, fent constar en elles el delicte i la fortuna o circumstàncies de la
desgraciada víctima,  m'ho remetrà per  acordar en el  possible  la  indemnització  dels  perjudicis
causats a la família del difunt, i per les altres providències convenients segons la gravetat del cas i
les  seves  circumstàncies;  entenent  aquesta  disposició  sense  perjudici  que  per  l'Autoritat  que
correspongui es formi la causa per l'assassinat i càstig dels seus autors i còmplices. 
2n: Les Autoritats militars als que correspongui i els alcaldes majors, balls i ajuntaments de tots
els pobles, redoblaran la seva vigilància i actiu servei a la persecució de malfactors o persones
sospitoses,  i  a  mantenir  l'ordre i  tranquil·litat  en els  territoris  del  seu respectiu  càrrec;  en  el
concepte que recomanaré a S.M. El seu zel i bons serveis en aquest particular, al pas que qualsevol
omissió o descuit (que no espero) seria castigat com a objecte de la responsabilitat més gran. 
3r: Es recorda, i executarà amb tot rigor i puntualitat, que queda ordenat en el meu bàndol donat a
Sta. Coloma en 13 d'abril últim; i els governadors militars i polítics estaran molt a la mira perquè
els balls i ajuntaments no siguin morosos en donar els parts previnguts, i  en complir les seves
obligacions en el particular; en cas de contravenció procediran com en el citat bàndol es disposa; i
sense perjudici em donaran puntual notícia quan observin apatia o poc zel i activitat en el bon
servei en matèria de tanta transcendència, per tal que recaigui la resolució oportuna, ja que en
circumstàncies tals cal que compleixin tots eficaçment amb el seu deure i prestin els bons oficis que
exigeix d'ells el bé comú. 
4a: El que disposen els dos articles anteriors comprèn també als comissaris zeladors i dependents
de policia, que com en aquesta capital esteta igualment encarregats de mantenir l'ordre i pública
tranquil·litat, perquè sota la més estreta responsabilitat augmentin la seva vigilància i serveis, de
manera que en el més mínim no s'alteri aquella, i perseguiran i aprenguin als malfactors i els
pertorbadors del repòs públic. 
Restablerta la comissió militar executiva i permanent d'aquest principat, en virtut de l'autorització
que S.M. havent sentit al seu consell de Ministres, s'ha servit donar-me per Reial ordre de 7 de
l'actual,  els  delictes  en què ha d'entendre seran jutjats  amb l'activitat  i  rapidesa  que convé  a
aquesta classe de judicis, a la satisfacció de la vindicta pública, i a reprimir amb mà forta i severa
als pertorbadors de la tranquil·litat; perquè si dones mesures contingudes en aquest bàndol no
arribessin  contenir  els  crims  i  assassinats  de  famílies  pacífiques  en  despoblat,  confiant  en  la
impunitat que pot comportar la sorpresa i falta de proves, es faran servir represàlies a les famílies
dels que formin part  dels  escamots,  i  no es perdonarà cap mitjà,  per assegurar el  càstig dels
culpables,  protegir  els  pobles i  lliurar,  amb l'escarment  exemplar  dels malvats,  de la  contínua
inquietud  i  angoixa  que  produeix  la  insurrecció  i  els  seus  còmplices  i  excitadors.  Donat  a
Barcelona a 23 d'agost de 1834. = Manuel Llauder. 

“Diario de Barcelona”, dijous 4 de setembre de 1834.

Sabent per diferents notícies rebudes, tanta de dins com de fora del Regne, que han desertat dels
dipòsits de França introduint-se en aquest principat els capitostos Targarona, Llaugé, Miralles,
Montaner, Galcerán, Tristany i altres; que així com el Ros d'Eroles, Llarg de Copons es troben
ocults  i  disseminats  per  diversos  punts  de  la  província,  amb  ànim  resolt  d'alterar  la  seva
tranquil·litat i buscar prosèlits: Atès el perillós de la seva presència i com s'interessa la humanitat
a capturar aquests i altres bandits, descobrint les caus on s'alberguen, per evitar d'aquesta manera
passin endavant els robatoris i assassinats que han començat a cometre per suggestió seva, i els
que si no es corregissin amb mà forta, torbarien l'assossec dels pacífics habitants, especialment
dels de petites poblacions, de cases de camp i dels vianants; he vingut a decretar es portin a efecte
amb el major rigor els articles següents: 
1r. El que abrigara a aquests bandits o els seus sequaços a casa o dins de la seva possessió, en



cova,  barraca  o  sabent  el  seu  asil,  els  ocultés  sense  donar  part  immediatament  a  l'autoritat
competent, o la militar més immediata, patirà la pena de ser passat per les armes. 
2n. L'amo o mestressa de qualsevol casa o possessió en què es trobarà ocult algun d'aquests rebels
o lladres amb mostres d'haver-ho en elles ocultat maliciosament, serà examinat en l'acte per la
partida  de  força  armada  que  executi  l'arrest  o  reconeixement.  Aquesta  partida  servirà  de
comprovant per justificar el succés, i conduirà presos a l'amo, o propietària de la casa amb les
persones principals de la seva família que hagin pogut ser còmplices, al capdavant del partit, on el
governador,  l'alcalde  major  o  el  comandant  militar  s'entendran  breument  i  sumàriament,  per
acreditar el fet, i comprovada que sigui la criminalitat procediran sense altra demora si l'execució
de la pena assenyalada, i remetre testimoni, del que obrat; i en cas de dubte consultar mantenint
presos als reus.
3r. Es consideraran com amagadors dels bandits i subjectes a la mateixa pena de l'article 1r, a tots
aquells que els donessin diners sense que els serveixi d'excusa haver-los arrencat a la força i amb
amenaces de mort. 
4t. La mateixa pena tindran els que des de casa o tasques o en qualsevol altre punt, veiessin lladres
o facciosos en camí, bosc & i; i no procuressin donar immediatament avís al seu ball, regidor o cap
de força armada més immediata; i per contra es premiarà amb una quantitat o premi corresponent
als que donin avisos que proporcionin la captura o mort dels bandits. 
5e.  Seran  igualment  responsables  per  ser  encausats  i  subjectes  a  les  penes  previngudes  si
resultessin culpables, els balls i justícies en els termes dels quals ocultin bandits en els boscos,
cases de camp i demés i no siguin confiscats; doncs tenen tots els mitjans de saber diàriament del
que passa a tot el terme, pels pastors, treballadors, llenyataires o habitants de les cases de camp, i
és de la seva obligació fer continus reconeixements i batudes als paratges més ocults i escabrosos. 
6è. Els Capellans-Rectors i Eclesiàstics seculars o regulars que exerceixen dignitat als pobles en
els  quals  es  formi  causa als  Batlles   o  Justícies  per  haver  faltat  a  les  anteriors,  podran  ser
compresos igualment, en la mateixa causa, perquè el just respecte amb què són mirats i és tan propi
dels deures consagrats a la religió dels nostres pares que amb senzillesa i zel professem, els facilita
exercir la influència del seu ministeri, excitant a l'acompliment de tan sagrats deures per ser el seu
objecte evitar els robatoris i el vessament de sang que executen i provoquen aquests bandits. 
7è. Els anteriors articles comprenen a tota classe de persones sense distinció ni cap excepció, sigui
quina sigui la seva jerarquia, estat o condició. 
Els  governadors  Militars  i  polítics  d'aquest  Principat,  i  els  comandants  Militars  de  Districte,
queden autoritzats per a publicar en el meu nom aquests articles, imprimint i escampant-te'l amb
profusió perquè arribi a notícia de tots: i a més queden encarregats així com els alcaldes Majors i
Comandants militars i de Partides de força armada, de la seva més puntual compliment. Donat a
Esparreguera a 2 de setembre de 1834. = Manuel Llauder. 

“Diario de Barcelona”, divendres 12 de setembre de 1834.

Havent  aparegut  de  nou en  el  poble  d'Aguilar  el  cap canonge Tristany,  unit  amb el  Llarg de
Copons, Gualdo i altres, al capdavant de cent rebels, el coronel Antonio Van Halen, Comandant
militar  de  la  baixa  muntanya,  va  marxar  immediatament  des  de  Manresa,  per  perseguir-los,
dividint-se en dues columnes. E1 governador de Cervera, que amb una columna de la primera
lleugera va sortir d'aquella ciutat a les primeres notícies d'aquesta novetat, i una altra columna
anomenada del Llobregós, que es va posar en moviment des de la part de Sanahuja, van espantar
aquest  escamot  obligant-la  a  dirigir-se  cap a la  part  de  Pinós.  = El  comandant  del  Santuari
d'aquest nom, fortificat, Jaume Nat, reunint la seva guarnició una part de la columna del Llanera,
que es va afanyar a conduir-la el seu cap, va expulsar al bàndol del poble, sense disparar un tret,
ni contestar als que aquells bandits fugint li disparaven, fins que els va perdre de vista amb la nit.
= L'endemà, amb les mateixes forces va trobar emboscada el mateix escamot, prop de l'Hostal de
Grimaud, a tres quarts d'hora del mateix Santuari, i frustrant l'objecte de la seva emboscada, la va
combatre i  va preparar  la  seva derrota,  que a poca estona d'haver  acabat  la seva acció,  van



consumar setanta-quatre carrabiners,  al  comandament  del  capità d'aquest cos,  D.  Lope Maria
d'Urquiza a qui recomana el coronel Van-Halen, el mateix que a un carabiner ferit, i als altres
individus, que tots van omplir els seus deures, dispersant i llançant l'escamot cap a Matamargó. =
Del Regiment de Zamora hi va haver un mort i quatre ferits, entre els quals ho va ser el sergent 2n
del mateix Manuel Gregori, a qui recomana pel seu valor; i de carabiners va morir el cap Pere Val,
el valor i decisió recomana també el cap, que afegeix, que l'escamot va tenir major pèrdua en morts
i ferits que va poder salvar en cavalleries, i amagar al bosc. = Perseguida la mateixa garba en
diferents  direccions  per  les  columnes  que  van expressades,  acaba de  rebre  l'Excm.  Sr.  Capità
General, part del coronel Van-Halen del dia l0 a les onze de la nit, des de l'Hostal dels Hostalets, a
cinc quarts d'hora de Manresa, en què diu: que a dos quarts d'aquella nit, després d'haver marxat
a la mateixa hora del matí, des del Santuari de Pinós, seguint els passos del mateix escamot, havia
arribat a aquell Hostal: que al crit de visca la REINA, la va atacar a la baioneta, i la va obligar á
abandonar la casa, tirant als rebels una infinitat d'armes, passant el riu Cardener, en què alguns
van caure a cps de baioneta, i dispersant completament per aquelles muntanyes. =. Aquest cap  va
rescatar la correspondència que acabaven d'interceptar els rebels, prop de Súria, i la van deixar en
el mateix Hostal, a on hi havia a més molts efectes i municions. No dona més detalls, que promet
per a després  de fet  de dia,  i  així  que hagi  pogut  reconèixer  el  camp.  Només si  manifesta la
dolorosa pèrdua de tres granaders morts i altres tants ferits, però amb el plaer, que tant els Srs.
Oficials com la tropa, s'han conduït amb molt valor. = A l'alta muntanya va tornar a presentar-se el
Ros d'Eroles amb els seus bandits, la força no s'expressa, i diran els detalls, cometent algunes
atrocitats. El coronel D. Pascual Churruca, que dona part a S.E. sobre la marxa, ho va aconseguir
al Cap del Plà, i tot i la forta posició en què es va recolzar, el va batre i perseguir fins a la nit, fent-
li bastant pèrdua, i diu que seguia en la seva persecució el capità Oronoz. La nostra va ser de dos
morts i vuit ferits entre tropa i Voluntaris Urbans, entre ells greument el valent abanderat D. Rafael
de Frias. = Aquesta mateixa garba, fugint potser de l'expressat coronel, va ensopegar amb una
altra de les nostres columnes, ja que el coronel Van-Halen diu en el seu comunicat, que la columna
que sota les seves ordres condueix el comandant Nat, havia batut en el mateix matí del dia l0, una
altra facciosa prop del Miracle, sense més detalls. = Una partida del destacament d'Organyà va
perseguir la garba de catorze lladres, capitanejada per un anomenat Cames-Cruas que havia robat
les mules de l'hostaler de la vila de les Perles, amb el seu criat, havent aconseguit dispersar-los, i
rescatar les mules; i al traginer que ja havien tornat amb la partida. = Tots aquests, amb repetides
trobades, tot i que acrediten les enormes trames amb què els enemics de la REINA nostra Senyora,
intenten revoltar aquesta Província, i la desesperació amb què es presenten els seus agents com a
únic mitjà, de salvar-se, manifesten també el valor i decisió de les nostres tropes, i dels Voluntaris
Urbans, l'activitat amb què es procedeix a la seva persecució, i la suma vigilància establerta per
tot arreu, per tallar en el seu origen tot principi de rebel·lió = L'Excel·lentíssim Sr. Capità General,
que no descansa un moment a acudir amb les seves providències a tots els punts amenaçats, ha
redoblat  la seva natural  activitat  i  fermesa, per sufocar en aquests dies la  sublevació,  que les
intrigues de dins i fora del Regne, promovien amb afany en tots els angles del Principat. No ignora
tampoc S.E. les considerables sumes que s'han enviat per a aquest objecte, i que recolzant-se a
elles, a la seducció i a tot gènere de faules, s'estan fent els últims esforços per pertorbar l'ordre,
cridant l'atenció per molts punts a un temps; però comptant S.E. amb la lleialtat de la majoria dels
habitants de Catalunya, els pobles desenganyats no prenen part, sinó que assenyalen les petjades
dels rebels a les nostres columnes, amb la subordinació i heroic comportament de l'exèrcit, amb la
decisió de la benemèrita Milícia urbana, que es presta com la de la Capital que dona l'exemple, a
reforçar l'exèrcit, i ocupar els punts importants que aquest deixa, i amb les mesures de rigor al fet
que la  necessitat  ha obligat,  consignades  en els  bàndols  i  altres  ordres  comunicades  als  caps
militars; espera amb fundat motiu de la simultaneïtat d'aquestes mesures, i de l'exactitud amb què
les farà complir, que els gegantins plans dels nostres enemics que ja han avortat, quedaran reduïts
a pols; i que d'aquí a poc temps tornaran els districtes de Principat, fins d'ara pertorbats, gaudir
de la pau i assossec que no ha molt de temps gaudien. = Esparreguera 11 de setembre de 1834. =
D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General. = El coronel 2n cap  de la Plana Major. = Manuel de Tena. 



A Barcelona el dia a dia continuava, només puntejat per trasbals del còlera en aquesta segona meitat de
l'any 1834.  Ja es  patent  el  funcionament de   Barcelona com a  ciutat-estat  al  marge de la  resta  de
Catalunya).

“Diario de Barcelona”, dimarts 30 de setembre de 1834  

Dels diferents comunicats oficials que l'Excm. Sr. Capità General ha rebut a la ciutat de Vic i en
aquesta vila, resulta: que havent-se disposat una batuda general per les columnes del corregiment
de Girona, per acabar radicalment amb el bàndol que havia intentat pertorbar aquell país, i que
tot i les promeses dels agents carlins, no va ser secundada pels habitants com creien; produir
aquella operació els més avantatjosos resultats, ja que van quedar destruïts i dispersos les restes
dels escamots que havien pogut salvar-se de les primeres derrotes que ja hi havien experimentat: es
va agafar al rebel Fidel Corominas, que haurà patit ja, la pena que la llei li assenyala; es van
restituir a les seves llars, la major part d'aquells, que seduïts momentàniament, havien faltat a la
seva lleialtat i als seus deures; i el capitost Boadella va haver de fugir molt lluny per ocultar amb
tres ferides que va rebre en la sorpresa del dia 12 al castell de Montagut, on va ser també ferit el
seu segon, Francesc Pou, que s'assegura haver ja mort. 
El tinent de Rei de Girona, recomana a S.E. el bon esperit que anima la major part dels pobles
d'aquell corregiment; l'entusiasme de les companyies de Milícia Urbana de S. Feliu de Guíxols i
Calonge, organitzades i instruïdes pel seu comandant d'armes D. Ramon Galí la decisió de les de
la Bisbal, manades pel seu comandant d'armes, Don Josep Mª Vidal; el bon sentit i lleialtat dels
Voluntaris de Banyoles; el valor dels de Sta. Coloma de Farners i Amer, que van operar activament
a l'anihilament de l'escamot, i últimament al comandant dels Mossos d'Esquadra, D. Pedro Pablo
Veciana, per la seva activa cooperació amb els seus valents de les esquadres per a totes aquestes
batudes i accions. 
Reunits el dia 19 els capitostos, Caballeria i Montaner a l'escamot del Muchacho, que ha vagat per
aquest districte, van ajuntar en Moreta i Pens com cent homes, intentant dirigir-se a Ripoll, pels
coneixements que es té el primer en aquella vila; però en arribar a Estiula, van ser batuts per una
columna de carrabiners i Urbans de Ripoll que va sortir d'aquell punt a la primera notícia de la
seva  aproximació.  Una  altra  columna  de  Tiradors  d'ISABEL  II  que  va  sortir  de  Vic,  al
comandament del seu coronel primer comandant Josep Montero, els va espantar i va fer ensopegar
amb una altra dels Urbans de Prats, manada pel seu comandant d'armes el tinent coronel D. Joan
Rovira en el termini de Salselles, que els va seguir durant set hores, sempre a la vista, llevant-los el
ranxo,  una capa,  cartutxos  i  altres  efectes;  i  assetjats  després  per  una altra  que  havia  sortit
d'aquesta vila al comandament del seu governador, es van veure embolicats en totes direccions i
obligats a una absoluta dispersió. Després d'aquests moviments ja no s'han albirat més que, uns 30
a 40, en els voltants de Saderra que es van desbandar també immediatament; resultant de l'activitat
d'aquesta persecució combinada que no existeix ja en tota aquesta part, reunió important de rebels,
i haver-se separat per ocultar-se, el capitost Muchacho que es troba ferit en un braç i al cap. De
resultes d'aquests successos, diversos s'han presentat a les justícies dels seus pobles, però de no
poder-se acollir a l'indult, i ahir ho van verificar dos a aquesta vila les declaracions confirmen, els
fets que es refereixen. 
El poble de Prats de Lluçanès on el capitost Galcerán va aixecar el primer escamot de Catalunya,
ha millorat tan notablement la seva opinió i esperit que dels individus indultats, després d'aquell
succés, ni un de sol ha marxat per reunir-se als rebels: dels altres habitants s'ha organitzat una
companyia de milícia urbana de més de cent homes, que part d'ella ha verificat ja algunes sortides
amb gran entusiasme i valor, comprometent d'una manera decisiva per la justa causa de la REINA
nostra Senyora. Tots els altres pobles d'aquestes muntanyes als que la presència de l'Excm. Sr.
Capità General ha reanimat, desenganyant-les de les moltes mentides amb què intenten al·lucinar
els agents carlins,  milloren notablement el  seu esperit públic,  prenent un interès decidit  per la
destrucció d'aquests bandits, perquè coneixen que no són més, que bandits  reunits per cometre
assassinats, robatoris i tota classe d'excessos i abusos. 



El coronel Antonio Van-Halen, comandant militar de l'alta i baixa muntanya, diu S.E. amb data del
24 que el capitost Tristany, a qui persignen les seves columnes amb gran activitat i sense descans,
havia estat el dia 21 a Fraxanet amb sols 30 o 40 dels seus: el Llarg de Copons, al terme de
Castelltallat amb només tres homes i finalment que el Ros d'Eroles havia aparegut a Guardiola de
Mirambell amb alguna força encara que no donava seguretat a aquesta notícia. 
Els voluntaris d'Ager del corregiment de Lleida manats pel caporal, Pau Monclús, van perseguir
un grup de rebels que havia aparegut en el seu terme; van matar a un, van ferir un altre, van
dispersar els altres i continuaven contra ells, la persecució més activa. 
El brigadier José Maria Colubi governador i comandant general de districte de Tortosa, participa
igualment a S.E. que posat d'acord amb el brigadier José Santa Cruz, comandant general de l'Est
de València,  anava a verificar  una batuda general sobre els  ports  d'Alfara,  Benifaza,  Fredes i
Beseit,  a  fi  d'exterminar  i  desarrelar  els  rebels  que  infesten  els  límits  d'Aragó,  Catalunya  i
València; des dels seus caus insulten contínuament els territoris de les tres províncies, vexant els
pobles d'on poden treure recursos i manteniment. 
S.E. ha passat una prolixa revista a Vic i Prat, a les companyies del batalló de Tiradors, examinant
la seva policia interior i informant-se de l'estat de la seva disciplina; i continuarà avui i demà
practicant el mateix amb les companyies d'aquest cos que es troben en aquesta part per consolidar
més i més la seva utilitat i reputació que tant ha de contribuir a bon esperit del país. 
A Vic va verificar el mateix amb el batalló de Milícia Urbana que es va presentar complet i amb el
seu airós i brillant vestuari nou; desfilant en columna d'honor després de la revista i últimament en
columna de viatge amb gran marcialitat i valor, enmig d'un nombrós concurs. S. E. Va manifestar a
aquell governador, a l'ajuntament i els caps, la satisfacció que li cabia. Berga 27 de setembre de
1834. = D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General. = El coronel 2n cap de l'Estat Major. = Manuel de
Tena. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 8 d'octubre de 1834  

L'Excm. Sr. marquès de la Vall de Ribes Capità General d'aquest Exèrcit i Principat des del poble
de Martinet on es trobava el 4 de l'actual, en marxa cap a la Seu d'Urgell després d'haver situat
diversos destacaments en punts interessants per evitar noves incursions dels rebels en les asprors
de les ribes de Llobregat a prop del seu naixement entre Vallcebre i voltants; ha disposat que tornin
a aquesta plaça les companyies de Voluntaris que es trobaven a Monserrat, i els individus de les
que guarneixen a Manresa que no vulguin voluntàriament romandre sobre les armes. Aquesta força
Urbana ha permès, amb la utilitat dels seus serveis, disposar de les tropes que ocupaven aquell
districte per perseguir, com ho han verificat incansablement, les hordes rebels. Els tres escamots
que s'engrossien a la muntanya, acabdillades pel Muchacho, Ros d'Eroles, i el canonge Tristany
han estat atacades i rebutges en repetides trobades. La primera ha deixat d'existir totalment i les
altres dispersades a la fragositat del país on s'aixoplugaven, han perdut municions, diversos efectes
i el fruit de les seves rapinyes. Els muls de Solsona que havia robat, pel rescat demanaven 48 unces
d'or, amenaçant matar el fill de l'amo que va agafar el Ros, amb ells a la serra de Llenas, van
caure també en el nostre poder: pot dir-se que aquests escamots queden enterament desbaratades. 
A la Cerdanya S.E. ha revistat la milícia urbana rectificant i perfeccionant la seva organització, a
més de mobilitzar una part sobre el punt de Berga per acudir sempre que sigui menester en auxili
d'aquell partit, al servei del qual presten amb decisió els lleials cerdans que es troben animats del
millor esperit. Els oficials d'aquesta milícia han volgut obsequiar amb el més gran interés S.E. i
l'han acompanyat fins Montallà i Martinet. 
El brigadier D. Josef Maria Cohibí participa des de Xerta amb data 4 de l'actual que havia atacat
a 300 facciosos comandats pel capitost  Torné de Mirabet a Prat de Compte,  on va tractar de
sorprendre'ls a l'alba del 3 del corrent; però just els van veure van fugir, anant cap als Ports;
podent solament tirotejar alguna cosa la seva rereguarda i  agafar-los un fusell  i  alguns altres
efectes. Dit brigadier continuava les seves operacions sobre els rebels, al mateix temps que les
forces de València, manades pel Capità General i el brigadier Santa Creu es dirigien a la mateixa



finalitat, contra els escamots de Carnicer i altres capitosts rebels que infesten les ribes de l'Ebre, en
l'escabrós país que divideix els confins d'Aragó, Catalunya i València. Barcelona 7 d'octubre de
1834. = Per ocupació el 1r i 2n caps de l'Estat Major = El comandant Ajudant del mateix =
Gerónimo Valle. 

“Diario de Barcelona”, diumenge 12 d'octubre de 1834  

Llista que manifesta els presos que havien format part dels escamots d'aquest principat, i que en
virtut de la Reial ordre de 21 de gener últim, s'han embarcat en la polacra espanyola Minerva, el
seu capità Juan Domenech, per a ser traslladats a l'Havana a l'illa de Cuba, al servei de les armes
per sis  anys,  en el  dia d'avui. Als escamots de:  Sorbel,  D. Enrique,  Vallés  de Tortosa,  Miguel
Llorens, Panoya, Miguel Simó, Josef Fornos, Ros d'Eroles, Cabra, Carnicer, Mari, Villar d'Olot, a
la de Canet d'Adri, Collelles, Del Royo. Un total de 34.

“Diario de Barcelona”, dimarts 28 d'octubre de 1834  

L'Excm. Sr. Capità General d'aquest Exèrcit i Principat ha rebut l'ofici original que segueix, i que
va deixar el capitost Agustí Saperes (a) Caragol a la Justícia de Fraixenet. 
"Exèrcit d'operacions dels defensors del Sr. Carles V. = Comandància General del Principat de
Catalunya = Núm.14 = És tan justa la causa que defensem per posar el Rei D. Carles V. en el seu
legítim tron, com a criminal qualsevol espanyol que ometi  la més petita cosa per a això; sota
aquest pretext he acceptat les instruccions d'aquest sobirà per passar en aquest Principat les que
són amb àmplies facultats per fer tot el que cregui convenir millor al seu Reial servei, a la causa de
Déu i al bé general dels pobles. Per les facultats concedides de Rei Ntre. Sr. ordeno i mano el
següent. = Article 1r = Les Justícies dels pobles toquessin sometent immediatament, reunint tots els
paisans  fidels  amb  armes  de  foc,  i  blanques,  i  posant-se  al  capdavant  d'ells  aquesta  justícia
compareixeran  al  punt  que  se'ls  indicarà.  =  Art.  2.  °  =  Les  Justícies  seran  responsables  de
l'execució d'aquesta ordre sota pena de la vida, i confiscació de tots els seus béns. = Art. 3r = El
subministrament dels paisans que es reuneixin per defensar la justa causa seran subministrats amb
una pesseta diària i el pa dels fons pertanyents al Rei nostre Senyor. . = Déu guardi a V. molts anys.
Caserna general de Besora 25 d'octubre de 1834. =. El Comandant General. = Agustin Saperes. = 
No s'ocultava a S.E. l'obstinació del partit carlista a portar endavant els seus plans tot i la derrota
que va experimentar amb la presó i mort del ex-general Romagosa; i temorós que es desenvolupés
a l'alta muntanya, i faldilles de Pirineu a on es dirigien les seves trames, no retardar un moment en
sortir a recórrer aquells països que tenien gran necessitat de la presència de l'autoritat superior. =
Aquesta visita de S.E. per la Cerdanya, la Seu d'Urgell i altres punts interessants en el curs del
Segre ha produït els resultats que es va proposar la seva notòria previsió i l'encert amb què tan
oportunament sap anticipar-se impedir els mals que han de sobrevenir. = Reemplaçat Romagosa
pel Caragol com ja es veu, hauria pogut trastornar aquell país si ho hagués trobat descuidat; però
les  providències  dictades  per  endavant,  i  l'impuls  donat  a  les  operacions  militars  amb  la
multiplicació de columnes i llocs de guerra han paralitzat i començat ja a desunir tan combinats
plans. = 
Caragol no només no és secundat pels habitants dels pobles als quals tracta de seduir, sinó que no
fent cas de les seves pomposes ordres es va veure precisat enviar els seus satèl·lits que toquessin a
sometent al poble de Fraixenet, perquè ni la justícia, ni els habitants van voler fer-ho per si, per no
faltar  a  les  ordres  i  edictes  de  S.E.  =.  Ben  clar  es  veu  l'infatigable  moviment  d'aquest  partit
agosarat que procura recuperar-se aviat de les seves pèrdues per tenir sempre en esperança als
seus sequaços; però els resultats acrediten que la vigilància establerta, i la rapidesa amb què es va
a tot arreu no deixa assaonar el fruit de tantes llavors de rebel·lió com se sembren pels racons del
principat aprofitant al mateix temps de la calamitat del còlera que afligeix la capital i altres pobles.
= No ignora S.E. que Targarona es troba també disposat a envair des de França el nostre territori
per la part de la Cerdanya al capdavant d'alguns rebels espanyols, i estrangers mercenaris, però



està previst aquest moviment des de fa algun temps, i avisats els caps de les operacions militars, els
governadors  dels  corregiments  limítrofes,  i  reorganitzat  el  de  Puigcerdà per  l'activitat  del  seu
governador interí D. Francesc Bonet, és d'esperar que en aquest país s'estavellarà Targarona si
efectua la seva invasió: i si pot salvar-se del valor i decisió dels seus habitants, altres columnes i
trossos de milícia urbana que l'esperen sabran acreditar que els seus progressos a Catalunya seran
semblants als que van experimentar la primera vegada i que potser la seva sort en aquesta serà
més desgraciada. Esparreguera 27 d'octubre de 1334. = D'ordre de l'Excel·lentíssim Sr. Capità
General. = El coronel .2. ° cap  de la Plana Major = Manuel de Tena. 

“Diario de Barcelona”, divendres 31 d'octubre de 1834  

Durant l'expedició que l'Excm. Sr. Capità General ha verificat pels pobles de la muntanya d'aquest
Principat, ha rebut notícies de les operacions militars que s'executen per les nostres columnes en
diferents districtes, i S.E. ha disposat que encara que amb endarreriment, es faci d'elles la deguda
menció perquè no quedi en oblit el valor i entusiasme amb què es distingeix la força armada de
totes classes que sosté la tranquil·litat en aquest país. 
El 5 de setembre hi va haver una acció a la casa de Sarrí, terme de Timoneda  per part de la
columna del  coronel  D.  Pascual  Churruca  composta  de  tropes  del  Regiment  de  Zamora i  els
Voluntaris Urbans de Solsona contra l'escamot del Ros d'Eroles a la qual va ocasionar la pèrdua
de dos morts i de sis a vuit ferits i la seva completa dispersió, tot i les fortes posicions que ocupava.
Aquestes ens van ocasionar de la nostra part una pèrdua gairebé igual,  entre la  que hi ha el
Sotstinent del regiment de Zamora graduat de tinent Rafael Frias que va ser ferit i es va distingir:
fent també menció honorífica de D. Domenech Coll i Don Antoni Pons capità i tinent dels Urbans
de Solsona i dels individus d'aquesta companyia Joan Pla, Pau Corominas, Joan Camps, Pascual
Boix i Joaquim Grau i de D. Josep Moreu tinent del tercer batalló de Zamora que al capdavant de
la seva guerrilla va ser sempre el primer a avançar contra l'enemic i de tots en general que es van
aportar amb valor i resolució. 
El Brigadier D. José Maria Colubi es va dirigir des de Xerta el 23 de setembre per atacar els
insurrectes que es trobaven en Paüls i els seus voltants. Havent descobert la guerrilla manada pel
subtinent de Savoia D. Antoni Fernandez Villegas els va llançar fins a una altura en què s'havien
reunit més de 200 que és resistien. Allí van tornar a ser atacats pel capità D. Pere Escarpiso amb la
resta de la companyia i per l'ajudant de l'Estat Major d'aquest exèrcit el tinent coronel D. Cristóbal
Taill que es va dirigir per l'esquerra amb 50 homes del 5è Lleuger al comandament del capità D.
Fidel Profit: això els va posar en precipitada fugida, sent el resultat haver tingut els rebels tres
morts, un dels quals ho fou pel Mosso de l'Esquadra Josep Antonio Sastre, i un altre pel caçador de
Savoia Llorenç Guerrero que després va ser contús: a més un presoner que va patir  la pena capital
a Xerta d'on era natural, diversos fusells, mantes, gorres i altres objectes llençats. 
L'expressat brigadier Colubi recomana el mèrit  dels  oficials  i tropa que van expressats la més
manifesta  haver  omplert  a  porfia  els  seus  deures  i  amb gran  entusiasme,  els  capitans  de  les
companyies Urbanes de Reus D. Pau Font i Josep Giol i Gil, el tinent coronel graduat capità de la
companya Corregimental  de  Tortosa  D.  Josep Jornet  i  el  sotstinent  addicte  a  la  plana major
d'aquest exèrcit D. Baltasar Colubi. El 19 de setembre el comandant del regiment de Bailen Vicente
Llorens va perseguir al terme de Garcia al rebel Aguiló Ball de Monroig que havia revoltat el poble
a l'entrada de Carnicer qui va ser mort per una de les seves guerrilles. Aquesta mort és de gran
interès a la causa de la REINA nostra Senyora per la influència que tenia aquest malvat en aquell
país. Els Voluntaris Urbans de Bellmunt es van distingir en aquest succés, i S.E. els va donar al seu
temps les degudes gràcies. 
El  29 de setembre van aparèixer al  terme de Camprodon 2 insurrectes que eren el  pare Joan
Roquer vestit de paisà i un altre anomenat Costa seva assistent, amb un guia que els dirigia a
França. Dos paisans de Rocabruna els van perseguir per descomptat sense més armes que els seus
pals, i pel sol acte del seu valor i decisió, fins que ajudats pels Voluntaris del mateix Rocabruna i
de Camprodon, van aconseguir aprendre a l'esmentat pare Joan Roquer i al seu assistent que van



confessar ser el primer conventual de la Mercè de Girona, haver-se trobat amb el seu assistent a
l'escamot que es va aixecar a la plana de la mateixa i va ser dispersada en Cassà de la Selva en la
qual havia exercit l'ocupació de tinent. 
Van ser conduïts a Olot per a continuar la sumària i aplicar-los la pena que els competeix; i el
governador de Vic elogia molt  particularment el  valor i  bon esperit  dels  esmentats paisans de
Rocabruna i  el  dels  Urbans d'aquesta població i  de Camprodon. El  governador de Girona va
participar a S.E. que el 13 de l'actual es va aconseguir la captura de Narcís Viladevall i Ramon
Boadella i Soriano, aquest germà del capitost Manuel Boadella que s'havien absentat d'aquella
ciutat per entar a l'escamot; i haver-se presentat Joan Matas, veí de Pont Major que també hi
pertanyia; als quals es van aplicar les lleis i bans vigents. El comandant d'armes de Banyoles amb
els Urbans, una partida de Tiradors de la companyia Corregimental de Girona i  una altra de
Mossos d'Esquadra, va batre i  va dispersar  l'escamot que sortia  d'una casa de camp prop de
cerina, matant-los al pagador de la mateixa segons les llistes que se li van trobar, i agafant un
fusell, una carabina, dues pistoles, quatre mantes i diverses gorres vermelles. 
El 17 van ser capturats Francesc Pairó natural de Banyoles i Pere Oliver (a) Poll de Masanet de la
Selva amb una carabina, una banya de pólvora i una jaqueta amb dos galons titulant-se tinent
coronel.  Aquest va patir la pena de mort i  es procedeix contra l'altre d'acord amb els bàndols
vigents, i el corista del convent de franciscans Fr. Joan Llinas va abandonar el claustre el 18 sense
saber-se la seva direcció. Aquests resultats són efecte de l'activa persecució que s'ha organitzat en
aquell corregiment, i que va acabant amb les miserables restes de l'escamot que s'havia aixecat. A
la part de la muntanya segueixen també les columnes de tropes perseguint sense parar els escamots
del Ros d'Eroles i de Tristany no permetent assossec, enlloc, però tenint el disgust de no poder-los
batre completament perquè el mateix és albirar als soldats que fan fugir i dispersar-se. 
El coronel Antonio Van-Halen comandant militar de la muntanya va dir a S.E. amb data del 13 que
la columna del Miracle que mana el capità D. Angel Sevilla, va atacar la garba de Tristany el dia
11 al  poble  de  La seva,  i  tot  i  que  va  procurar  embolicar  per  obligar-se  batre,  no  va  poder
aconseguir-ho per haver-se fugat els rebels en el moment que van observar el moviment. El mateix
coronel  Antonio  Van-Halen,  ha  perseguit  personalment  el  dia  24  amb la  columna a  les  seves
immediates  ordres  a  les  faccions  reunides  de  Caragol,  Ros  d'Eroles,  Caballeria,  Montaner  i
Muchacho; que es trobaven en la forta posició de Valtorra sobre la de Besores, llançant-los d'ella i
en la qual van deixar part dels seus ranxos. Posteriorment a aquesta acció va continuar els seus
moviments  amb rapidesa  per  diferents  serres  i  colls  cap a les  cases  de Torrent  del  Castelló  i
Marsiñal;  i  encara  que  va  poder  aconseguir  veure  els  rebels,  mai  assolir-perquè  en  la  seva
precipitada fugida enlloc s'aturaven. El coronel D. Lorenzo Novella, els va aconseguir i va atacar
el 26 en una alçada prop de la vila de Brix llançant-los en dispersió amb alguna pèrdua.
El 27 el governador interí de Manresa D. Prens Metger va veure a les cinc de la tarda als rebels
manats pels mateixos caps que es trobaven al poble i Monestir de Serrateix, amb ànim al parer de
descansar allà aquella nit. Els va atacar tot i la forta posició que ocupaven i de la seva superioritat
en nombre, la que van abandonar amb pèrdua d'alguns ferits que els va veure retirar, amagant-se
en  dispersió  per  a  aquells  boscos  després  d'entrada  la  nit.  Les  nostres  tropes  van  ocupar
l'allotjament que pensava gaudir l'escamot, i vam tenir dos ferits de la companyia corregimental de
Manresa. 
Els Voluntaris Urbans de Cervera D. Fidel Perin i D. Antoni Pujaló, que es trobaven caçant prop
del Caseriu de Mas Rurich, a una hora d'aquella ciutat van ser sorpresos per alguns lladres. Van
tenir lloc de tancar-se en aquesta casa i defensar-se fent foc els rebels amb gran valor i decisió fins
que una força de granaders del regiment de Savoia va sortir  al  primer avís que es va tenir a
socórrer-; el que va aconseguir foragitant a aquells bandits. Reconeguts aquells voltants es van
trobar en una cova alguns efectes militars i el terra banyat de sang sens dubte d'algun dels rebels
que va ser ferit. Esparreguera 29 d'octubre de 1834. = D'ordre de l'Excm. Senyor Capità General.
= El coronel segon cap de la Plana Major. = Manuel de Tena. 



“Diario de Barcelona”, dissabte 1 de novembre de 1834.

Fugint els escamots  reunits d'en Caragol, Ros d'Eroles, Tristany, Montaner, Llauger i Muchacho
amb força de 250 homes des de la part de Serrateix on les havia arribat al governador interí de
Manresa, van tractar el dia 28 amb una marxa forçada sorprendre el poble de Prats de Lluçanès,
per desarmar els seus voluntaris Urbans, assassinar-i robar després les cases dels més addictes a
la REINA nostra Senyora. 
El benemèrit batlle d'aquella vila i els valents Urbans de la mateixa dirigits pel seu capità, així que
van  tenir  notícia  a  les  cinc  de  la  tarda  de  l'aproximació  dels  rebels,  van  tocar  generala  i
arravatament, i es van preparar per a la defensa: però llançant-se sobre la població ràpidament,
no van tenir temps de reunir-se més que uns 40 Urbans que es van col·locar a les cases, més ben
disposats per defensar-se. = El primer grup de rebels que es va internar pels carrers, va ser rebut a
trets disparats des de dins de les cases; i per més que van cridar amenaçant als Urbans i donant
visques al seu pretès Rei, el foc viu d'aquests els va fer retrocedir acovardits. Altres grups que es
van introduir per altres carrers van patir el mateix daltabaix, i als retirar-se els rebels se'ls van
sentir moltes imprecacions contra els seus capitostos perquè els havien portat enganyats i amb
traïció. Se'ls va veure també retirar diversos ferits, el que van confirmar després els regalims de
sang que es van observar. = El governador de Vic així que va tenir notícia d'aquest succés, va volar
a l'auxili de Prats amb una columna sortint a les dues de la nit d'aquella ciutat, i després d'haver
romàs un curt temps per encoratjar aquells valents, donant-los aquesta prova de la promptitud amb
què  el  govern  va  a  l'auxili  dels  pobles  compromesos  i  valents,  va  seguir  en  persecució  dels
escamots fins a la casa del Mas Soler, terme de Sayà assegurat haver vist per si mateix els molts
rastres de sang que acrediten els ferits que van tenir. = D'aquests només es va poder agafar a
Ignaci Mosella ferit, natural de Sanahuja que va morir l'endemà, havent abans declarat la força de
l'escamot i nombre dels capitostos, sense que per part dels defensors de Prats hi hagi hagut la
menor desgràcia.  =. Escarmentats d'aquesta manera, contramarxaren cap Castelladral passant
dormir a la casa Corts, una hora més amunt de Súria, i aquest matí han travessat el Cardener
dirigint-se cap S. Mateu i Coaner, havent observat que portaven sis o vuit homes en muls que sens
dubte serien els ferits: una columna passar el riu després d'ells sent 7 o 8 les que els envolten i no
els deixen parar. = el poble de Prats va ser el primer que va fer el crit de rebel·lió l'octubre de 1833
havent seduït alguns dels seus habitants el rebel Galcerán seu compatrici. Destruït aquest; preferir
l'Excm. Sr. Capità General més bé usar de clemència amb els enganyats, que del rigor que s'havien
fet creditors; i portant la mira d'acabar els ànims i més bé atreure que exasperar, va indultar els
que  es  van  presentar  penedits  =  Aquesta  generositat  va  interessar  als  homes  d'arrelament  i
responsabilitat que van demanar a l'instant ser inscrits en la milícia urbana. L'Excm. Sr. Capità
General en la visita que els va fer pel mes de setembre últim va reorganitzar aquella companyia, va
ampliar el seu allistament i armament, va entusiasmar als Voluntaris i li va dictar diverses mesures
de precaució  i  defensa per  quan es  veiessin envaïts:  Ja s'ha agafat  el  fruit  de tan saludables
providències i l'Excel·lentíssim Sr. Capità General en enviar anunciar aquests trets de valor dels
habitants de Prats, es congratula dels resultats que la seva decisió s'han produït a la causa de la
REINA 
Ntra. Sra. l'exemple es promet S.E. seguiran els altres pobles armats del Principat que es trobin en
semblants circumstàncies, estant segures que el govern vigilarà per la seva seguretat i que amb
rapidesa marxen, de continu i marxaran columnes en el seu auxili sempre que es vegin atacats per
forces molt superiors com ho van ser els benemèrits i esforçats habitants del Prats de Lluçanès.
Rabiosos els rebels de no haver aconseguit el seu intent han comès excessos en la seva retirada, ja
que  s'ha  trobat  un  cadàver  al  terme  de  Balsareny,  i  en  altres  punts  han  ocorregut  també
assassinats. S.E. ha dictat des d'aquest punt mesures molt enèrgiques per posar fi a aquests crims
redoblant l'activitat de les columnes; el que s'aconseguirà molt aviat mantenint els habitants dels
pobles i cases de camp la deguda vigilància per transmetre amb rapidesa els avisos de la direcció
dels rebels. Manresa 30 d'octubre de 1834. D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General. El coronel segon
cap de la plana major. Manuel de Tena. 



“Diario de Barcelona”, diumenge 2 de novembre de 1834.

Rebutjada l'escamot de Caragol de Prats de Lluçanès pel  valor  d'aquells  voluntaris  Urbans,  i
continuant les operacions de les columnes per a la seva total destrucció i extermini, va tenir avís el
comandant  d'armes  de  Sallent  D.  Ramon  Monfà,  que  els  rebels  prenien  aquella  adreça,  i  en
conseqüència va ajuntar 188 voluntaris d'aquella vila amb set oficials als quals es van reunir 28 de
la vila de Balsareny. = Per tal que aquest moviment pogués verifica amb tota la celeritat que el bé
del  servei  requeria  i  que  els  benemèrits  urbans  no  haguessin  d'esperar-per  rebre  els  cabals
necessaris per al seu socors, el  capità de llancers d'ISABEL II  D. Joan Vilarregut va avançar
generosament  tot  el  que  va  ser  necessari,  i  posseït  del  seu  entusiasme  es  va  presentar
immediatament armat per reunir-se a la columna i tenir part els seus riscos, serveis i fatigues. =
Van sortir amb direcció a Casserres i a un quart d'hora després d'haver passat per la roca de Rella,
el van verificar els rebels cap a Prats. = 
Sabuda aquesta notícia per la columna de Sallent després d'haver arribat a Caserras, va retrocedir
a Puiggreix d'on havien sortit els rebels una hora abans, i prenent notícies sobre la seva direcció,
va  passar  a  Sant  Pau  de  Pinós  on  en  efecte  havien  estat  després  d'escarmentats  a  Prats  de
Lluçanès.  Allà va esbrinar el  comandant  d'armes la  seva verdadera ruta,  i  sense aturar-se un
moment va seguir les seves petjades cap a Gaià i la Palanca de Castellet en el pas del riu ja no li
portaven de davantera més que un quart d'hora. = Seguint la marxa ràpidament  van arribar a
albirar-los en una posició prop de Mojál i no ve es va presentar la columna quan sense la menor
detenció els va atacar amb tanta resolució i intrepidesa que només va donar temps per fer una
descàrrega fugint precipitadament i vergonyosament en direcció a Argentola en la fugida van patir
el  foc  de  mestres  voluntaris  obligant-los  a  deixar  algunes  armes.  =  El  governador  interí  de
Manresa D. Tomàs Metzger també va aparèixer des de S. Feliu Sasserra perseguint als mateixos
rebels fins a la casa de Vallbona terme de Torruella, on havien estat dues hores abans de la seva
arribada, i sense descansar seguir cap Devius terme de Cardona = Arribats a aquest punt va saber
que l'escamot fatigat per una persecució tan activa que ja no podia resistir, s'havia dividit prenent
el Caragol cap Matamargó i separant-se d'ell els capitostos Llauger i Muchacho. = En la direcció
de Matamargó trobarà el Caragol moltes columnes que no li deixaran repòs en cap punt i encara
que Llauger i Noi vulguin tornar a les seves antigues caus, les trobaran ocupades per tropes i
voluntaris que els faran igual rebuda. = E1 Excm. Sr. Capità General ha donat les gràcies als
comandants d'aquestes dues columnes i als Voluntaris de Sallent i Balsareny per la seva activitat i
valor, com així mateix a D. Juan Vilarregut, manant sigui reintegrat immediatament dels diners que
va  avançar  per  aquesta  mobilització  el  pagament  immediat  es  verificarà  amb qualsevol  altre
patriota que presti  iguals serveis per tal  que no li  aturi  un moment  la  destrucció dels  nostres
enemics. = Ja no es presenten aquests amb l'orgull que ostentaven en els primers dies de la seva
aparició. Caragol s'haurà desenganyat, ja que Catalunya no es troba com l'any 27, en què sense
fatiga ni cap risc va carregar amb copiosos cabals, amb els quals va fugir a l'estranger, havent
estat necessari per excitar a entrar en aquest principat valer-se de les majors mentides perquè es
resolgués a aquesta altra entrada, com que pregunta amb impaciència si Carnicer roman encara a
Reus, on mai entrarà = És d'esperar que no cessant, com no cessarà, l'activa persecució per tot
arreu, el desànim dels rebels anirà en augment, i  després que consumeixin els cabals que han
introduït de l'estranger, els abandonaran molts dels que els segueixen, i que no tenen més opinió
que  els  diners  que  perceben,  i  el  pillatge  que  s'abandonen.  = Aquests  cabals  consisteixen  en
monedes d'or de 20 francs de l'encuny del Rei de Sardenya, que ha tingut S.E. en les seves mans, de
la mateixa espècie que eren les 250 unces en or que el comandant d'armes d'Igualada va trobar a
l'exgeneral Romagosa, les que es troben dipositades en poder del tresorer de la junta consultiva de
Barcelona, per ajudar a les despeses que sosté. = Això pot donar idea de centre de conspiració
d'on surten aquestes  trames que tenen una mateixa unitat  i  ramificació  en tots  els  racons del
principat,  per  torbar  la  seva  tranquil·litat  i  assossec.  Seria  de  desitjar  que  el  desengany  que
experimenta el bàndol, retragues als autors d'ella de pagar i armar braços de lladres i assassins
que causen tants mals i desgràcies = Manresa 31 octubre 1834 = D'ordre de l'Excm. Sr. Capità



General = El coronel segon cap de l'Estat Major, Manuel de Tena. 

“Diario de Barcelona”, dijous 13 de novembre de 1834.

Després que els escamots reunits sota la direcció del Caragol es van veure precisats a dividir-se
per  no  poder  aguantar  l'activa  persecució  de  les  nostres  columnes,  el  Muchacho,  Montaner,
Caballeria i Capdevila, es van dirigir als seves antics caus de Valcebre, Fumana, Peguera i altres
pobles on exerceixen la seva principal influència. 
Caragol amb el Ros d'Eroles i altres capitosts van marxar cap a l'alta muntanya evitant sempre les
adreces  per  on  podrien  ensopegar  amb  les  tropes  o  destacaments,  sent  sempre  el  seu  ànim,
d'aixecar el país a la força per assegurar-se la comunicació amb la Vall d'Andorra on ja va anar a
parar  Llaugé. 
La notícia que va rebre a Manresa l'Excm. Sr. Capità General del governador interí de l'expressada
plaça de  la  Seu d'Urgell,  que havent-se acostat  Caragol  a  Gósols  havia aconseguit  reunir  un
sometent de consideració,  no va alterar el  seu ànim, perquè totes  les disposicions es trobaven
preses molt per endavant per destruir aquestes temptatives; però les va redoblar per sufocar en el
seu origen aquesta rebel·lió quan va considerar que el seu nombre era exagerat. 
Els  seus  efectes  van  començar  a  experimentar  molt  aviat;  el  capità  D.  Angel  Sevilla  segons
participa el coronel Van-Halen a qui té S.E. encarregat el comandament militar de l'alta muntanya,
havent passat la riera de Isanta, va aconseguir l'escamot en la posició de la Borda; la va atacar i
va dispersar en el moment, i la va perseguir fins a prop de Rio Fred sent molt entrada la nit en què
van prendre els rebels el camí de Cambrils. La columna del capità D. Narcís Planteis es va dirigir
a aquells punts per concórrer a l'acció. 
A més de la considerable dispersió que van patir dels insurrectes, es van trobar tres morts a la
posició de la Borda de Odems i molta sang en l'adreça que se'ls va perseguir. 
Disminuït el seu nombre per aquest daltabaix, van passar al poble d'Alinyà com uns 130 on es van
quedar. EL subtinent d'Amèrica Don Manuel Rodriguez comandant de la columna mòbil d'Urgell,
s'hi va dirigir per  atacar-los. Portava a més de la seva tropa alguns Voluntaris de la Seu i fins a 30
de Fórnols, Cornellana, Tuixent i Adraén. Quan va arribar a Alinyà havien marxat els rebels i sent
de nit va resoldre prendre posició sobre la rectoria romanent sobre les armes. 
A la poca estona van retrocedir els rebels apropant tant que van començar el foc a tir de tercerola:
llavors les nostres tropes al crit de viva ISABEL II, es van llançar sobre ells a la baioneta i en un
moment els van destrossar i van dispersar perseguint per algun temps, que per ser de nit no es va
poder continuar ni esbrinar la pèrdua que van tenir. En aquesta topada es va distingir el tambor
Manuel Pereyra tocant sense parar a atac i animant als soldats. 
El  mateix  subtinent  Rodriguez  continuant  al  següent  dia  per  Fórnols,  va  ser  provocat  per  un
escamot de 25 rebels que li van fer foc des d'una prominència, i els Voluntaris de Tuixent els van
atacar i van dispersar. 
L'escamot dirigit pel Muchacho i altres capitostos fins arribat al nombre de 400 bandits dels quals
els més eren del sometent que s'emportaven per força de les cases i llars per on passen i fins lligats
de mans quan han vist que no els seguien voluntàriament. 
El  governador  de  Berga els  va desallotjar  de  Masanés  al  vespre  del  7  en  absoluta  dispersió,
dissolent-se en un moment tan considerable reunió i  les esperances que en ella fundaven. Van
deixar els  rebels un mort i  un presoner,  i  tot  el  sometent es va ocultar per les muntanyes per
aprofitar la primera oportunitat de tornar a casa seva. 
Aquest succés avantatjós va obligar al Muchacho a fugir amb direcció a Sorba sense atrevir-se a
entrar a cap casa, i per a aquest punt va sortir a l'hora una columna de la plaça de Cardona. 
El governador de Berga va seguir la persecució per Guilana cap a la Valldora, i sabent que el
Muchacho es trobava a la Rectoria de Sisquer, es va dirigir a atacar; però tenint aquestes notícies
anticipades de la seva aproximació, es va retirar precipitadament als primers tirs de les nostres
guerrilles, perseguint-los fins als voltants de Moncau. 
El coronel Van-Halen que havia sortit de Solsona amb una columna i recorregut tots els voltants de



Lladurs,  Torrent  i Canalda sense  trobar un  sol rebel,  va  seguir  a S. Llorenç  de Morunys
(vulgarment Piteus) i va convenir per l'endemà amb el governador de Berga seu moviment sobre
l'escamot, que van aconseguir arribar abans-d'ahir en posició abans d'arribar al poble de Saldes.
Allí va  ser  atacada de nou i derrotada i  encara  que  no es  va  aconseguir la  seva  completa
destrucció s'ha aconseguit desgastar de tal manera, que molts descalços i plens de misèria van
abandonant els capitostos i ocultant-se pels boscos esglaiats de terror. 
L'important de donar a aquestes operacions un resultat avantatjós per a la tranquil·litat d'aquesta
muntanya, i la notícia de l'entrada de Targarona per la de Núria, va obligar a l'Excm. Sr. Capità
General va venir ràpidament des de Manresa a aquesta vila per dictar les seves disposicions des
d'un punt més cèntric. 
Targarona  va  entrar  en  efecte  a  Espanya  des  de  territori  francès,  expedint  amb  data  de  31
d'octubre als Pirineus Orientals, una proclama i un bàndol, tots dos impresos, en els quals es titula
a 2 ° Comandant General de Principat pel Pretendent. Tots dos documents que estan en poder de S.
E., estan plens d'absurds i falsedats, i de promeses vanes que ja ha començat a no poder complir. 
El dia 7 es va dirigir a la muntanya de Camprodon, havent entrat en Setcases i pres al Batlle; però
immediatament es van posar en moviment cap a aquella part les forces d'Olot, les de Camprodon,
la  Companyia  Corregimental  de  Figueres  que  es  trobava  a  Ripoll,  els  decidits  Urbans  de
Rocabruna, Molló i Setcases. 
Els insurrectes no van esperar l'arribada d'aquestes tropes perquè van abandonar el poble dirigint-
se a França. A la seva entrada per la frontera van deixar en llibertat al Batlle de Setcases, i li van
oferir si volia les armes d'un escamot de 30 a 40 que anava per aquella part; i parlant de deixar-ho
per por, les van llançar així com les municions, de les quals va recollir el Batlle 7 paquets de
cartutxos. 
S'assegura que entre ells hi havia en Targarona, a qui van conèixer tot i que portava dos mocadors
al cap que l'un li tapava les galtes i barba, dient el que el va veure que estava molt trist. Si això és
així, aviat ha faltat a la seva paraula de la proclama a on diu: Ja va arribar a la fi el desitjat dia
de veure amb nova aquesta entre vosaltres i trepitjar el nostre sòl natiu jurant banyar-lo amb la
meva sang abans d'emigrar o els països estrangers. 
Com S.E.  havia  pres  amb tanta  previsió  les  mesures  oportunes  per  repel·lir  aquesta  agressió,
Camprodon es va omplir tan d'improvís de tropes i  partides d'Urbans a obeïment de les seves
ordres,  que van deixar  sorpresos  als  habitants  de tots  aquells  contorns,  així  com de l'activitat
d'altres columnes que van sortir a la recerca dels rebels; les notícies els infondran l'espant que va
produir-se'n a França tirant les seves armes. 
Una altra partida d'uns 10 dels mateixos rebels, vestits amb jaquetes vermelles, va passar a prop
de Pardines travessant el Freser per la part superior de Ribes i després es va dirigir per Ventolà
cap a Castellar de N'Hug amb ànim de reunir-se amb el Muchacho, que segons els últims avisos es
troba per aquells contorns, ja que va passar ahir molt mal parat per Greixá al peu de Coll de Jou,
fugint d'una altra columna, abandonat de tots els sometents dels quals només a Balsebre es van
presentar ahir 20 referint les seves presses i força que els feien per retenir-los. En aquella partida
d'insurrectes sembla que hi havia alguns rossellonesos. 
L'Excm. Sr. Capità General  d'aquest exèrcit, i Principat  que xifra el  seu  principal glòria a
conservar la tranquil·litat que gaudeix a costa de tants afanys, ha dictat noves ordres i moviments
per llançar a territori francès les restes de l'escamot de Targarona i la del mateix Muchacho, per a
això han sortit columnes d'aquest i altres punts, i es troben tancant el pas per expulsar-les a França
més de 600 homes des de Borradà, S. Jaume de Frontanyà, la Pobla i Bagà fins a Coll de Jou. 
La columna mòbil de Manresa que mana el coronel D. Ramon Maria Texeiro ha recorregut els
pobles de S.  Mateu de Bages,  Coaner, Camps, Castelltallat,  i  tot  el  terreny escabrós dels seus
voltants  sense  que  hagi  pogut  trobar  cap  insurrecte  per  trobar-se  aquell  país  lliure  per  ara
d'aquests  bandits.  A Tudela,  corregiment  de  Cervera,  van  estar  10  o  12  lladres,  que  van  ser
immediatament perseguits i expulsats d'aquells contorns. 
En els altres districtes del principat, segueixen la més estreta vigilància i actives disposicions per a
la conservació de la seva tranquil·litat. El brigadier Don José Maria Colubi es trobava a Móra la



Nova amb l'objecte d'atendre a la seguretat de la línia de l'Ebre. Encara Carnicer havia estat en
Pauls amb força d'alguna importància, l'activa persecució que havia patit li va ocasionar crescuda
dispersió, ja que la major part dels aragonesos es van retirar al seu país per no poder sofrir tanta
fatiga. Les operacions militars de la dreta de l'Ebre, continuen dirigint-se per l'Excm. Sr. Capità
General de València. 
Els Voluntaris Urbans de Benissanet sota la direcció del seu comandant Salvador Desumbila, van
rebutjar amb valor i decisió l'atac de més de 150 rebels procedents dels escamots de Carnicer i
Cabrera,  que  van  voler  apoderar  a  viva  força  d'aquella  població,  obligant-los  a  retirar-se
escarmentats. Per manera que sent aquesta l'època en què l'escamot ha desenvolupat els seus vasts
plans extensament, aprofitant la desgràcia que afligia a la capital i altres pobles pels funestos
efectes de la  malaltia regnant,  que han obligat a tancar els  tallers,  i  deixar sense feina molts
centenars de jornalers, es veuen els escamots tot i haver concorregut tantes circumstàncies a favor
seu, reduïdes a xifrar la seva salvació o a l'emigració o a l'àrid i escabrós terreny de les neus on
pateixen les majors privacions, perquè també l'activitat i simultaneïtat de les mesures han estat
proporcionades a tan greus esforços i tan esgotats moments. 
Aquest sistema que seguirà amb constància conduirà molt aviat a la seva destrucció; i llavors no
quedaran més que petites partides de lladres que els Mossos de l'Esquadra, Rondes Volants i els
mateixos pobles acabaran de destruir. 
Els habitants de Catalunya poden estar segurs donat que la primera i privilegiada atenció de S.E.
és i serà la de llibertar a aquesta lleial i industriosa província dels horrors del vandalisme i de
l'anarquia; ja que compta amb tota certesa que aquestes són les benèfiques intencions de S. M. la
REINA Governadora en  favor  d'aquest  important  país  els  serveis  mira amb la més  particular
predilecció. Berga 11 de novembre de 1834. = D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General = El coronel
segon cap de la P. M. = Manuel de Tena. 

“Diario de Barcelona”, diumenge 16 de novembre de 1834.

El tinent general Comte de Castellane, comandant de la divisió dels Pirineus orientals, amb data
10 del  corrent,  comunica  a l'Excm. Sr.  Marqués  de la  Vall  de Ribes,  Capità General  d'aquest
Exèrcit i Principat, haver-se refugiat a França, al poble de Mantet 17 insurrectes, manats per l'ex-
tinent  Marfà,  que  va  ser  de  la  rebel·lió  de  1827,  que  la  seva  relació  nominal  envia;  van ser
desarmats i internats immediatament. El vestuari i vestit que porten, dona a conèixer que són dels
que  van  entrar  amb  Targarona:  la  dispersió  d'aquest,  i  la  dissolució  dels  altres  escamots,
coincideix amb els últims comunicats rebuts, i les dificultats en què es troben els capitostos, el bast
pla ha estat desconcertat. 

***************

Desenganyats els bandits que ni la seducció, ni les voluminoses promeses de prosperitat, ni les
amenaces, eren suficients per unir a les seves bandes els habitants d'aquestes comarques; i sent el
seu pla augmentar de qualsevol manera el nombre dels seus escamots per introduir el desordre,
han adoptat des de l'entrada de Caragol el mitjà de tocar sometent als pobles per on passen, i de
portar-se a la força quants individus troben en ells sense distinció d'edats, arribant fins a l'extrem
d'emmanillar-los. 
Aquesta conducta ha sumit, en el plor a una porció de famílies, i hauria originat la desgràcia dels
que marxaven units a ells, si l'activitat de les columnes que els han perseguit no els hagués llibertat
de tal compromís. No obstant això s'aconsegueix per aquest mig el capitost Muchacho reunir en
aquestes muntanyes circumveïnes fins a quatre-cents de sometent, els quals han tornat tots a les
seves cases acollint-se a l'empara de l'Autoritat,  i  alguns d'ells  han vingut  a presentar-sem en
aquesta vila. El Muchacho ha quedat reduït als pocs bandits que abans li seguien, i es veu estret
per les tropes de S.M. en els voltants de Castellar de N'Hug. No obstant això la violència d'aquests



mitjans i els assassinats amb què han estat acompanyats, han infós la por molts que per la seva
causa han donat compliment, a les disposicions dels assassins. 
Desitjant deixar sense efecte aquestes violències; desenganyar als habitants d'aquestes muntanyes
que no els servirà de disculpa, els mitjans emprats, si secunden les intencions dels bandits, i fer-los
conèixer que el  veritable temor i respecte s'ha de tenir a les autoritats,  legalment constituïdes,
perquè tot espanyol està obligat a sacrificar la seva existència i els seus béns per complir amb els
deures de la lleialtat a la seva legítima Sobirana la REINA nostra Senyora ISABEL II, MANO. 
1r. No es tocarà a sometent a cap poble dels partits de Berga, Cardona i Solsona fins a nova
providència  meva,  perquè  les  columnes  de  tropes  i  forces  de  voluntàries  d'Urbans  que  hi  ha
establertes són suficients per destruir a aquests malfactors. 
2n. Quan se senti el toc de sometent, no obeirà per cap habitant dels pobles i cases de camp dels
referits partits, que hauran d'entendre que és per disposició dels bandits.
3r. El que es presenti armat o sense armes per formar part d'aquest sotmeten, serà considerat com
a rebel i subjecte a les mateixes penes que estiguin assenyalades als que s'uneixen als escamots. 
4t. Les Justícies i els capellans Rectors dels pobles que permetin es toqui a sometent, no estant
dominades per una gruixuda força d'un escamot prou per subjectar-los, seran tractades amb la
mateixa responsabilitat. 
5è. Els que obrin els plecs dels capitostos i els adrecin o donin publicitat per al seu compliment,
així com de qualssevol proclames impreses o manuscrites que deixin; seran tractades com traïdors
i patiran les penes assenyalades en els meus anteriors bàndols. 
6è. Tots els que rebin aquests papers subversius hauran de remetre'ls immediatament a l'autoritat
del partit o al cap més proper de tropes sense donar-los publicitat. Els que sàpiguen on es trobin
amagats avisaran immediatament a les mateixes autoritats; i els que faltin a qualsevol d'aquestes
obligacions, seran considerats com emissaris i auxiliadors de la rebel·lió i tractats com a tals. 
7è. Als pobles on no sigui possible defensar-se d'aquests bandits, acreditaran els seus habitants la
seva decisió al Govern fugint de casa seva per llibertar de compromisos; en el concepte que serà
momentània la seva separació perquè la persecució de les columnes no els deixarà subsistir com
els ensenya l'experiència. 
8è. Havent-se experimentat que per haver assassinat els malvats alguns individus de Justícia a
pretext d'haver complert les ordres de Govern, en donar puntuals avisos de la presentació d'aquests
assassins en les seves jurisdiccions, han deixat de rebre els parts, aconseguint d'aquesta manera els
malfactors l'objecte d'ocultar el seu parador; i ja que pot en alguns casos  més la por o la crueltat
d'aquests  malfactors  que el  respecte  i  adhesió que deuen al Govern,  seran responsables de la
manca de puntuals avisos verbals no només els individus de Justícia, sinó de la mateixa manera
tots els que habitin en el terme de la parròquia, o població sense cap excepció; i en les cases de
camp aïllades a on fossin facciosos o per on passessin, ho seran particularment els que visquin en
elles si no han corregut a  avisar verbal. 
9è. Les justícies i RR. Capellans Rectors de tenir cura que tots els habitants a les cases de camp
quedin ben assabentats de tot el que els interessa saber i conté aquest bàndol; ja que la ignorància
no els servirà de disculpa perquè els comandants de les columnes i partides de persecució, deixin
de procedir a la presó dels que desobeeixin desitja el meu bàndol de 2 de setembre d'aquest any.
Donat a Berga a 13 de novembre de 1834. - El Marqués de la Vall de Ribes. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 29 de novembre de 1834.

Per completar la dispersió que va patir el Caragol amb tots els escamots reunits de la muntanya
per l'activa persecució de les nostres columnes segons es va manifestar en el Butlletí del dia 25, el
coronel Antonio Van Klein havia disposat que les columnes dels capitans D. Àngel Sevilla i D.
Josep Plantés es constituïssin a S. Llorenç del Piteus per concórrer no només al seu extermini, sinó
que també per evitar una invasió per aquella part. 
En aquesta disposició el governador de Cardona va atacar i va dispersar el dia 23 als capitostos
Caragol  i  Muchacho que es trobaven reunits  a Gargallà en nombre de 150 homes,  havent-los



perseguit fins a l'Hostal del Bisbe; i el coronel Teijeiro va sortir des de Serrateix per coadjuvar a
aquesta persecució i acabar amb les restes d'aquells malfactors. 
Després de la dispersió que va patir el cap Tristany a la Fonda de l'Arengada, temorosos de noves
trobades amb les nostres columnes i reduït només a uns 50 dels seus va venir a aixoplugar-se en
una de les ermites de la muntanya de Monserrat dit de S. Salvador, on va romandre tot el dia d'ahir
fins a les sis de la tarda en què va baixar amb la seva gent a Collbató; va tractar aquest cap de
sorprendre una de les principals cases d'aquest poble, però els amos es van negar a obrir les
portes; frustrat aquest primer cop es va dirigir a la casa del Batlle a qui va aconseguir enganyar
per mitjà de moltes mentides; però així que va veure que eren els bandits que s'havien introduït, va
fugir saltant per una finestra, i la seva dona va estendre l'alarma per tot el poble i va fer que es
toqués a sometent. Aquesta valenta resolució va trasbalsar el pla dels rebels, els quals astorats no
van veure la seva salvació més que en la fugida que van emprendre a tot córrer: durant ella van
ensopegar amb una partida de Mossos de l'Esquadra de Piera, manada pel sub-caporal D. Antoni
Sanmartí que es trobava emboscada, la qual els va fer una descàrrega que els va dispersar fent-los
córrer cap al Bruch. Aquesta partida va recollir en el seu abast tres carrabines, tres gorres de
caserna i cinc mantes que havien tirat els malfactors. 
El destacament del 1è. Lleuger destinat al Bruch es va posar després en moviment per tallar-los la
retirada així que va sentir els trets i va poder fins i tot atacar-los pel mig dels barrancs immediats,
pels quals s'escapaven, acabant de dispersar i fugint espaordits per diferents parts sense direcció ni
encert. 
L'Excm. Sr. Capità General havia manat sortir des d'aquesta vila dues partides de tropa una del 1è.
Lleuger al comandament del capità D. Joaquim Carbonell, i una altra del 6è. de línia a les ordres
del d'igual classe D. Ignaci Balaguer, a més d'una altra de Voluntaris Urbans d'Esparreguera amb
el subtinent D. Pau Castell.  Aquests partides van arribar tan oportunament als punts que se'ls
havia assenyalat que van completar la derrota dels rebels no quedant d'ells cap grup reunit que
passés  de  quatre.  El  resultat  de  tots  aquests  moviments  ha  estat  haver  recollit  entre  totes  les
partides vint-i-dues mantes, dinou carrabines i un sabre d'oficial, una pistola, diverses gorres de
caserna, molts morrals, faixes, gorres de paisà, i a més una vara de justícia que portava Tristany,
com a signe representatiu del seu pretès, i risible, comandament juntament amb la seva manta que
estava tota plena de sang. 
Es van agafar tres rebels, un d'ells Valentí Basso, de Granollers, capturat pel subtinent d'Urbans D.
Pau Castell, que segons diu va ser lligat pels rebels i se'l va obligar a seguir-los a la força, el que
van aclarir les informacions dels altres dos, Jaume Sarriola Biosca, i Josep Montaner de Vintró,
que apareixen com insurrectes voluntaris, i patiran la pena de mort. 
Els Voluntaris de Monistrol que per ordre de S.E. van sortir al comandament del subtinent D. Josep
Anton, per batre la muntanya de Montserrat, van trobar a tres rebels que es van precipitar per un
barranc sense haver-los pogut agafar per això: també va disposar S.E. a mitjanit un altre moviment
que van efectuar els Urbans de Barcelona destacats al Monestir i van exercir amb activitat i zel. 
Aquests resultats acrediten la dispersió que ha experimentat aquest escamot, i l'escarment que ha
patit el seu capitost Tristany, corrobora al mateix temps i palesa l'excel·lent esperit que anima els
pobles preferint els bandits descansar, més bé en els poblats entre els boscos i matolls que no en
ells i últimament convenç que no poden patir els escamots la terrible persecució que experimenten
a  l'alta  muntanya,  menys  poden  presentar-se  en  la  part  baixa  sense  que  després  deixin
d'experimentar  el  seu  extermini  com  en  el  moment  ha  estat  aniquilada  aquesta  garba.
Esparreguera 27 de novembre de 1834. = D'ordre de l'Excm. Sr. Capità General, El Brigadier
segon cap  de la P. M. = Manuel de Tena. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 3 de desembre de 1834.

Els escamots rebels es troben reduïts a l'últim extrem a la muntanya: diàriament s'agafen dispersos
i toquen al seu extermini. 
L'infatigable zel del benemèrit governador de Vic, coronel D. Pedro Munt, que amb tant d'encert ha



mantingut la pau d'aquell districte ha aconseguit capturar els capitosts Furó (a) Roqueta, i Isidre
Prat (a) Cazá de Torelló. L'ardit d'enviar sobre aquests malvats, un escamot fingit, ha produït tan
feliç succés, els detalls encara s'ignoren. El capitost Furó, era l'ànima de les sedicions d'aquella
comarca; el primer que va alçar el crit de rebel·lió, i el que ha tingut l'audàcia i l'habilitat de
mantenir-se nou mesos en la rodalia de Vic, burlant la vigilància de les tropes. La seva presó
aclarirà els asils que ha tingut, i els còmplices de la seva traïció. Cal elogiar la decisió dels
habitants, i l'activitat de les justícies, en donar avisos de la direcció dels rebels 
El comandant d'armes de Falset, Antoni Anselme, participa amb data 26 del que acaba, haver
verificat  una  batuda  per  exterminar  els  dispersos  rebels,  que  s'amagaven  a  la  muntanya  de
Montsant; aquesta operació dirigida amb activitat i encert, ha produït, que els valents Urbans de
Poboleda i Morera, agafessin set insurrectes entre ells dos caps, l'un Francesc Garriu de Vinebre,
lladre i assassí, capità que va ser dels anys 22 i 23, i vingut últimament de presidi; i l'altre Baptista
Alaix, oficial també de les mateixes revoltes; tots dos han estat passats per les armes a Falset. Un
dels finsurrectes anomenat Josep Briget, va ser ferit en la topada, en què els Urbans manats pel
valent  sergent  segon  Salvador  Cabré,  ancià  sexagenari,  van  demostrar  un  gran  valor.  Se'l
recomana especialment, així com al subtinent de Savoia D. Josep Boronat, per l'encertat pla de les
seves operacions en aquesta interessant expedició. 
Barcelona 2 de desembre de 1834. = El tinent coronel Ajudant de la P. M. = Gerónimo Valle. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 6 de desembre de 1834.

Al corregiment de Vic va ser atacat un altre escamot a la nit del 2 al 3 del corrent, composta de més
de cinquanta rebels al comandament, sembla ser, de l'Estudiant Grau; van ser empesos cap al Ter
que van passar i  traspassar per cinc vegades deixant set facciosos morts sense alguns presoners,
abandonant mantes, camises, pantalons, morrals, gorres i armes i tot el que els feia nosa per a
aquella penosa operació, de manera que corrien pels matolls en un estat risible i deplorable. El
nombre de ferits ha estat de consideració segons els avisos dels propietaris de les cases de camp
per on passaven, i segurament se'n capturin molts, ja que el seu actiu governador no deixa la
batuda fins al total extermini d'aquestes miserables restes. 
Els Urbans de Mataró s'han portat en aquesta operació amb bravura i intrepidesa, atacats de cara,
per un imprevist accident pels cinquanta rebels no només van conservar la seva posició sinó que
carregant a la baioneta, els van empènyer al riu per dues vegades tot i no ser més que vint-i-dos
Voluntaris al comandament del sotstinent D. Carles Cusani, dispersant-los completament. 
Assetjats per tot  arreu i disseminats en grups de quatre a sis van tractar d'escórrer cap a les
muntanyes de Falgons i Mieres; però perseguits, segons comunicat del governador de Girona, pels
valents Urbans i partides de tropa que estaven a l'aguait han desaparegut d'aquell corregiment. 
Diu el mateix cap en data 3 del corrent, que per la part de Rupit se sentia un viu foc i mobilitzant
en la seva conseqüència als Urbans d'Amer, les Planes, Sant Feliu de Pallarols i Sant Esteve d'en
Bas i sortint a més una columna d'aquella plaça per si els rebels inventen refugiar-se en alguns
dels confins del  seu corregiment, tracta de  donar-los  una batuda combinada per aniquilar-los
completament. 
Els carrabiners de Costes i Fronteres destinats a la Vall d'Aro han conduït pres a aquella plaça al
capitost Sebastià Riera de Llufriu, seductor de set infeliços joves del seu poble que van marxar a
l'escamot i és un dels que van robar la diligència a Costa Roja qui patirà el condigne càstig dels
seus crims i excessos d'acord amb els bàndols de S.E.
Aquest serà el resultat finalment sempre que els malfactors esperin als nostres valents i l'escarment
que patiran, els  donarà un patent exemple del que pot la defensa d'una causa sagrada i  justa
contra els plans vils i malintencionats dels que sota el dictat de parcials del Pretendent només es
lliuren al robatori, a l'extermini i al saqueig. 
Barcelona 5 de desembre de 1834. = D'ordre de S. E. = El coronel encarregat del despatx de la
Plana Major. = Joaquin Ayerve. 



“Diario de Barcelona”, dimarts 9 de desembre de 1834.

El benemèrit i incansable governador de Vic, pràctic en la tàctica dels infames, preveient i recelant
que després de la derrota que havien patit els malvats a S. Pere de Casserres, que ja es va donar el
comunicat, i que assetjats vivament per la nostra valent tropa i urbans, es reunirien en punt diferent
de què la seva fugida indicava, no va tocar cap de les partides que obraven; molt al contrari: va
disposar amb tota sagacitat que aquestes tornessin a creuar i batre el mateix país en què havien
maniobrat:  en efecte no va sortir  fallida la seva esperança i el  capità de la 4a companyia de
Tiradors d'Isabel II, Manuel Canaleta, va tenir la sort de trobar-agrupats, i atacant-los amb la
serenitat que té acreditada, els va atropellar completament deixant quatre facciosos morts al camp,
i entre ells un dels capitostos de més fama; i encara que s'ignora el nombre de ferits, però, ha
d'haver  estat  molt  considerable  segons  les  peces  de  roba  ensangonades  que  s'han  trobat  en
diferents paratges. El precitat governador avisa que l'escamot queda batud i disseminat i que en
tota la resta del corregiment, es gaudeix tranquil·litat i calma. 
El brigadier D. José Maria Colubi, continuant amb la seva ben coneguda energia i acreditada
fermesa de caràcter, la persecució més activa i vigorosa contra les restes dels escamots de Cabrera
i Torner, participa amb data 3 del corrent, que rendits aquests miserables, i cansats de ser joguines
per més temps de la vil i sacrílega seducció que els ha causat en l'oceà immens de desgràcies que
experimenten i de la fatalitat que els persegueix per tot arreu, grimpant per muntanyes i boscos
amagant-se a les coves i avencs més solitaris, arrossegant una vida errant, precària i desesperada,
es veuen forçats a la dura alternativa de morir, víctimes de la fam i del cansament, o amb el tall de
les baionetes dels valents soldats que els assetgen per tot arreu, de lliurar-se a discreció dels caps i
autoritats, sense esbrinar tan sols la sort que podrà tocar-los. Així és que passen ja de 90 els que
s'han presentat,  la major part amb les seves armes,  i  s'adjunta,  emplenen la que d'aquell  cap,
s'assabentarà al públic dels seus noms, cognoms i lloc de procedència; i si bé només hi consten els
33 que van marcats, però el capità D. Benet Rubin de Celis, avisa al cap  l'haver-se presentat altres
diversos, els noms i cognoms continuaran així que li remeti la llista aquell capità. 
Segons relació dels mateixos presentats se n'esperen encara molts més, que rendiran igualment les
armes, i que Cabrera només amb 7 cavalls i 12 infants, denerits i enervats, anava escapant de la
persecució de les tropes, dirigint-se cap a Fresneda, calculant que Torner seguia la mateixa marxa. 
Als pocs que s'han presentat sense armes els ha concedit aquell imparcial cap 8 dies de terme
perquè vagin a buscar-la on l'haguessin amagat; i si bé aquest benemèrit brigadier enmig de la
severa i inflexible compliment que dona als bàndols que la previsió ben acreditada de S.E. publicar
en aquest principat, desplega els ressorts de la seva clement imparcialitat amb aquests penedits,
acollint-los una altra vegada en el si de la pàtria, però es mostra inflexible i la seva decisió de mort
és irrevocable, amb els quals rendeix en acció de guerra amb les armes a la mà. L'adjunta llista
dels que ha passat per les armes, serà una lliçó terrible al vandalisme que produirà un efecte
saludable, desenganyant els il·lusos; i en benefici a la humanitat que estalviarà la sang de molts
altres incauts, a la vista de la qual encara calenta i fumejant de les seves còmplices maldats, els
faci entrar en reflexió de la miserable vida que arrosseguen i considerar la freda calma dels que
ocults i sense risc deixen amarar la terra amb llàgrimes i sang de les seves víctimes que no obstant
això procuren seduir-los i enganyar-los; els atien, els exalten i no paren d'arrossegar víctimes a
una mort atroç i infame, intentant omplir l'avenc revolucionària d'armes de sang i de cadàvers. Els
esforços d'aquest escamot vil i agonitzant, malgrat tots els seus conats, seran sempre impotents i
aniquilats, i la torxa de la lleialtat brillarà sempre per tot arreu descobrint els tenebrosos plans que
ordeixen tot i que en va per atacar l'august i tendre plançó de Fernando; que ha jurat la nació
sostenir a costa de la seva sang. Barcelona 8 desembre 1834. = D'ordre de S. E. = El coronel
encarregat del despatx de la Plana Major = Joaquin Ayerbe. Llistat dels rebels presentats (78) i
afusellats (11), total 89. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 10 de desembre de 1834.



HABITANTS D'AQUEST CORREGIMENT

Per espai d'alguns mesos es va sostreure de la meva Autoritat el capitost Jaume Furró (a) Roqueta,
que abrigat era voltants d'aquesta ciutat impossibilitava la seva captura, sense desistir de les seves
criminals projectes, gaudint amb el nomenament de comandant dels revoltats de la plana de Vic,
que li va ser lliurat pel seu cap Montaner. Aquesta constant perversitat; la sang vessada fa un any i
posteriorment per raó dels seus subversius paranys, famílies, i la desolació a què va reduir diverses
famílies, va cansar la Divina Providència, que va suggerir un mitjà particular per lliurar a aquest
privilegiat país del monstre que es complaïa en el seu trastorn i destrucció. 
Els benemèrits individus del batalló de Tiradors d'ISABEL II, que sota les meves prevencions han
portat  a  terme l'obra de la  captura amb una exactitud,  ordre,  valor  i  disciplina que no hi  ha
exemple, són dignes de la particular estimació de tots nosaltres, i dels premis, que he implorat de
Govern  de  S.M.  Només  la  crassa  estupidesa,  els  partidaris  del  vandalisme  i  de  la  infame  i
maldestra ignorància, podrien convenir que prevaricaran soldats de tal qualitat, soldats acendrats
per decisió a favor del Tron d'ISABEL que idolatren. 
El que heu d'esperar els partidaris de la rebel·lió, de la vostra intempestiva gatzara; fixeu-vos en
les noves víctimes que han patit avui l'últim rigor de la llei, sacrificades per la vostra perversitat.
Vaig desitjar que la de 16 de l'últim de juny fos l'última; per tant us vaig convidar a  deixar les
vostres criminals idees: a què us uníssiu de bona fe al Tron de la nostra excelsa Sobirana, al fet que
cooperéssiu a la quietud general, al fet que teméssiu pels vostres pares, fills i esposes; més ja que
cap de tan sensibles objectes us mou, i que els vostres empedreïts cors estan pel desordre i el deliri,
continueu en els vostres plans; no aixequeu mà d'ells, ja que al càrrec meu prenc el fet de castigar-
vos degudament per consolidar més i més l'ordre de la Religió de Jesucrist, del Tron d'ISABEL i de
l'Estatut Reial. Aquestes són les bases dels bons espanyols i fora d'elles no vull res per a vosaltres
ni per a mi. 
Continueu  amb la  vostra  cooperació  i  sigil·losos  avisos,  Osonencs  amants  de  l'ordre  i  de  la
Justícia, i veureu que no creixerà entre vosaltres la guerra de la superstició ni de la impietat contra
el veritable Evangeli; la de l'acarnissament ni ambició contra el Tron d'ISABEL i l'Estatut; la de la
sofisteria ni ignorància contra la sana il·lustració; la del lladronici contra l'aplicació i el treball; i
en fi la dels ganduls proletaris contra la propietat i l'arrelament. S'enalteixin els indiferents, perquè
la indiferència fa propensa a la rebel·lió, és criminal; i com a tal la vaig observant i els indiferents
al seu torn seran castigats; perquè no és possible que la meva consciència com a catòlic, espanyol i
militar constituït en autoritat convingui a la menor ofensa, ni desdeny a la puresa de la religió, als
drets  de  la  nostra  adorada  ISABEL,  al  Govern  de  la  immortal  CRISTINA,  ni  als  principis
conservadors de l'Estatut Reial; secundant d'aquesta manera i a totes passades els sentiments del
nostre digníssim Capità General, a la fermesa de tenir cura i franca marxa devem la dita de no
trobar-nos avui embolicats en horrors espantosos. Vic 7 de desembre de 1834. = Pere Munt. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 22 de desembre de 1834.

Llista que manifesta els individus insurrectes que, havien de passar a Ultramar segons allò resolt
en la Reial ordre de 21 de gener últim al servei de les armes, i per la seva avançada edat passen
per dos anys a presidi a l'illa de Mallorca, en virtut del que resolt per l'Excm. Sr. Capità General
d'aquest Exèrcit i Principat, excepte dos, que encara que no arriben a l'edat assenyalada per ES no
són útils per les seves faltes físiques, i s'han embarcat avui dia de la data en el vaixell de vapor, i
són els següents: 14 individus, edats majoritàriament entre 42 i 60 anys, dels escamots del Nunci
de Reus, Miralles, del Ros d'Eroles, del Nan del Saboné, de Carnicer i del Cabra.
Barcelona 21 de desembre de 1834. = El  Capità ajudant comissionat per S.  E.  = José Maria
Cortés.



“Diario de Barcelona”, divendres 26 de desembre de 1834.

El brigadier José Maria Colubi continuant sense descans la viva i incessant persecució que s'ha
proposat,  fins a l'extermini total dels  rebels dels  corregiments del seu càrrec,  els ha donat als
facciosos diverses batudes i atacs des del seu últim part de data 14 de l'actual fins al 21; dels quals
resulta l'aprehensió de diverses armes i efectes; un mort en el camp anomenat Cristòfol Ruerol, i 7
presoners, dels quals 6 han estat ja passats per les armes, els noms s'expressen a continuació, així
com el de l'altre que s'està jutjant segons els bàndols vigents: també se li han presentat a aquest
cap 42 d'aquests  facciosos  que la  seva relació nominal  s'inclou,  dels  quals  la  major  part  han
presentat  les  seves  armes  i  els  que  no  ho han fet  han marxat  a  buscar-les  on les  van deixar
amagades. 
El mateix infatigable cap  diu, que el rebel Valls únic capitost que encara es conservava en els
ports, es dirigia cap al baix Aragó amb només 19 rebels espatllats i mal armats; que després que
tinguessin  lliure,  aquell  terreny,  volaria  no només  en  persecució  d'aquest  capitost,  sinó  també
després del rebel Montañés, que infesta la part de baix Aragó, per consolidar d'una vegada el bé
estar de tants pobles; que en el  dia no es parla de rebels en tot  el  baix ni alt  corregiment de
Tortosa; que els que queden encara ocults en els llocs, són pocs i no s'atreveixen a sortir de les
seves coves, on moren de necessitat i misèria amb el rigor de la present estació, i segons diuen els
presentats ho han de fer també aquells miserables tan aviat com sàpiguen la benignitat i clemència
que els dispensa el Govern de la nostra REINA i Senyora Donya ISABEL II. El Sr. comandant
militar de l'alta muntanya D. Antonio Van-Halen, va batre el 18 del corrent a les faccions reunides
del Ros d'Eroles i Borgetas que anaven fugitius de la batuda que els havia donat el comandant de
la línia del Llobregat D. Tomas Metzger. Aquests bandits havien tornat a reunir-se a la casa de
Pujol per deixar-se caure sobre Alentorn i robar diverses cases de camp, ja que no tenen de tot
recurs i es troben en l'estat més miserable; però es van abandonar a la més vergonyosa fugida
dispersant-se en diversos grups per aquelles muntanyes als primers tirs de les tropes de Van-Halen,
poden assegurar que estan dissolts els escamots, ja que els campions actuals de la muntanya que
eren Eroles i Borgetas estan dissolts i disseminats. 
De tots  els escamots que infectaven els territoris de Berga, Cardona, Manresa i Solsona, només
queda la de Tristany i  Cames Crues,  que es compon d'uns 10 o 12 homes plens  de misèria i
desesperació, ja que el Caragol, segons notícies, s'ha refugiat a la vall d'Andorra, apallissat  pels
seus  mateixos  que  li  van  omplir  abans  de  cops.  Barcelona  25  desembre  1834  =  El  coronel
encarregat interinament de la P. M. = Joaquin Ayerve. 
Relació d'individus agafats i afusellats: 6 
Relació d'individus presentats: 36 

“Diario de Barcelona”, dimecres 7 de gener de 1835.

Reunits tots els comunicats que des del dia 1 de gener, d'aquest any fins al de la data, s'han rebut a
la  P.M.  d'aquest  exèrcit  dels  governadors  i  comandants  militars  dels  diferents  corregiments  i
districtes d'aquest principat, resulta el següent: 
En el de Vic participa el seu digne governador D. Pedro Munt, que els petits grups de malfactors
que  encara  vagaven  per  aquell  terme  són  constantment  perseguits  per  les  valentes  tropes  de
l'exèrcit i urbans que estan a les seves ordres, a les que plenes de l'entusiasme i decisió que les
caracteritza no els imposa el rigor de l'estació per a perseguir els malvats en totes direccions, i
assetjats aquests per tot arreu sense saber on ficar-se es desprenen dels efectes del seu miserable
equip per escapar millor,  que es troben  de continu entre matolls i corriols per on transiten. 
A l'alta muntanya fa relació exacta el seu actiu comandant militar el coronel D. Antonio Van-Halen
de  totes  les  seves  disposicions  contra  facciosos;  i  a  l'encert  d'elles,  al  seu  valor  i  al  dels
comandants de columnes, oficials i tropa del regiment d'infanteria 4 Zamora que estan a les seves
ordres, es deu la dispersió completa de les rebels que vagant en petits grups sense que els quedi
més recurs de sucumbir al rigor de la justícia o perir entre la neu i la resta calamitats que els



persegueixen:  dit  comandant  ha  capturat  alguns  d'aquests  miserables;  ha  rescatat  altres  que
aquells havien fet presoners a la desgraciada ocurrència de Fígols i ha castigat exemplarment als
quals la llei ha condemnat com a encobridors i protectors d'aquests rebels. 
En el terme de Berga l'escamot del capitost Muchacho camina dividida en diversos grups, però el
reforç de tropes que S. E. el Capità General interí ha enviat a aquell punt i 1a activitat i decisió
acreditada d'aquell Governador, faran que molt aviat desaparegui aquesta xusma. Barcelona 6 de
gener de 1835. = D'ordre de S. El coronel cap interí de la Plana major. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, divendres 9 de gener de 1835.

Llista dels presos, que per haver pertangut als escamots d'aquest Principat, i per altres delictes,
que s'especificaran, en virtut de la Reial ordre de 21 de gener de l'any passat, s'han embarcat en el
dia d'avui el bergantí-goleta Ninfa, el seu capità Don Isidro Reinals, per traslladar-los a l'Havana
al servei de les armes: 
29 individus dels escamots de Muchacho, de les tropes de Zumalacarregui, de la d'en Pujals, de
Carnicer, de Llauger, del Llarch de Copons, del Met Gató, de Mariano Panólles i del cap Vallés.
Barcelona 8 de gener de 1835. = Capità i ajudant de Plaça comissionat per S.E. = José Maria 
Cortés.

“Diario de Barcelona”, diumenge 25 de gener de 1835.

L'Excm. Sr. Capità General interí d'aquest principat ha rebut dels caps que se citen, els següents
comunicats: = El governador de la Seu d'Urgell en dates 16 i 18 del corrent comunica d'haver-se
presentat  al  comandant  del  destacament  de  Coll  de  Nargó acollint-se  a  l'indult,  9  insurrectes
d'aquest poble, i un de la Seu d'Urgell, els noms i cognoms se citen en la llista final d'aquests
comunicat, i afegeix que només falten a presentar-se d'aquell poble tres individus. = El comandant
general de l'alta Catalunya, el mariscal de camp D. Pedro Nolasco Basa, en data 20 del que regeix
participa, que havent tingut notícia que l'escamot de Tristany en nombre de 250 homes, era a la
casa  de  la  Serra  de  Sis,  va  disposar  sortís  la  columna de  Cardona  al  comandament  del  seu
governador, la del Miracle i la de Pinós, perquè cadascú pel seu camí es dirigís a l'expressada casa
per atacar-la en trencar el crepuscle del dia 21. Una fatal casualitat va contribuir per desgràcia a
què es frustrés aquesta combinació, ja que el conductor del plec de Pinós en comptes de portar-lo a
la seva destinació el va donar a la mateixa Tristany en la referida casa, la qual va arribar a mitja
nit, posant-se en precipitada fugida tot l'escamot així que van rebre l'avís; abandonant un porc, un
moltó i una pell de vi, un gran càntir d'oli i un perol ple de menuts, sense saber-se la direcció
d'aquests  rebels  dels  quals  ni  un  s'hagués  escapat  amb  vida  si  s'haguessin  pogut  reunir  les
columnes, segons aquest cap havia previngut. = el governador militar i polític dels districtes de
Tarragona i Tortosa i comandant general de la línia de l'Ebre D. José Maria Colubi, avisa en data
21 de l'actual, que segons les instruccions donades als comandants de partides per no descansar un
moment fins a haver del tot conclòs amb un que un altre lladregot que vaga pel baix corregiment de
Tortosa, el capità de la segona companyia d'Urbans mòbils d'aquella plaça D. Domenech Vidal, va
sorprendre els voltants de Cantallops a 3 o 4 d'aquests malfactors, que van fugir als primers tirs;
quedant  però  mort  al  camp un  d'ells  anomenat  Marcelí  Tomas,  insurrecte  reincident,  agafant
diversos  comestibles  i  peces  de  roba.  Diu  l'expressat  cap  que  cap  recurs  els  queda  en  el
corregiment de Tortosa, i que en els pobles del Priorat es gaudeix la tranquil·litat més completa.
Remet igualment una llista nominal de 15 rebels acollits a l'indult, i que els poquíssims que falten a
verificar-ho, o bé han mort ja o es troben amagats per la part d'Aragó i València. = El governador
de Manresa en data 22 del corrent avisa haver tingut alguna notícia versemblant de l'existència
d'un escamot d'uns 25 homes armats a dues o tres llegües de distància, per això ha practicat alguns
reconeixements per aquells voltants encara que sense fruit ni profit. = E1 comandant general de
l'alta  Catalunya  el  mariscal  de  camp  D.  Pedro  Nolasco  Basa,  trasllada  el  comunicat  del
comandant D. Antonio Van-Halen d'haver rebut avís que havent entrat 3 rebels a la casa de Blanch



de Sirera de la vila de Sant Llorenç exigien a l'hereu una forta suma de diners; havent arribat
aleshores  el  pare  d'aquest,  va  desarmar  a  dos  d'ells,  que  van  fugir  immediatament;  i  va  fer
presoner al tercer. = Al comandant de la columna de Súria s'han presentat igualment a l'indult, dos
rebels. = El que d'ordre de S.E. es comunica al públic per al seu coneixement. Barcelona 24 de
gener de 1835. = D'ordre de S.E. = El coronel cap interí de la Plana Major. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dijous 29 de gener de 1835.

El governador de Vic en 25 del corrent dona part que la columna que mana el comandant de
Tiradors d'ISABEL II D. Antonio Comes, va aconseguir en les Planes de Sant Jaume de Frontanyà
un escamot de 33 homes, que va ser immediatament atacat, batut i dispersat, agafant 4 armes,
diverses peces de roba i un dels insurrectes anomenat Francesc Armengol, natural de Castellar de
N'Hug, que va ser passat per les armes en l'expressat poble de Sant Jaume. = La columna que
mana el tinent coronel graduat D. Josep Rodriguez capità del mateix batalló, va albirar l'escamot
del rebel Saura al mas anomenat Aulet de Tavertet que va atacar amb tota decisió obligant-la a
desbandar-se i tirant-se part al riu Ter: perseguint les restes l'esmentat capità va poder atrapar-los
una altra vegada en les altures que dominen el Pont de Carós, els va dispersar de nou i segueix
seguint les seves petjades. = El governador de Manresa amb data 26 del corrent diu que Tristany
va estar a unes 3 hores d'aquella ciutat i que no obstant de tenir uns 300 homes no només no es va
atrevir a atacar una columna de 120 que el buscava, sinó que sempre es va emboscar evitant la
topada.  L'Excm. Sr.  Comte de Castellane tinent  general  comandant  de la  divisió  dels Pirineus
orientals,  diu  amb data  26  de  l'actual  el  següent.  =  Un  escamot  de  12  homes  conduïts  pels
nomenats Collet d'Amon i Santiago dels Manes, després d'haver mort molt a prop de la vila de
Talaixà 4 muls i un cavall per venjar-se del propietari que havia proporcionat coneixements molt
útils a les tropes de la REINA, després d'haver capturat a les autoritats de la vila de S. Pau, van
entrar al nostre territori. El capità Changarnier va destacar quatre partides en la seva persecució
a la vista els rebels van fugir deixant al nostre poder al seu cap Santiago dels Manes, dos homes
sospitosos i totes les seves armes. El que es fa saber al públic d'ordre de S. E. = El coronel cap
interí de la P. M. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dijous 5 de febrer de 1835.

Llistat que manifesta els presos, que per haver pertangut als escamots d'aquest Principat, i per
altres delictes, en virtut de la Reial ordre de 21 de gener de l'any  passat, s'han embarcat en el dia
d'avui al bergantí-corbeta espanyol Unión, el  seu capità D. Joan Victori,  per ser traslladats a
l'Havana al servei de les armes:  17 individus dels escamots de Joan Canals, sublevats de Cardona,
Francesc Boadella, Joan Rebull.
Barcelona 4 de febrer de 1835. = El capità ajudant d'aquesta plaça, comisionat per S.E. = Josep
Maria Cortés.

“Diario de Barcelona”, diumenge 20 de febrer de 1835.

En el moment que l'Excm. Sr. Capità General d'aquest exèrcit i principat va arribar a Granollers,
va comunicar les ordres més terminants, que van circular ràpidament, per a la reunió de forces, i
operar d'una manera imponent contra els escamots insurrectes de Grau, Badia, Meri i Pelegrí, que
es proposaven fomentar a l'abric de les escabrositats del Montseny, impossibilitar la comunicació
del Congost, i fer patir les seves inaudites vexacions als habitants d'aquell terreny. Les disposicions
de S.E. van ser eficaçment complertes pels governadors de Mataró i Vic, així com pels comandants
D. Antoni Garcia Aro i D. Pere Montells, que van executar amb les seves respectives forces un
moviment tant veloç com encertat. La matinada del 18 van aparèixer totes les forces, al pla de la
Calma després d'haver batut el  més inaccessible de les escabrositats  del Montseny.  Els rebels,
covards com sempre, així que van saber que S.E. es trobava a Granollers van calcular el tràngol



compromès en què anaven a trobar-se, i dividits en petits grups en la nit fosca del 17 al 18 van
abandonar  el  terreny,  dirigint-se  la  major  part  per  la  immediatesa  de  Collsuspina  cap  al
corregiment de Manresa on van topar amb altres forces. A Aiguafreda es va reunir amb S.E. el
governador de Vic D. Pedro Munt, i el comandant Aro va continuar la seva marxa a Vic i des d'aquí
a San Quirce a secundar una altra operació en què s'ocupava el comandant D. Joaquim Manresa
sobre  Llayers,  qui  es  va  trobar  amb  un  escamot  de  malvats,  que  no  obstant  haver  fugit
immediatament, no van poder evitar de ser capturats tres d'ells que han patit el rigor de la llei en
els pobles de la seva naturalesa: aquests criminals eren els autors de l'assassinat d'una infeliç dona
que van perpetrar tres dies abans deixant-la estesa a meitat de camí. Al mateix temps les columnes
procedents de Girona, formant dues divisions, maniobraven a dreta i esquerra del Ter, sobre els
vessants del Montseny, reduint d'aquesta manera als insurrectes el terreny de les seves incursions i
els recursos. Els resultats d'aquestes operacions han estat efectius, s'ha rectificat l'esperit públic,
que  amb  tant  anhel  es  va  procurar  extraviar  en  aquestes  comarques;  el  país  ha  vist  quan
desgavellada és la pretensió dels rebels comptant amb una activitat tan extraordinària, amb una
tropa tan decidida i valenta i amb els acreditats Urbans dels corregiments de Vic i Mataró que
cada vegada s'enardeixen més a favor dels drets de la REINA nostra Senyora, de l'ordre i contra els
seus pertorbadors; i s'ha deixat expedit el país que hi ha des de Vic a aquesta capital, trobant-se
coberts els punts principals amb forts destacaments de tropa de l'exèrcit. 
S.E. s'ocupa assíduament a afermar completament la tranquil·litat,  perquè sap que els enemics
d'ella  es  proposen  redoblar  els  seus  mitjans  per  alterar-la  d'una  manera  horrorosa.
El que d'ordre de S.E. es fa saber al públic per la seva satisfacció. = El brigadier cap interí de la
P.M. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 23 de febrer de 1835.

L'Excm. Sr. Capità General d'aquest exèrcit i principat Marques de la Vall de Ribes ha rebut els
comunicats següents: El Mariscal de Camp D. Pedro Nolasco Bassa, comandant general de l'alta
Catalunya dona part a S.E. amb data 18 des de Cardona, que la columna del comandant D. Josep
Masias del regiment de Zamora, que anava en persecució de l'escamot del rebel Tristany,  que
segons notícies es trobava en Sorba, la va atrapar i va atacar de forma decisiva expulsant-los de la
posició que ocupaven i els va perseguir ja en desordre fins al cim de la serra de la Canya, en el
descens es van dispersar els rebels completament pel bosc. 
El governador de Berga. D. Francisco Antonio Oliver, que aleshores feia un reconeixement amb
una altra columna cap a Montmajor, en sentir els trets de la columna del comandant Masias va
apressar la seva marxa cap a la Serra de la Canya que segons els avisos que va tenir, era l'últim
punt on s'havia suspès el foc. Va a anar cap a la casa de Tolosa i els seus exploradors el van avisar
que l'escamot es trobava en posició al costat de la casa de Turviellas cap a on es va dirigir sent ja
gairebé de nit,  i  havent-la atacat la va desallotjar i va perseguir-los fins a fer-los-hi perdre el
senderi i dispersar-los. En aquesta acció van tenir els rebels vuit morts que es van enterrar al
següent dia a la parròquia de Corrià i diversos ferits: se'ls va agafar un trabuc, dos fusells, quatre
escopetes, una carabina, set cananes, una gorra de caserna d'algun dels titulats oficials, diverses
mantes, una porció de paquets de cartutxos i altres efectes diversos. 
L'expressat governador recomana el valor i entusiasme que van manifestar en aquesta acció els
tinents del regiment d'Amèrica 14 de Línia, D. Eduard Semanat i D. Esteve Baranzá, els sotstinents
de la Milícia Urbana de Berga Vicenç Rocafort i D. Josep Montorsi, el subtinent D. Josep Botey de
Tiradors d'ISABEL II i els caps Manuel Pons i Miquel Corró. La nit va salvar  l'escamot de més
pèrdues i tota va fugir en dispersió, tot i que l'escamot de  Boquica s'havia unit a la de Tristany
després que aquest va ser batut per la columna del comandant Masias.
El coronel Antonio Van-Halen que es trobava recorrent el territori de Navès, sabuda l'acció que
van donar a Tristany les altres columnes, va acudir amb les seves forces i va prendre possessió de
la casa de Tolosa per tal de treure fruit de l'atordiment i dispersió d'aquell capitost, i que pujant els
rebels  cap  al  Coll  de  Jou,  va  seguir-los,  però  els  malfactors  en  veure  arribar  les  tropes  de



l'expressat coronel van abandonar el menjar que tenien disposat a la casa de Font, on pensaven
descansar. 
Que  aquestes  tres  columnes  combinades  seguien  a  la  persecució  dels  escamots  de  Tristany  i
Boquica que s'havien tornat a separar per no poder aguantar reunides l'activa persecució que
patien, havent-se'ls-hi frustrat a aquells bandits el pla de la seva projectada reunió per als seus
criminals fins. 
L'expressat general Bassa amb data del 19 participa a S.E. que el governador de Berga el noticiós
que els  rebels es trobaven reunits  al poble  de  la Nou i  que intentarien algun atac contra  els
destacaments  de Cercs i Borredá, va  marxar a  buscar-los  i els va  trobar en  posició prop de
l'esmentat poble en nombre de dos-cents setanta, que els va atacar amb decisió foragitant-les de la
posició, causant-los la pèrdua de quatre morts i alguns ferits i els enemics es van retirar aprofitar
el seu favor la nit i dels avantatges del terreny. La nostra columna va tenir nou homes ferits, vuit de
tropa i un Urbà. 
El que es fa saber al públic, d'ordre de S.E. per la seva notícia i satisfacció. Barcelona 22 de febrer
de 1835. El Brigadier cap interí de la P. M. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dijous 5 de març de 1835.

Preses per l'Excm. Sr. Capità General d'aquest Exèrcit i Principat, les disposicions necessàries, per
impedir que els escamots de la muntanya s'evadissin pel Lluçanès entre Berga i Prats, les columnes
que es troben a les ordres del mariscal de camp D. Pedro Nolasco Bassa, els perseguien en la
direcció Bové i Gratallops, aconseguint treure'ls dels seus caus de Sisquer i Monsalp, per la qual
cosa se'ls va veure aparèixer el 25 a Navés. 
El comandant de la companyia Urbana de Balsareny va tenir notícia que aquest escamot (del
Muchacho i Boquica) es dirigia des de Mujal a Castelldral, li va sortir a la topada, però veient-se
enfrontats  per  major  nombre,  es  van replegar  sobre  Balsareny,  el  poble  el  van  defensar  amb
heroisme els Urbans, tot i la tenacitat amb què els rebels van intentar prendre-li. El comandant
d'Armes  de  Sallent,  va  acudir  amb  la  columna  d'Urbans  d'aquesta  vila,  per  auxiliar  la  de
Balsareny,  però  ja  s'havien  retirat  els  malfactors  quan  aquells  valents  van  arribar:  totes  les
columnes marxaven a l'abast dels insurrectes, i la del governador de Berga que els seguia des de
Sisquer, els va atrapar el dia 2 a Montclar, i queia sobre ells disparant fins al Ciu: des d'aquell
punt participava a S.E. que continuava perseguint-los sense deixar-los descansar. 
El General Bassa, i el d'igual classe D. Francisco Warleta,  donen part, que l'escamot del Ros
d'Eroles i del de Borgues, es van presentar davant d'Oliana a 24 del mes proppassat, tirotejant la
seva població; però el destacament del Regiment de Zamora 8.° de Línia, que guarnia aquesta vila,
i els Urbans de la mateixa els van rebutjar amb molt valor. En aquella mateixa nit arribo a Oliana
el General Warleta amb una forta columna: al següent dia es va veure l'escamot del Ros, reunida a
Castell, i aparèixer al mateix temps els Urbans de Peramola, que en sentir els trets es van posar en
marxa i van ocupar el pont de Castell-llebre, sobre el riu Segre, seguint els moviments dels rebels,
mentre que els d'Oliana van sortir per atreure'ls a la plana. No podent aconseguir-ho, va disposar
el General Warleta, que el comandant del 1è Lleuger D. Josep Rodriguez Vera els ataqués amb una
columna, que va aconseguir desallotjar-los i perseguir fins a les Anoies, on el coronel D. Antonio
Van-Halen, sentint el foc li va sortir a la trobada i va perseguir per Prat Major, Serra de Camalda i
la Bausa, havent-los causat una columna i l'altra bastant pèrdua durant la seva dispersió. 
Des d'Oliana seguia a Solsona el general Warleta amb les tropes del seu comandament, estrenyent
el cercle en què es trobaven els rebels, mentre els perseguia també des de la Bausa el coronel Van-
Halen. El comandant d'armes de Sallent D. Ramon Monfá, dona part des de la rectoria de S. Cugat
del Racó, d'haver desallotjat el bàndol d'una forta posició en Castelladral, després d'un viu tiroteig
que va sostenir amb una columna d'Urbans durant quatre hores, havent-los vist  desfilar cap a
Serrateix. 
El capità d'Amèrica D. Nicolàs Vivanco, avisa també des de Rupit, i el d'igual classe, de Pedro, des
de l'Esquirol, es dirigien contra l'escamot de Saura, que foragitada del corregiment de Girona,



havia reunit els dispersos prop de Susqueda, mentre el governador de Mataró, i comandant del
Valls obraven al mateix temps sobre els confins del corregiment de Vic, contra els escamots, als que
es persegueix sense descans. 
El comandant d'armes de Torà, ha donat part que un escamot de rebels comandat per Tristany, va
ser perseguit  per la seva columna, des de la casa de Coll terme de la Llanera fins a Savall, havent
trobat en la batuda, que va disposar el districte de Castellfollit, un cadàver d'home sense cap, vestit
a l'ús de la muntanya, que es va conduir al poble i va ser enterrat. EL governador de Cervera diu
que els rebels que el 24 van atacar als Mossos de l'Esquadra de Guissona, al terme d'Oliola, van
ser perseguits pels Urbans d'Agramunt, que es van reunir al comandant d'armes de Tàrrega, el
qual ha capturat a tres rebels, dispersant els altres en petits grups. 
S.E. Va seguir cap a Berga, des de Prats de Lluçanès, després de repetir les seves instruccions als
caps de les forces que operen en els districtes de Manresa, Cardona i Solsona, i de seguir l'activitat
de les batudes generals contra els  dispersos,  que s'han vist  ja ahir, a conseqüència de la viva
persecució que per tan diferents punts i per tot arreu, pateixen els rebels. 
Per ordre, de S.E. es fa saber al públic per la seva intel·ligència. Barcelona 4 de març de 1835. =
E1 brigadier cap  interí de la Plana Major. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 9 de març de 1835.

Dels comunicats que l'Excm. Sr. Capità General ha rebut des de la seva arribada a Berga el 2 de
l'actual, resulta el següent. 
El capità Santiago de Pedro del regiment de Zamora 8è de Línia, el 26 del mes anterior va sortir
amb la seva companyia de l'Esquirol a fer una batuda pels confins dels corregiments de Vic i
Girona, portant a més un oficial i 36 urbans d'Olot. Aquesta força després de recórrer diferents
punts, va atrapar un escamot de rebels prop de S. Miquel, que venia en direcció de la Focha en
nombre de 30 o 40 homes, que va fugir en el moment que les guerrilles van obrir foc sobre ella;
però no va poder fer-ho amb la velocitat que acostumen, i els va resultar la pèrdua del seu capitost
que va quedar mort a la creu de Casellas sobre el camí d'Olot, i a més es va rescatar a un soldat de
Zamora que els rebels tenien en el seu poder. 
El 1r de l'actual el tinent coronel D. Juan Calbet, va aconseguir amb la seva columna a les cases
d'Huguets  i  Rivé  prop de  Sanahuja,  al  capitost  Tristany  amb el  seu escamot,  la  que  batuda i
dissolta en diferents grups van escapar amb la rapidesa que acostumen. El dia va tornar Calvet a
trobar a l'esmentat capitost contra el qual es va dirigir personalment, i de no ser pel cansament del
seu cavall pujant la costa de l'església de Pinell, l'hagués agafat irremissiblement doncs que ja el
tenia a tret de pistola, tot i l'avantatge d'un cavall millor que aquest malvat munta. 
El coronel Van-Halen avisa el dia 3, que la columna del comandant Enriquez i la del capità Arenas
del regiment d'Amèrica havien trobat i batut entre Timoneda i Odèn, els escamots del Ros d'Eroles i
Borges junts, causant-los alguna pèrdua i ocultant-se els  bandits en la boscúria, on tenen els seus
caus. 
El governador de Tarragona comunica amb data de 6 de l'actual que els voluntaris Urbans de la
vila de Pla,  van atacar el dia anterior a un escamot de 50 homes que van entrar al poble de
Figuerola, i el resultat d'aquesta acció ha estat matar el capitost Jaume Ferrer natural del mateix
poble,  i  rescatar  al  seu  Batlle  i  al  Regidor  que  tenien  presos  aquests  malvats,  els  que  en
desordenada fugida i aixoplugats de la foscor de la nit es van dirigir cap a la muntanya Jordá on
se'ls persegueix. = El que d'ordre de S.E. es fa saber al públic per la seva satisfacció. Barcelona 8
de març de 1835. =. El brigadier cap  interí de la P. M. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 18 de març de 1835.

A conseqüència  de  l'activíssima persecució  que  experimenten  els  escamots  rebels  a  tota  l'alta
Catalunya, l'Excm. Sr. Capità General ha rebut els comunicats següents: 
El coronel Antonio Van-Halen dona part a S.E. amb data del 10 que el capità D. José Arenas del



regiment de Zamora el dia 8 va batre l'escamot reunit del Ros i Borges al davant d'Organyà, Fígols
i Coll de Nargó, expulsant-los dels punts que van tractar de defensar i perseguint-los ja dispersos
fins a l'entrada de la nit. El resultat d'aquesta topada va ser agafar el cavall de Borges, que va
estar molt a prop de córrer la mateixa sort, i una pistola que aquell capitost va llançar en la seva
fugida, 1 escopeta curta i una cartera de correspondència dels dos capitostos. Al següent dia la
columna del comandant D. Fecundo Enriquez en combinació amb el capità Arenas seguien aquell
escamot que  dispersa fugia  a amagar-se en  les  muntanyes;  i  seguint  grup més gran d'aquells
malvats van aconseguir ferir-ne 2, agafar-los un mul carregat de vi i aiguardent, un sac amb nou
paquets de cartutxos, tres mantes. 
El general Francisco Warleta que des de Cardona va tornar a la línia del Llobregós va tenir avís a
Calaf que l'escamot dispers del rebel Tristany, s'havia tornat a reunir a la casa de Volterra, allà se
li  va  incorporar  el  bandit  Llaugé,  va  dirigir  dues  columnes  sobre  aquella  casa,  una  vegada
albirades  van desaparèixer a la desbandada aquells malvats. L'expressat General, que continuava
seguint el moviment d'aquestes columnes va tenir avís sobre la marxa que un escamot manat pel
paleta de Castellserà es trobava oculta de la persecució de les tropes en un corral prop de la vila
d'Astor al punt es va dirigir una columna, i en albirar la tropa, els rebels van fugir abandonant el
menjar que tenien disposat, diverses armes, i  rescatant la dona de José Querol que el   mateix
escamot havia arrabassat la nit del 4 en una casa immediata a Santa Coloma de Queralt evitant-li
el  desemborsament  de  25  unces  d'or  en  què  s'havia  estipulat  la  seva  llibertat  i  que  a  trigar
l'arribada de la columna a Astor hagueren rebut els malfactors aquella quantitat. 
El capità de la companyia de Belianes D. Josep Vidal y Alemany dona part a S.E. amb data 9 del
corrent que la nit anterior va sorprendre un escamot de lladres manat pel pregoner de Reus Joan
Termo i Suco (a) Joanet en els voltants del raval del Calvari, de resultes quedar mort l'expressat
capitost i dispers el seu escamot dels que van tenir diversos ferits, quedant en poder de l'expressat
capità un trabuc, tres pistoles, dos punyals i diverses mantes. 
L'escamot  de  Muchacho  es  veu  assetjada  al  districte  de  Berga  per  les  columnes  que  hi  ha
destinades en la seva persecució, que ja no li queda més recurs per aixoplugar-se a les cases o
ermites abandonades i tancades que hi ha al cim dels turons. La nit de l'11 va haver de refugiar-se
a l'ermita de Corbera que estava tapiada al punt va arribar a la matinada següent la columna de
Berga en la seva cerca. Aquest escamot queda reduït a uns 150 homes, la tercera part sense armes,
i tots ells quasi nus i misèria, seguint aquell bandit, els que pels seus crims i atrocitats no els queda
ja cabuda en cap part de la muntanya,  que els seus habitants es fan detestar. 
La  del  Ros  i  Borges  en  el  partit  de  Solsona  es  troben  de  la  mateixa  manera  perseguits
incessantment per les forces de coronel Van-Halen i les de la línia del Llobregós, el nombre es va
reduint cada dia pels que deserten i venen a implorar l'indult, i per les pèrdues que experimenten
en les topades que els fan les tropes que els persegueixen. 
El governador de Manresa ha donat part a S.E. amb data del 15 que a conseqüència d'una ordre
que se li va comunicar el 6 de gener perquè fossin rellevats els destacaments d'Oló i altres d'aquell
corregiment amb un oficial i 20 Urbans del batalló d'aquella ciutat, va sortir el dia 9 de l'actual el
relleu per al poble d'Oló, va fer nit a la vila de Sallent sense haver tingut novetat en el camí: el
següent dia, sense prendre les notícies i precaucions necessàries en les actuals circumstàncies, va
continuar la seva marxa quan als voltants d'Avinyó van ser sorpresos per una forta garba de rebels
que van matar a 9 dels Urbans, escapant els altres a Oló, sent aquells desgraciats, víctimes de la
seva confiança i falta de precaució. Per això S.E. té tan recomanat en les seves instruccions a tots
la vigilància i exactitud en el servei que tan sàviament encarrega l'ordenança, sense menysprear
l'enemic per feble que sigui, per evitar aquestes desagradables ocurrències, que són tan sensibles,
quan són causades per la manca de previsió,  i per aclarir les precaucions que es van prendre
perquè el destacament fos amb seguretat, ha disposat es generi la competent causa. 
El governador de Girona amb la mateixa data avisa S.E. que el comandant de la columna del Ter
D. Joan Pujol va tenir notícia que havia aparegut un escamot de rebels al terme de l'Estanyol, que
immediatament va marxar a buscar i la va atrapar en la formidable posició de les Palomeres en
nombre de 90 homes, en el punt la va batre i va dispersar i segons els avisos posteriors que havia



rebut l'expressat governador, fugien aquells malvats en petits grups i per diferents direccions, als
quals es perseguien per destruir-los. Fa aquell cap una particular recomanació dels Urbans de
diversos  punts  d'aquell  corregiment  que  es  van  batre  amb  decisió  contra  la  canalla  i
assenyaladament de la valenta companyia d'Amer. 
El mariscal de camp D. Pedro Nolasco Bassa comunica a S.E. amb data del 14 des de Berga, que
la columna d'aquella plaça el dia anterior havia arribat al poble de Peguera quan no hi havia més
de mitja hora que l'escamot acabava de sortir d'aquell poble; que en el mateix dia a la tarda anava
en el seu abast l'expressada columna, i que la del comandant Josep Massias l'esperava al pas, però
en arribar l'escamot prop del Bansell on l'esperava el comandant Massias es va dispersar ficant-se
en un bosc. 
El 15 avisa l'expressat general que fugint l'escamot de les esmentades columnes s'havia dirigit per
la palanca de la Badella en direcció de Clusa i Sagàs on la va atrapar una altra columna, ja que
s'havia sentit en aquella part un fort tiroteig. 
Amb motiu de l'aparició al poble de Rajadell a la matinada el 15 l'escamot de Tristany la columna
del capità Don Francesc Carbonell  i  Chornet,  composta d'una companyia del 1°Lleuger i  dos
d'Urbans de Sabadell que S.E. va fer moure en direcció del camí que havia pres aquell capitost, va
seguir per Grabalosa a Masana i Pedrafita i en arribar a aquest últim punt va albirar l'escamot
que pujava a la muntanya de la Coma de Masana on els seus escamots la van obligar a pujar
precipitadament i encara en l'altura va tractar de defensar-se, va ser desallotjada d'ella i d'altres
diverses  fins  que  al  vespre  la  va  dispersar.  L'expressat  capità  amb  la  seva  columna  seguia
perseguint en combinació d'una altra columna de Savoia i la companyia corregimental de Manresa
que S.E. va fer sortir d'aquella ciutat amb la mateixa finalitat. 
L'expressat general Warleta amb data 13 transcriu a S.E. l'ofici que li va passar el comandant
d'armes de Pons manifestant que en la matinada del 12, un escamot compost d'uns 83 homes es
trobava a la casa de la Garriga, va marxar a sobre amb 60 homes que va treure d'aquella vila i que
tot i la poca força que portava van abandonar la casa i es van dirigir al Mas de Balart on els va
perdre de vista; però poc després va saber que es trobaven a la Forsa i dirigint-se a aquest punt els
va veure a temps que travessaven el Segre. El citat comandant va caure sobre ells en el  gual,
verificant al mateix temps els voluntaris que mana D. Benet Gaset i després d'una curta estona de
foc dues columnes van travessar el riu al front dels rebels i posats a l'altre costat els van carregar i
van perseguir fins a Torreblanca a on van desaparèixer amb la foscor de la nit. Els enemics van
tenir 3 ferits que van passar per Torreblanca en la seva fugida. Al soroll de foc van acudir sobre
aquest poble 4 columnes que en l'alba del següent dia van marxar en l'adreça que havien pres els
rebels. 
Afegeix  el  citat  General  que  l'escamot  del  Ros  quedava  dividida  en  diversos  trossos  per  la
persecució que havia sofert. 
El governador de Vic al capdavant d'una de les seves columnes i dels Mossos de l'Esquadra de
Torelló va trobar  a San Quirce de Basora als rebels en nombre d'uns 180 homes capitanejats pel
capitost Caballeria de Ripoll, i havent-los vigorosament atacat i perseguit fins a les escabrositats
de Sant Maurici en aquest punt, es van dispersar completament, deixant al camp 7 morts i molts
més  ferits  que  se'ls  va  veure  conduir  entre  els  quals  hi  ha  el  capitost:  el  mateix  governador
continuava perseguint els esmentats malfactors. 
Els bandits es veuen assetjats per tot arreu en el moment que es prometien els més esperançadors
resultats de les maquinacions fomentades i preparades des de Navarra i l'estranger sense comptar
amb l'enèrgic i simultani moviment ordenat d'un sense nombre de columnes proporcionades per la
mobilitat que tenen sense que en part alguna puguin els bandits resistir la seva decisió i valor; S.E.
des de Cardona es va traslladar a Súria i d'allí a Manresa des d'on continua les seves disposicions
per  al  total  extermini  dels  bandits.  Barcelona  17  de  març  de  1835.  =  D.O.D.E.S.C.G.  =  El
brigadier cap interí de la P. M. = Joaquin Ayerve. 



“Diario de Barcelona”, dissabte 21 de març de 1835.

El governador de Vic perseguint l'escamot de Caballeria la va atrapar en la rodalia de S. Quirce i
la va empènyer i va dispersar fins a Sta. Eulàlia on es va fer nit, ferint-ne molts sense desgràcia per
part seva. 
El Governador de Girona fent un gran elogi de la valenta companyia d'Urbans d'Amer en les
diferents topades que ha tingut amb els insurrectes, recomana molt particularment a l'Urbà Gaspar
Puig que va sortir ferit en l'acció de les Palomeras. 
En  el  corregiment  de  Tarragona  han  estat  presos  pels  Mossos  de  l'Esquadra  de  Riudoms  els
capitostos Sant Genís, i Mestres, per la part de Falset, i l'altre Vines a Colldejou, que han estat
afusellats en els pobles de la seva naturalesa, i en tot aquell país es gaudeixi de la més completa
tranquil·litat. 
El que d'ordre de S.E. es fa saber al públic pel seu coneixement i satisfacció. Manresa 18 de març
de 1835. = L'ajudant de la Plana Major. = Manuel Caparrós. 

“Diario de Barcelona”, dijous 26 de març de 1835.

El governador de la Seu d'Urgell participa que 20 urbans d'aquella ciutat al comandament de D.
Fidel Periu, van derrotar a un escamot de rebels a la Borda de Coll de Calbinyà, en direcció a les
valls d'Andorra: fent presoner al capitost Antoni Braguer, que passava per ser pitjor que el Ros
d'Eroles, que va ser afusellat així com l'espia Josep Oviols: es van agafar dos fusells, un sabre,
algunes municions i una porció de despulles amb algunes cartes i diverses gasetes de Llenguadoc.
El coronel Van-Halen comandant de l'alta muntanya, ha reduït a la impotència més gran l'escamot
del Ros; aquest no apareix i camina amb molt pocs adeptes ocult en els seus caus. 
El general Warleta fent vigilar la línia del Llobregós, ha aniquilat a Borges, que amb una resta de
30 bandits des de la rectoria de Castellà, fugia perseguit per la Riera Salada, tractant al parer de
cercar al Ros a les escabrositats on s'alberga. 
Els  escamots  de  Muchacho  i  Tristany,  assetjats  nit  i  dia  per  les  nostres  columnes,  difícilment
s'escaparan al seu abast; en totes les trobades perden gent i ferits, porten, una vida horrorosa: i un
traginer escapat d'ells i presentat al general Bassa, a Berga, explica el desànim i la misèria que els
va reduint a l'última extremitat. No descansarà fins a aconseguir el seu extermini; i la imponent i
enèrgica  activitat  de  les  nostres  tropes,  espanta  els  conspiradors,  i  desarma  els  incauts  que
volguessin arrossegar a la seva perdició. 
El que d'ordre de S. E. es fa saber al públic per al seu coneixement. Barcelona 25 de març del
1835. =  El brigadier cap interí de la P.M. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 30 de març de 1835.

El governador de Mataró amb data d'avui dona notícia a S.E., que el comandant d'armes de S.
Celoni li comunicava d'haver arribat a les set de la nit d'ahir, el caporal dels Mossos amb la seva
Esquadra, conduint dos presoners, un dona, vuit fusells, el trabuc del cap Serapi Boig, una pistola,
diverses baionetes, gorres de caserna i altres efectes, havent quedat en l'acció del mateix matí
morts el citat capitost, i el més nomenat entre els seductors i agents de la rebel·lió al Vallès, Josep
Colomer  y  Rius  (a)  Marí,  a  més  d'haver-se  causat  al  seu  escamot,  que  va  ser  completament
derrotat, un mort i diversos ferits. El comandant d'armes del Vallès tinent coronel D. Josep Maria
Freixas,  també  amb  data  d'avui  manifesta,  que  assetjada  aquest  escamot  per  les  forces  del
corregiment de Vic, i perseguida per una porció de la columna i destacaments que de tot arreu li
queien  a  sobre,  va  poder  aconseguir-la,  emboscada  al  barranc  de  Briançó,  el  caporal  de
l'esquadra de S. Celoni Don Joan Bonjoc, qui tot i que els rebels eren 80 i no tenir ell més que 16
Mossos, els va atacar vigorosament i va causar la destrossa que es deixa indicada, concloent el seu
comunicat el citat comandant de la manera següent. 
"El feliç desenllaç que ha produït  aquesta combinació de moviments,  degut principalment a la



previsió amb què el  comandant d'armes de S. Celoni,  el  tinent coronel D. Francisco Miets, va
manar sortir als Mossos de l'Esquadra, i a l'encertada direcció, no menys que a l'agosarat valor
del caporal D. Juon Bonjoc, produirà també en aquesta comandància, un resultat molt notable, en
benefici  de  la  tranquil·litat  pública,  ja  que  el  capitost  Marí  era  potser  el  que  més  podia
comprometre el repòs del Vallès, per l'influx que tenia amb els malvats, de manera que la rigorosa
justícia que m'obliga a recomanar la disciplina i bon comportament de totes les forces que estan a
càrrec  meu,  m'imposa  en  la  precisió  de  suplicar  V.E.,  es  digni  graduar  el  mèrit  contret  per
l'esmentat  D.  Joan  Bonjoc  i  els  referits  Mossos  de  l'Esquadra  que  manava,  que  el  seu  curt
destacament va escometre i va atropellar les quintuplicades forces enemigues, que la seva celeritat
li va fer arribar, aconseguint desbaratades amb la pèrdua de la seva capitost, el que produirà sens
dubte la tranquil·litat d'aquesta comarca. " 
El  coronel  Van-Halen,  amb  data  del  26  comunica  l'activitat  amb  què  les  columnes  del  seu
comandament, persegueixen als escamots del Ros i Borges, que summament reduïdes, no poden ser
assolides, tot i les combinacions que es fan per aconseguir-ho; més dia a dia es disminueixen. El
general Bassa participa des de Berga que les de Muchacho i Boquica s'han dividit, assetjades per
la  seva  constant  persecució.  El  capitost  Tristany,  fuig  de  la  mateixa  manera,  tots  amb  gran
desànim,  ja  que  les  columnes  de  Cardona,  Sarrateix,  Súria,  Castelltallat,  i  altres,  creuant-se
constantment en totes direccions, segueixen el rastre dels rebels, i no els deixen un moment de
repòs. Ells en la seva desesperació cometen atrocitats, venjança infame dels febles, que són més
cruels, com més impotents. 
Cap  a  la  part  de  Talarn  s'han  dirigit  alguns  restes  dels  escamots  fugitius,  i  encara  que  van
pretendre  sorprendre  un  destacament  no  van  poder  aconseguir-ho:  el  governador  està  en
moviment, i el general Warleta amb les seves tropes, atén també a la defensa d'aquell districte. En
els corregiments de Vic i Girona, s'aconsegueixen diàriament avantatjosos resultats, i l'esforç dels
escamots es reprimeix, al mateix temps que es millora l'esperit públic. Gran ha estat la tenacitat
amb què el bàndol carlí en aquests últims temps ha procurat revoltar la Catalunya. La lleialtat dels
seus habitants, i les enèrgiques mesures que s'han oposat a tan repetides trames, desconcerten els
seus  efectes  i  renoven  l'escarment  dels  Romagosas,  Teys  i  Bagarros,  reanimant-se  els  lleials,
millorant-la esperit dels pobles i fent veure quan impotents són els esforços de la seducció carlista
en aquest principat. 
D'ordre de S.E. Es fa saber al públic, per la seva intel·ligència i satisfacció. Barcelona 29 de març
de 1835. = El brigadier cap interí de la Plana Major. = Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona”, dijous 16 d'abril de 1835.

El comandant d'armes de la ciutat de Vic amb data 13 dona notícia a S.E. d'haver estat sorprès i
atacat el poble de Sta. Maria de Corcó (vulgarment L'Esquirol) pels escamots reunits de Saura,
Met-Gató i  Trijet.  El tinent D. Joaquim Bofill  del batalló de Tiradors d'ISABEL II, comandant
d'aquell punt, va sortir amb el seu destacament a rebre als rebels, més sent aquests superiors en
nombre  es  va  posar  en  defensa  dins  de  la  població,  sostenint-se  en  els  carrers  i  abrigant-se
últimament  en el  fort.  Acudint  llavors altres forces per sostenir  a Bofill  per aquest comandant
d'armes, es van dispersar els insurrectes deixant un mort al camp i emportant-se sis o set ferits,
sense que per la nostra part hagi passat cap desgràcia. 
El governador de la Seu d'Urgell amb data 7 comunica a S.E. d'haver estat apressats després d'una
viva  resistència,  els  rebels  Tomàs  Eroles  i  Josep  Barral  portadors  d'una llista  d'individus  que
havien de formar una companyia i altres papers, tots dos han estat afusellats el dia 5. Un altre dels
rebels d'aquell escamot havia estat ferit, i agafat Joan Cerdà amb armes i una dona, tots dos entre
la palla. Cerdà va haver de patir la pena de mort el mateix dia 7. 
El brigadier D. Pedro Munt des de Ribes amb data 11 dona part a S.E. de la consternació, en què
havia trobat aquella població que atacada pels escamots de Boquica, Caballeria i altres capitostos
havia estat lliurada al furor d'aquells bandits. Les atrocitats que han deixat marcada la seva curta
permanència en aquell poble, són una nova prova de la ferocitat del seu caràcter sanguinari, i ha



de cridar l'atenció dels pobles perquè, conegut el veritable esperit que anima aquests caníbals, es
convenien del gran interès que tenen en la seva persecució i anorreament, ja que només així, i
negant  tota  protecció  pugui  aconseguir-se  amb  l'ajuda  de  les  columnes  i  llocs,  restablir  la
tranquil·litat del país. 
El mateix brigadier amb data 12 des de Ripoll  dona part que tenint notícies que els  rebels es
trobaven en ell poble de Bruguera, va sortir les dues de la matinada, aconseguint, després d'una
penosa marxa prendre'ls la rereguarda, el  que els  va obligar dirigir  precipitadament per mitjà
d'una pineda cap al Freser, a fi de passar-ho per les coves de Ribes. No podent tallar es va veure
precisat a perseguir-los directament i assetjar pels escamots abans de passar el riu; en aquesta
fugida han abandonat els rebels 3 muls carregats de plom, bales, altres efectes i el cavall que
muntava Caballeria; havent després d'estar perseguits i desallotjats de les seves posicions fins a
dispersar-los pels boscos. A més de les atzembles susdites, han deixat en el nostre poder, armes,
mantes i altres efectes de roba, portant alguns ferits que es veia retiraven en la calor de l'acció. Per
la nostra part ha estat ferit, encara que no de gravetat, el valent cadet D. Joan Antonio Prim, dos
soldats del batalló de Tiradors; i un Carrabiner de Reial Hisenda, sent molt dignes d'elogi el valor
i serenitat de l'esmentat cadet, que tot i estar ferit animava als seus companys amb el crit de viva
ISABEL II. 
El general D. Pedro Nolasco Bassa, des de Manresa amb data 11 dona part a S.E. que sabent que
els escamots de Caballeria, Boquica i altres capitosts després de la derrota que havien patit a
Bruguera s'havien retirat a les muntanyes de S. March, havia disposat que la columna del tinent
coronel Colls reunida amb la d'Aro, i una companyia de Puig-reig passessin a obrar activament
contra  l'enemic  per  tal  de  batre-ho  i  impedir  es  reunissin  amb un  escamot  de  50  homes  que
suposàvem eren  manats per Targarona i que havien d'anar cap al Coll de la Bona, passats els
voltants de S. Jaume. A la una de la matinada del dia 7 es va apropar l'escamot a la Pobla de
Lillet, amenaçant atacar, però van ser rebutjats els rebels per la tropa i Urbans desapareixent amb
gran velocitat i dirigint-se cap a S. Jaume de Frontanyà. Sabut aquest moviment pel tinent coronel
Colls es va dirigir sobre aquell punt amb tota la força del seu comandament. Al moment d'albirar
els rebels es van posar en disposició d'atacar-los, però prenent Colls la iniciativa i dividint la seva
força en tres columnes els va atacar pel centre i flancs, de manera que aterrits els enemics es van
dispersar en escamots anant precipitadament fins a les altures més immediates, deixant en la seva
fugida 2 morts, 5 presoners, 2 fusells, muls i una altra porció d'efectes. S'ha aconseguit a més la
fortuna  de  rescatar  el  distingit  D.  Antoni  López,  fill  d'un  ajudant  de  plaça  de  Girona,  a  qui
portaven presoner dels rebels. Per la nostra part només hem tingut dos contusos. 
El mateix general Bassa amb data de 13 trasllada a S.E. Un comunicat del comandant militar de la
muntanya D.  Antonio Van-Halen.  Reunida la  columna d'aquest  cap amb la del  governador de
Cardona, es van dirigir a les cases de Rutats i Mirabalsa del territori de S. Just d'Ardèbol, on
sabien es trobava Tristany amb altres capitosts. Arribats a aquell punt es van disposar a l'atac
afavorits per la nit, i pel descuit amb què estaven els rebels, disposats ja a donar foc a la porta
d'una de les cases, quan un tret va posar en alarma als rebels que van començar un foc. Vivíssim
sobre les nostres tropes, sortint al mateix temps de l'altra casa i  atacant bruscament la nostra
esquerra.  Rebutjats  d'aquest  atac  els  enemics  exteriors  es  van preparar  les  nostres  tropes  per
assaltar el primer dels citats edificis, però aprofitant Tristany les dues hores que va durar el foc
havia aconseguit trencar l'envà amb què estava tapiada una porta del darrere, aconseguint per
aquest mitjà escapolir-se amb els altres que estaven a la casa, deixant 3 morts a més del sergent 1r
insurrecte Joan Falco, que es va conèixer ser el pels papers que se li van trobar. Dins de la casa
s'han trobat els tres cavalls dels capitostos ensellats, un sarró de municions, dues escopetes i altres
despulles amb diversos papers de Tristany. Aquestes faccions disperses han corregut en diferents
direccions i se'ls persegueix sense parar. El que d'ordre de S.E. es fa saber al públic per al seu
coneixement. = Barcelona 15 d'abril de  1835. = El brigadier cap de la P. M. = Antonio Lasauca. 



“Diario de Barcelona”, dilluns 27 d'abril de 1835.

L'Excm. Sr. tinent general Comte de Castellane, comandant de la divisió dels Pirineus Orientals,
diu amb data de 24 de l'actual a l'Excm. Sr. Capità General d'aquest Exèrcit i Principat el següent: 
El governador de Puigcerdà m'escriu el 23 d'abril,  que acaba de rebre avís del governador de
Berga, d'haver atacat a les set del matí d'aquest dia els escamots reunits del Muchacho, Caballeria,
Boquica i Lopez de Vic, que ocupaven Castellar de N'Hug, expulsant-los de formidables posicions,
tot i la vigorosa resistència van ser desallotjats i batuts, matant-los onze homes, ferint-els-hi vint, i
fent cinc presoners, que serien afusellades; per la seva banda només ha tingut un mort, i quatre
ferits; i  les deu del matí cent i cinquanta insurrectes manats per Caballeria travessaven cap a
Dòrria, dirigint-se per les muntanyes cap a la frontera de França. 
El capità del 17 Lleuger comandant d'Err, em dona compte que havia fet aturar el 23 a les nou de
la  nit  cinc  carlins  sota  el  comandament  de  Don Cristóbal  Pes,  que  es  titula  capità;  que  han
declarat, que a les set del matí havien estat atacats per sis-cents homes de la tropa de la Reina, i
que havien estat batuts i dispersos: un grup de vint-i-cinc insurrectes, del que ells en formaven
part, es va dirigir cap a França per la cresta de les muntanyes: se'ls van trobar dues pistoles i dues
cartutxeres; i un destacament del 17 Lleuger va sortir amb un d'aquests presoners, que es va oferir
per indicar un paratge de la muntanya en què havien deixat ocults molts fusells. 
El comandant d'Osseja em dona part amb data del 23 que a les onze de la nit el comandant del
destacament del 17 Lleuger en Vallcebollère acabava de conduir catorze carlins comandats per un
tinent  anomenat  Piquer:  quatre  s'havien  presentat  voluntàriament  a  Osseja,  sent  el  total  de
refugiats vint-i-quatre, diverses patrulles han anat sobre tots els punts per detenir els carlins que es
presentin  sobre  el  nostre  territori.  Montaner,  un  dels  caps,  ha  estat,  segons  declaració  dels
refugiats, mort durant el combat. Enviaré a V.E. els noms dels refugiats tan aviat com els sàpiga. 
Els avantatjosos resultats,  sent tan positius, com apareixen per l'autenticitat de l'anterior relat,
s'anuncien  per  descomptat  al  públic  per  la  seva  satisfacció,  mentre  es  reben  els  detalls  d'un
esdeveniment, que tant ha d'influir en la pacificació de la muntanya. D'ordre de l'Excm. Senyor
Capità General. = El brigadier cap de la P. M. = Antonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, dijous 30 d'abril de 1835.

El tinent coronel D. Francisco Oliver governador de Berga des de la Pobla de Lillet amb data de
25 del corrent participa l'Excm. Sr. Capità General els detalls de l'acció que va sostenir el matí del
23 a Castellar de N'Hug contra els diversos escamots reunits en aquest punt que ja es va donar
coneixement al públic en el butlletí del 27 de l'actual. Arribat a un quart d'hora del poble va trobar
les  altures  coronades  d'insurrectes,  però  menyspreant  les  nostres  tropes  el  seu  foc  els  van
desallotjar  de tot  arreu prenent  les  seves  posicions  com també el  poble  i  les  cases  en què  es
defensaven, sense deixar de perseguir-los fins al bosc sobre Fornells de la Vall de Ribes, després
d'un curt descans, va subdividir en tres trossos la seva columna per encerclar el major nombre dels
que fugen, al temps d'arribar a Dòrria escampant-se vergonyosament, aconseguint obligar-los a
refugiar-se  a  França.  Les  forces  restants  van  perseguir  a  Muchacho  i  Caballeria  cap  al  Pla
d'Anyella i el bosc de Planés, sense deixar-los un moment de repòs. Els rebels van tenir 11 morts i
cinc presoners a més de 20 ferits, se'ls van agafar diverses armes de foc, sabres i altres efectes i els
papers  de la  correspondència del  Muchacho que originals  s'han remès a S.E.  sent  de bastant
importància. 
L'Excm. Sr. tinent general Comte de Castellane, comandant de la divisió dels Pirineus Orientals,
amb data de 25 del corrent afegeix als seus anteriors comunicats que el nombre de refugiats a
França en aquell dia era de 47 havent-hi entre ells un grup manat per un titulat oficial. El cap
Montaner  va  ser  mort  al  temps  de  muntar  a  cavall,  havent-ho estat  14  individus  més  segons
declaració dels mateixos refugiats, i posteriorment amb data del 26 diu el mateix general que els
titulats oficials refugiats són Josep Balma, de Tagamanent, capità; Tomas Siquet, tinent, i Eudald
Freixes del mateix grau. 



El governador de Berga en un altre comunicat del 26 des de Cercs diu, que una part dels dispersos
amb el Noi, reunits en la nit del 23 a Gisclareny es va dirigir a la tarda del 24 a atacar Gòsols,
penetrant al poble dispers, però la valenta Milícia Urbana refugiant amb tots els veïns en un punt
fortificat es va defensar heroicament causant als rebels la pèrdua de 8 morts i un considerable
nombre de ferits, explicant-se entre els primers el cap Borralleras titulat tinent coronel: els de
Gòsols només van perdre un Urb, havent obligat els rebels a retirar-se en aquella mateixa nit,
havent-hi en el seu despit incendiant algunes cases. És digna de gran elogi la valenta conducta
d'aquesta Milícia Urbana, i de tots els habitants que tan rara i lleialment des del principi han
presentat els seus pits contra els enemics, defensant heroicament la justa causa de la REINA nostra
Senyora. 
Per l'acció de Castellar de N'Hug es fa honorífica menció del capità del 1r Lleuger Josep Diaz del
tinent i sotstinent del 8.° de Línia D. Ildefons Fon i  Josep Apelanis,  del subtinent de Tiradors
d'ISABEL II D. Joan Martínez, del tinent d'Urbans de la Pobla Don Jaume Artigas, del subtinent i
cap de Guies D. Vicenç Rocafort, i del sergent 2n de Guies Josep Fuster. 
El comandant d'armes d'Amer avisa que la columna mòbil de Sant Feliu de Pallarols va sostenir
una acció en els colls de Moscallans, i Bescaran atacant i dispersant dos escamots d'insurrectes
que va perseguir fins al terme de Cogolls. El governador de Girona fa un elogi de l'activitat dels
Urbans d'aquella línia, el concert que van donar unànimement sobre aquella operació, i la valenta
disposició de la vila de Sant Feliu de Pallarols. 
El que d'ordre de S.E. s'avisa el públic per la seva intel·ligència i satisfacció. Barcelona 28 d'abril
de 1835. = E1 Brigadier cap de la P.M. = Antonio Lasauca.

“Diario de Barcelona”, divendres 15 de maig de 1835.

El tinent coronel D. Joan Rovira capità del batalló de Tiradors d'ISABEL II, en sol·licitud que no
quedi en oblit la part que va tenir en l'avantatjosa acció de Castellar de N'Hug, que es va donar
coneixement en el butlletí de 28 d'abril últim, s'ha dirigit al governador de Berga, que per conducte
del general Sr. Francisco Warleta el fa present a l'Excm. Sr. Capità General S.E. accedint a tan just
desig ha disposat es publiqui al butlletí el valent comportament d'aquell oficial i tropa del seu
comandament, que encarregats de desallotjar l'enemic d'una aspra muntanya sobre el nostre flanc
dret, ho va aconseguir causant a l'enemic 4 morts, perdent Rovira a aquest atac 1 caporal i ferint 1
soldat. En aquella mateixa tarda va ser encarregat de passar a la plana de Pahissa per batre 60
insurrectes que es trobaven allà reunits, el que va aconseguir obligant-los a entrar a França, on
van ser arrestats i internats, segons el comunicat donat per l'Excm. Sr. Comte de Castellane, que es
va donar coneixement en aquest butlletí. 
El comandant general de l'alta Catalunya amb data 9 des de Tor, trasllada a S.E. la petició que des
de Prades  li  dona amb la mateixa data el  coronel  Antonio Van-Halen,  donant-li  notícia de la
persecució amb què havia assetjat el dia anterior als capitostos Tristany i Ros, a qui va trobar amb
els  seus  escamots  a la  serra de Mala-Sang,  pas  del  riu  Llanera,  i  entre els  boscos  i  barranc
d'Ardèbol, d'on van prendre la direcció de la casa de Cos, buscant sens dubte el secretari i capitost
apressats el dia anterior. El coronel va continuar perseguint-los per la serra de Pinós, Sangrà i
part de Matamargó, fins albirats altra vegada a la rectoria de Vallmanya i altures oposades, d'on
van fugir a la vista de les nostres tropes, abandonant la posició i retirant-se a un turó i bosc en
direcció  de  Castelltallat,  de  la  posició  a  l'inici  del  foc  de  les  nostres  guerrilles  van  fugir
precipitadament, cessant la persecució per descansar les tropes de tan penosa marxa. 
El mateix general amb data 10 des de Torà trasllada a S.E. el comunicat que dona el capità D.
Marià Loscos al comandant d'armes de Moià, donant-li notícia que Borgetas (a) Trinxet o Mata-
gitanus, engrossit amb altres escamots havia esperat a la columna de l'esmentat capità en una forta
posició de la  Vall  d'Iviet,  en la  qual  atacat  per  les  nostres  valentes  tropes  ha deixat  10 o 12
cadàvers  vistos  sobre  la  marxa,  entre  ells  el  primogènit  del  capitost,  a  qui  suposen  de  gran
influència sobre aquella horda. El referit comandant d'armes de Moià dona part que els Urbans
d'aquella vila havien acudit als trets que se sentien a la Vall d'Iviet, on no van arribar a temps de



prendre part en l'acció, però si de dispersar una partida de 8 a 10 bandits, als que van perseguir
fent presoner a Joan Folguera. 
El  general  governador  de  Tarragona  amb data  8  des  de  Viure,  dona  notícia  a  S.E.  haver-se
presentat acollint-se a l'indult els nomenats Francesc Moy, Josep Món i Josep Berdegal, tots de
Montblanc. 
El mateix governador amb igual data des de Montblanc, trasllada a S.E. el comunicat donat al
governador interí de Tortosa, pel subtinent de la 8a de Voluntaris de Catalunya D. Joan Papaseich,
qui atacat a la vila de Pauls per l'escamot, va sortir amb 10 individus a reconèixer el poble, i
trobant-los enmig d'ell va aconseguir agafar el cap Joaquim Basca a qui va donar mort, sortint
Papaseich lleument ferit  d'aquella lluita.  Els bandits  van fugir deixant en poder de les nostres
tropes el cadàver del cap, el Sr. governador interí de Tortosa ha disposat es reconegui la identitat. 
El governador de Berga amb data 10 des de Serrallonga dona part a S.E. que havent sortit en
aquell matí de Gironella amb les columnes dels comandants García, Haro i Coll, va albirar a la
casa anomenada Boatella, terme de Palmerola, els escamots de Muchacho, Caballeria, Lopez i uns
altres,  els  quals  van  emprendre  la  seva  retirada al  moment  que  van  veure  les  nostres  tropes,
sostenint-se en algunes posicions, avantatjoses amb una obstinada resistència, però no obstant van
ser atropellats els rebels i se'ls va perseguir fins a la casa Serrallonga de Dalt.  La pèrdua de
l'enemic a més dels molts ferits que va tenir, han estat de 5 morts, diverses armes, 3 muls carregats
d'aiguardent, vi i altres efectes. Per la nostra part hem tingut quatre ferits. 
El  governador  de  Girona  des  de  Sta.  Coloma  de  Farners,  amb  data  10  trasllada  a  S.E.  el
comunicat que des d'Arbúcies amb data 9 el comandant d'armes d'aquell punt, donant-li notícies la
persecució que van patir els escamots reunits de Saura, Zorrilla i Pelegrí d'Espinelves, per una
columna  composta  del  destacament  d'Arbúcies,  Urbans  del  mateix  poble,  tropes  d'Hostalric  i
Urbans de Breda, perdent els rebels 3 homes morts, 1 ferit, 2 carrabines i altres efectes. 
El comandant d'armes de Vic amb data 3 des d'aquella ciutat dona part a S.E. que la columna
d'Urbans de Taradell i Tona amb els Tiradors d'ISABEL II, va atrapar l'escamot de Pelegrí en els
voltants del mas Ribé de Castanadell; van fugir els rebels deixant una arma de foc i diverses peces
de roba i provisions. En el mateix part notícia a S.E. i ho confirma el governador de Vic des de
Rupit amb data 3 que els escamots de Metgató, Marcel·lí Mas, Matabosch, Cuatre-Orelles, Trinxet,
i  l'Ecònom de  Bianya,  havien  estat  perseguits  i  dispersos  durant  12  hores,  deixant  3  morts  i
emportant-se diversos ferits. 
Havent sortit S.E. el dia 12 d'Igualada és va adreçar a Copons i aquesta vila, des de la qual va
disposar un reconeixement combinat sobre el terreny fragós de Castellar i Castelltallat, manant a
l'efecte que les columnes de Manresa i Súria és dirigissin sobre aquell punt . Al mateix temps va
disposar S.E. que una altra columna a les ordres de coronel D. Jaume Burgues el seu ajudant de
camp, caigués a l'alba sobre casa Benet de Castellar, el qual va verificar envoltant a un mateix
temps per tot arreu. Va arribar Burgues aquesta matinada a tocar una de les seves portes i a l'hora
van iniciar els rebels el  foc des d'una finestra; llavors contestant els Tiradors de la columna i
precipitant-se Burgues sobre una porta que estava oberta va penetrar a la casa de la qual va sortir
fugint un capitost de Llaugé anomenat el Taulé d'Igualada, que va quedar mort al lloc havent-se
distribuït a la tropa 20 durs que se li van trobar. Trobant-se dins de la casa l'amo i dos mossos, dels
quals l'un portava a sobre bales i cartutxos; a més és va trobar  el fill de l'amo que s'havia ocultat.
Aquest edifici sembla servir als rebels com  a fàbrica de municions, s'ha trobat un forn cremant
fonent galena, i quatre sacs d'aquest  mineral. S.E. espera el resultat de les operacions de les altres
columnes que encara no havíen arribat a la  casa,  sobre la qual sembla havia de dirigir-se el
capitost Llaugé amb el seu escamot, per protegir aquell establiment. D'ordre de S.E. és fa saber al
públic per al seu coneixement. Calaf 13 de maig de 1835. = El Brigadier cap de la P. M. = Antonio
Lasauca. 
Havent sortit S.E. el dia 12 d'Igualada es va dirigir a Copons i aquesta vila, des de la qual va
disposar un reconeixement combinat sobre el terreny fragós de Castellar i Castelltallat, manant a
l'efecte que les columnes de Manresa i Súria es dirigissin sobre aquell punt. Al mateix temps va
disposar S.E. que una altra columna a les ordres del coronel D. Jaume Burgues el seu ajudant de



camp, caigués a l'alba sobre casa Benet de Castellar, el que va verificar envoltant a un mateix
temps per tot arreu. Va arribar Burgues aquesta matinada a tocar una de les seves portes i a l'hora
van iniciar els  rebels el  foc des d'una finestra; llavors contestant els  tiradors de la columna i
precipitant-se Burgues sobre una porta que estava oberta va penetrar a la casa de la qual va sortir
fugint un capitost de Llaugé anomenat el Taulé d'Igualada, que va quedar mort al lloc havent-se
distribuït a la tropa 20 durs que se li van trobar. Trobant-se dins de la casa l'amo i dos mossos, dels
quals l'un portava a sobre bales i cartutxos; a més es va trobar el fill de l'amo que s'havia ocultat.
Aquest edifici sembla servir als rebels per a fàbrica de municions, s'ha trobat un forn cremant
fonent alcohol, i quatre sacs d'aquest mineral. S.E. espera el resultat de les operacions de les altres
columnes que encara no havien arribat a la  casa,  sobre la qual sembla havia de dirigir-se el
capitost Llaugé amb el seu escamot, per protegir aquell establiment. D'ordre de S.E. es fa saber al
públic per al seu coneixement. Calaf 13 de maig de 1835. = El Brigadier cap de la P. M. = Antonio
Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, divendres 22 de maig de 1835.

L'ajudant de camp de S.E. el coronel D. Jaume Burgues des de Manresa amb data 20 dona part que
havent sabut que una partida de 120 insurrectes es trobava tancada a la casa de Sant Jaume de
Castell-Nou on havien de romandre tot el dia, va recular amb la seva columna sobre aquell punt. Al
seu pas per Sallent va donar ordre al comandant d'armes D. Marià Aguirre perquè cooperés amb
els Urbans, formant dues columnes per tal d'assegurar millors resultats. Aquestes columnes es van
dirigir per diferents camins sobre l'esmentada casa, a la qual va arribar l'expressat coronel en el
moment en què la desocupaven els rebels; van fer aquests una descàrrega a boca de canó que
afortunadament no va causar cap mal. Els carrabiners i les companyies de preferència del 1er
Batalló de Savoia es van llançar sobre els covards i els van dispersar, completant la seva derrota
l'oportuna arribada dels Urbans de Sallent. La persecució s'ha continuat durant una hora amb
gran activitat i és rar l'individu de les dues columnes que no hi hagi recollit alguna despulla de
l'enemic. El nombre de cadàvers comptats en el lloc de l'acció és de set, a més dels que hagin
quedat en el camp per efecte de la persecució. Han tingut també molts ferits, i només en mantes
agafades als insurrectes s'expliquen més de quaranta. 
Aquest coronel fa menció honorífica del citat comandant d'armes i Urbans de Sallent pel seu zel i
decisió. L'escamot era del bàndol del Muchacho assetjada pel governador de Vic i Berga.
El  governador  de  Vic  des  de  Casserres  amb  data  de  19  dona  part  a  S.E.  que  l'escamot  de
Muchacho va baixar a la part de Balsareny a fi d'atacar el comboi dels traginers. A l'efecte es van
situar els insurrectes a la Fonda del Grapal on van envestir intrèpidament l'escorta que manava el
governador de Berga,  però l'empenta dels  comandants  de la  columna Díaz  i  Coll  que  es  van
llançar a la baioneta sobre els insurrectes, van rebutjar l'atac, donant lloc al fet que el governador
de Vic, travessant el Llobregat amb l'aigua fins a la cintura, caigués també sobre els rebels que es
dispersaren, amb el que es va facilitar el pas del comboi. L'enemic ha tingut morts i diversos ferits i
ha deixat en el nostre poder 2 armes de foc. 
Són diversos els rebels que de tot arreu es presenten acollint-se a l'indult. = El que d'ordre de S.E.
es fa saber al públic per al seu coneixement. = Esparreguera 20 de maig de 1835. = El Brigadier
cap de la Plana Major = Antonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, dimarts 26 de maig de 1835.

El general Francisco Warleta des d'Artesa de Segre amb data 21 de l'actual referint-se als partes
del comandant d'armes de Pons del 20, comunica a S.E. que atacada aquella vila pel capitost
Borges a les nou del matí van acudir vigorosament a la seva defensa els Urbans d'aquesta vila
units  al  destacament de tropa que el  guarneix,  fins que a les tres de la tarda convençut de la
impotència  es  van  retirar  cap  a  la  part  del  Trull  amb pèrdues,  reduint-se  la  d'aquests  fidels
defensors de les seves llars a la d'un Urbà mort la família del qual recomana. 



El governador de Cervera amb data 22 trasllada a S.E. el parte que dona el general Sr. Francisco
Warleta, manifestant-li el que amb data 20 li comunica el Batlle de Peramola. Aquesta vila va ser
atacada a les cinc del matí d'aquest dia per l'escamot del Ros d'Eroles començant l'atac per la part
de l'hort del Baró per on van aconseguir introduir-se en una casa que a punt van espitllerar fent un
foc continuat sobre la gent de poble que acudia a apagar l'incendi que els insurrectes havien fet
calant foc  amb llenya a les cases immediates. L'atac va ser obstinat així com la defensa que va
durar fins a les onze del matí que es van retirar els insurrectes. Hem tingut en aquesta gloriosa
defensa dos homes morts i dos ferits, l'enemic ha tingut un mort i vuit ferits segons relació dels que
els van veure en la retirada. 
Aquests  exemples,  semblants  als  que  han  donat  a  Prats  de  Lluçanès,  Gósol,  Piera  i  altres
poblacions, proven la nul·litat d'uns bandits que només exerceixen les seves venjances i lladronicis
quan troben fluixedat, covardia o descuit en els defensors de les poblacions, com a Camarasa i
Sant Joan de les Abadesses, que després d'experimentar el ferotge tracte dels lladres pateixen les
conseqüències de la seva conducta en la causa que li forma contra els covards i els habitants. 
El governador de Vilafranca amb data 22 remet a S.E. el comunicat que li va donar amb la del 19
al tinent coronel D. Joaquim Delinea sobre la derrota i mort dels bandits Llaugé i Aguilera, i és
com complint amb les ordres de V.S.  dimanades de les de l'Excm. Sr. Capità General d'aquest
Exèrcit i Principat, em vaig aturar a la Llacuna per adquirir notícies exactes de la partida dels
insurrectes que vagava per la part de S. Quintí. No havent sabut res aquest matí, em vaig dirigir a
Torrelles, i poc abans d'arribar a aquest poble va sortir a rebre'm el seu Batlle Real per manifestar-
me que l'escamot es trobava a un quart d'hora distant de la vila a la casa anomenada d'en Bernat.
Vaig disposar a l'instant que l'Esquadra dels Mossos de Valls a les ordres del subcaporal, i guiada
pel decidit i valent Batlle del poble es posicionés a les altures de Casacoral, amb l'objecte de tallar
la retirada a l'enemic. Jo em vaig dirigir  immediatament al poble marxant cap a la casa d'en
Bernat,  però no ve havia marxat  mig quart  d'hora,  quan l'escamot manat per Miquel Fon (a)
Llauger,  va  atacar  amb  intrepidesa  la  meva  guerrilla  manada  pel  subtinent  del  regiment
d'infanteria de Savoia D. Antoni Burgenmeistres manifestant la intenció d'embolcallar la meva
dreta en el moment vaig disposar que la companyia del regiment de Savoia manada pel seu capità
D.  Ramon  Casanova  juntament  amb  una  partida  de  la  setena  companyia  de  Voluntaris  de
Catalunya al comandament del sotstinent D. Josep Porta sostinguessin aquell flanc; però veient,
que l'enemic avançava per aquella part tot i la valentia amb què es batien aquelles tropes, i que un
altre grup d'insurrectes es dirigia cap als bagatges pel flanc esquerre vaig enviar al capità de
l'esmentada  7a  companyia  de  Voluntaris  D.  Benet  Gallart  que  amb la  resta  d'ella  formés  en
columna i carregués a la baioneta, efectuant-ho ràpidament i es va fer general i mortífer l'atac. Els
malvats van perdre al seu cap Llauger havent caigut mort juntament amb el seu cavall i al mateix
temps el titulat tinent Magí Aguilera veient-se sense caps l'escamot va emprendre la seva retirada,
amb algun ordre fins a prop del primer bosc on veient que baixava per un dels flancs l'Esquadra
dels Mossos de Valls es va dispersar completament deixant sobre la marxa armes, mantes, i altres
efectes que ningú es va aturar a recollir per perseguir-los amb gran velocitat per totes direccions,
com es va verificar per espai de dues hores i fins que es va perdre la seva direcció per l'escabrositat
d'aquelles muntanyes. 
La pèrdua d'aquests insurrectes, sabuda fins ara, consisteix en la del seu capità Llauger i tinent
Aguilera amb cinc més dels seus satèl·lits morts, als quals s'ha donat sepultura dins del cementiri
de l'esmentat poble de Torrelles. Els ferits han d'haver estat molts, ja que fins ara puc assegurar a
V.S. segons els comunicats dels propietaris de les cases per on han passat, en portaven vuit, s'han
trobat  sobre el  camp deu armes de foc,  una corneta de llauna, moltes mantes i  altres efectes:
s'estan registrant  els  boscos,  ja que em sembla que hauran trobar-se'n en ells  més insurrectes
morts: la nostra pèrdua ha consistit en quatre individus ferits greument i tres de poca consideració. 
També tinc la satisfacció de manifestar a V.S. que enmig del combat  vam rescatar al Rector de la
Pobla, al metge de S. Martí i  al Secretari de l'Ajuntament del mateix poble als quals portaven
presos els assassins i havien de ser víctimes dels mateixos segons havien resolt ells i el seu cabdill;
les manifestacions d'agraïment d'aquests tres desgraciats en veure's lliures d'aquells lladres, van



ser tan expressives que va ferir massa la nostra sensibilitat. 
Faltaria al meu deure si no recomanés a V.S. com ho faig, a tots els individus en general que
componen la força de la meva columna, ja que tots van acreditar una gran decisió i valentia; però
no puc  sinó  de  fer-ho així  mateix  en  particular  a favor  del  capità  D.  Ramon Casanova i  del
subtinent D. Antoni Burgenmeistres tots dos de la companyia del regiment d'Infanteria de Savoia,
així com del subtinent de la 7a de Voluntaris de Catalunya D. Josep Porta, perquè tot i la decisió
amb què els insurrectes van atacar les seves guerrilles van saber conservar-les amb fermesa i ordre
i  fer  que  aquestes  rebutgessin  als  rebels  amb un valor  admirable.  Tampoc és  menys  digne de
recomanació particular el brau capità D. Benet Gallart que va executar la càrrega a la baioneta
amb la resta de la seva companyia; així com el subcaporal dels Mossos de l'Esquadra de Valls
Ferran Subias i a l'individu de la mateixa Antoni Perelló per la valentia amb què van atacar als
facciosos tan aviat com els van veure. Recomano igualment a V.S. sergent 2n Josep Carrillo, al
caporal  1è  Josep  Lapuente,  al  2n  Eugeni  Aloillos  i  al  soldat  Pere  Boix  tots  del  regiment
d'Infanteria de Savoia que van ser greument ferits, i també el sergent 2n Joan Lleonar i als soldats
Josep  Ballverdú,  Isidre  Martorell  i  Pau  Aymerich  tots  de  la  7a  companyia  de  Voluntaris  de
Catalunya. 
Tot  el  que  participo  a  V.S.  amb  gran  satisfacció  esperant  que  no  desconeixent  V.S.  la  gran
transcendència que tindrà entre els escamots la mort del capitost Llauger, i particularment en tots
aquests  voltants  se  servirà  V.S.  tenir  la  bondat  d'elevar  al  coneixement  de  l'Excm.  Sr.  Capità
General tan plausible notícia com a filla de les seves combinacions i superior disposició. 
El que es fa saber al públic d'ordre de S. E. per al seu coneixement i satisfacció. = Cervera 24 de
maig de 1835. = El brigadier cap de la P. M. = Antonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”,22 de juny  de 1835.

Llista que manifesta els presos que per haver pertangut a les faccions d'aquest principat i per altres
delictes, s'han embarcat en el dia d'avui al  bergantí-corbeta General Llauder, el  seu capità D.
Joaquin Vinent, per a ser traslladats a l'Havana a l'illa de Cuba, al Servei de les armes, pel terme
de  sis  anys,  excepte  Antonio  Sitjà,  que  per  reincident  ha  de  servir  vuit  anys. 36  individus
pertanyents als escamots de Mallorca, d'en  Saura, als rebels de l'Ebre, d'en Vilella i d'en Llauger.
Entre ells Josep Jolis de 51 anys de Ripoll.

“Diario de Barcelona”, dimecres 1 de juliol de 1835.                       

El governador de Vic amb data 18 del corrent diu a l'Excm. Senyor Capità General d'aquest exèrcit
i principat que de resultes de la persecució contra el capitost Trinxet i de l'Ecònom de Bianya,
MetGató es va separar amb alguns rebels d'aquell escamot, que trobant-se amb la companyia de
Voluntaris de Catalunya i els Guies va ser dispersat completament perdent el seu cavall, resultant a
més un facciós mort, agafant un fusell nou i altres efectes. 
Que a la matinada del 15 l'escamot de Pelegrí va aparèixer en les altures que dominen el poble de
Rupit, però que atacats pel destacament d'Amèrica tot i haver-se unit un altre escamot procedent de
Tavertet,  els van fer retrocedir, deixant tres rebels morts i  diversos ferits, entre ells primers un
capitost de Sta. Pau. 
Que el dia 16 el comandant del batalló de Tiradors d'ISABEL II, D. Tomas Mezguer, va atacar
l'escamot  del  Trinxet  i  altres  capitosts  en  nombre  de  400  homes  a  Vidrà  què  va  dispersar
completament, tenint els rebels un mort i diversos ferits, deixant algunes armes, mantes, capes i
altres efectes. 
E1 governador de Cervera amb data 19 comunica  a S.E. de l'acció que ha tingut la Companyia de
Guies d'aquell corregiment al comandament del seu capità D. Mateu Miquel, amb l'escamot del
capitost Jordà, que va sorprendre l'avançada al mas Colom. Els rebels han deixat 4 morts al camp i
1 presoner, 3 fusells, 2 carrabines, algunes cananes, sense cap desgràcia de la nostra part. 
El mateix governador amb data 22 comunica a S.E. de què havent sortit el tinent coronel D. Joan



Calvet amb la seva columna en persecució de l'escamot del capitost Jordana, va trobar un grup de
8 rebels a la casa anomenada Codina del terme Cares i Tudela, els quals, tot i que van disparar les
seves  armes  a  l'aproximar-se  la  tropa,  les  van  rendir  després  i  es  van  lliurar  presoners  a  la
intimidació del valent tinent coronel Calvet, havent-los agafat 7 fusells, 1 carabina i 5 cananes. 
El tinent de Rei de la plaça de Lleida amb data 19 passa a mans de S.E. una relació de 23 individus
que es trobaven en els escamots i han tornat a casa: 8 d'ells eren Urbans de Camarasa que s'havia
emportat presos el Borgetes: altres 8 eren paisans del mateix poble, que havien patit la mateixa
sort,  i  els  7  restants  facciosos  del  poble d'Altés,  que eren a l'escamot del  frare Servita,  i  s'ha
presentat acollint-se a l'indult. 
El governador de l'esmentada plaça ha comunicat  a SE, d'haver-se presentat en diferents punts per
acollir-se a l'indult 18 insurrectes procedents dels escamots del Servita i Bep de l'Oli, manifesta
així  mateix  que dels  individus  del  caseriu  d'Albaches,  fugats  al  bàndol,  només  faltava  un per
presentar-se. El governador de Cardona amb data 21 comunica a S.E. que la columna de Solsona
marxant en direcció de la Llanera havia capturat 3 insurrectes pertanyents a l'escamot de Tristany;
tots tres estaven armats i un d'ells era oficial d'aquest escamot. 
El general segon caporal amb data 24 comunica a S.E. que el governador de Cardona havia tingut
una acció amb els insurrectes, en què van morir 15 d'aquests i va quedar presoner el secretari de
Tristany. 
El governador de Girona amb data 22 comunica a S.E. de la valenta defensa que van fer dos
Urbans sols en la nit del 12 contra 15 o 20 rebels que van intentar sorprendre la casa de Genser:
s'havien apoderat ja d'ella aquells malvats, però els dos valents Urbans ajudats de dos paisans van
trencar el foc contra els bandits i es van sostenir donant lloc al fet que es reunissin els Urbans dels
contorns salvant d'aquesta manera la casa de Genser de la rapacitat d'aquells rebels. 
El mateix comunicava amb data 25 que el comandant de columna el tinent coronel Pujol ha agafat
presoners 5 insurrectes amb 6 armes de foc i un cavall a la part de Llorà. 
S.E. va disposar des de Vic que el dia 23 sortís una columna per Olost i Prats de Lluçanès al
comandament del tinent coronel Francesc Bocanegra que va donar  instruccions al cap per marxar
l'endemà en combinació amb l'escorta que conduiria S.E. per la dreta del Ter, a fi d'obligar-los a
topar amb una o altra força i  els  escamots que es trobessin en l'interval.  Efectivament havent
passat el dia 24 S.E. a Torelló va fer abandonar el poble de S. Quirze a una facció de 150 homes
que va ser perseguida pel comandant de Tiradors D. Tomàs Mezguer a l'altre costat del pont, i
tirada sobre l'altra columna a les 6 1/2 de la tarda a la Rectoria de Sovelles, on atacats per les
nostres tropes van fugir sense fer cap resistència, deixant en la seva fugida un matxo, un cavall,
una  mula,  dos  sacs  de  pólvora,  algunes  armes  i  efectes,  emportant-se  també  alguns  ferits,
confessant ells mateixos haver tingut 9 morts. 
S. E. havia sortit de Torelló al matí del 25 passant a la vila de Ripoll on es van reunir les dues
columnes. Informat després que les faccions de Muchacho, Caballeria i Boquica havien entrat al
poble  de  Gombrèn distant  dues  hores  i  mitja  de  Ripoll,  va  disposar  que  al  vespre  sortís  una
columna passant per Estiula anés a caure per l'esquena de la posició dels insurrectes, sortint S.E. a
l'alba al capdavant de 3 companyies cap a Gombrèn, on va entrar abans de les set, tenint el disgust
de trobar evacuada la població que van abandonar precipitadament els rebels a la nit, dirigint-se
per S. Jaume de Frontanyà a la muntanya de la Clusa, on podrien haver estat rebuts per una
columna de Berga si aquelles forces no s'haguessin retirat el dia anterior per atendre l'escorta del
comboi de traginers a Sallent. 
Resolt S.E. a què es persegueixin els escamots fins al seu extermini, i que les tropes es dediquin
principal  i  exclusivament  a  tan  interessant  objecte,  ha  donat  les  corresponents  ordres  al
governador de Berga perquè es dediqui a aquest servei amb les nombroses forces que té a la seva
disposició i cessament en endavant d'emprar-les en l'escorta d'aquests combois com s'ha fet fins al
dia per protegir el comerç d'aquell país, el qual ha d'aprofitar els moviments purament militars de
les columnes, per al transport dels seus gèneres i efectes. 
L'escamot havia estat tota la nit anterior per la frontera, dient ells mateixos haver estat dins del
territori francès a rebre el gran reforç de l'administrador de Rendes que va ser de Mataró D.N.



Samsó,  que  es  va  unir  aquella  nit  i  unes  càrregues  de pólvora  que  els  va conduir  de  la  vila
d'Osséja, on per mitjà del contraban es faciliten aquests recursos. = El que d'ordre de S.E. es fa
saber al públic per la seva satisfacció. Olot 27 de juny de 1855. = El Brigadier cap de la P. M. =
Antonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, dijous 9 de juliol de 1835.

El general governador de Lleida amb data 27 de juny últim, comunica a S.E. des de Juncosa,
d'haver-se presentat acollint l'indult quatre insurrectes, procedents fins i tot del dissolt escamot  del
frare Servita i un altre a Pobla de Siervoles. 
Pels  comunicats  que S.E.  ha rebut  del  general  governador de Lleida i  el  general  2n caporal,
resulta,  que  els  insurrectes  en  els  districtes  dels  seus  respectius  comandaments,  perseguits
incessantment per les nostres columnes fugen per tot arreu perdent en petites topades molta gent, a
més de la que es retira ja per la misèria que pateixen entre els cingles i muntanyes, ja pel natural
cansament d'una vida tan penosa. 
A conseqüència dels moviments que va dictar S.E. a Olot ha estat dispersada l'escamot del Capellà
Massana pel governador de Figueres, segons ho manifesta a S.E. en ofici de 29 del mes anterior.
Avisats els insurrectes de l'arribada de les nostres tropes van fugir precipitadament abandonant els
seus ranxos que tenien preparats a la casa del serrat de l'Olina, terme de Sant Salvador de Bianya,
havent de travessar el Ter i deixant en nostre poder dos presoners. 
Les altres columnes que va fer moure S.E. de Ripoll i Torelló en persecució dels insurrectes, es van
reunir a Vidrà, batent el país i expulsant als rebels d'ell fent-los un presoner. 
El general 2n caporal amb data 27 del mes passat manifesta a S.E. que l'escamot de Miralles va
ser atacat als voltants de Segur per la Columna d'Igualada al comandament del capità de Savoia
Badajoz, desallotjant-la a la baioneta de les seves posicions i perseguint fins al vespre. L'enemic ha
tingut set morts i deu ferits. 
A conseqüència dels moviments que va disposar dit general 2n caporal per perseguir l'escamot de
Tristany, el Comandant Calvet la va trobar prop de Fonollosa, la va batre i va perseguir agafant-li
els ranxos i matant-li 2 rebels. 
El governador de Figueres amb data 3 participa a S. E. que el verificador de passaports d'Espolla
li transcriu un avís del comissari de Banyuls de la Marenda, manifestant-li s'havien reunit al Puig
del Mas i masos propers de 35 o 40 carlistes; el comissari sortir a la recerca d'ells, va agafar un
que es titulava sergent 1r i un altre desconegut. A més li diu que s'estaven construint en aquest punt
per al bàndol casaques vermelles amb divises grogues, de les que en va agafar dues el comissari. 
Els Urbans de Gósol han defensat amb vigor la seva població atacada el 30 del mes anterior pels
escamots reunits de Muchacho, Caballeria i altres capitosts sota el comandament de Samsó, les
intimidacions i  oferiments menyspreaven aquells  lleials  catalans.  Aquells  Urbans units  amb un
destacament dels de la Cerdanya van sortir a la trobada de l'escamot, l'ataquessin matant-los deu
homes ferint-ne d'altres i dos cavalls; sent digne d'elogi el comportament d'aquesta Milícia, ja que
enfrontats per forces superiors intimidant la rendició els van contestar amb un foc viu. 
El governador de Berga comunica a S.E. amb data 6 de l'actual de què els escamots reunits de
Muchacho, Boquica, Caballeria i Ros d'Eroles, manades per Samsó, van atacar la Pobla de Lillet
el matí del quatre intimant la rendició amb horribles amenaces al comandant i a la tropa i Urbans
que defensaven la casa-forta, prometent l'ascens immediat a tots els que s'unissin a les seves files:
tan humiliant proposició va  ser rebutjada  amb menyspreu per  aquells valents defensant
heroicament el fort. L'enemic obcecat per apoderar-se d'ell, va fracturar les parets mitgeres de les
cases, amb l'objecte de deslliurar-se del viu foc que els feia aquella guarnició i aproximar-se a
aquesta casa-forta, assabentats els rebels de l'aproximació de les columnes de Berga i Solsona van
emprendre una vergonyosa fugida, incendiant dues cases immediates a la fortificació. 
El governador de Berga unit amb les columnes dels comandants Sebastian i Arenas, que ho són de
les de Solsona i Organyà, va emprendre la més activa persecució contra els malvats, aconseguint
aconseguir-los en les fortes posicions de Quart i S. Maurici; les nostres forces plenes d'entusiasme i



de valor van atacar decididament a l'enemic a la baioneta, desallotjant-de les altures que ocupava i
posant-ho en precipitada fugida i dispersió. El resultat d'aquesta gloriosa jornada ha estat de dotze
facciosos morts entre ells un capitost i molts ferits, agafant 16 armes de foc, sabres i altres efectes.
El  citat  governador  de  Berga,  recomana  particularment  l'heroica  defensa  dels  Urbans  i
destacament del 8é de Línia de la Pobla de Lillet, fent-ho igualment dels comandants D. Manuel
Sebastian i D. Josep Arenas, com també dels altres oficials i tropa del 8é de Línia que componien
les dues columnes. = El que d'ordre de S.E. es fa saber al públic per al seu coneixement. Barcelona
8 de juliol de 1835. = El Brigadier cap de la P. M Antonio Lasauca.

“Diario de Barcelona”, dissabte 11 de juliol de 1835.

El comandant del regiment d'infanteria de Savoia i de la columna mòbil  del Lluçanès D. Pere
Rodriguez Carmenes des de Moià amb data 7 de l'actual comunica a S.E. el Capità General, que
dirigint-se en el matí del dia anterior amb la seva columna des d'Olost a S. Joan d'Oló, va trobar a
les 6 a la casa dels Perdons i l'escamot de rebels de Gabartós (a) Xinet de Prats de Lluçanès que
feia 15 dies havia anat al bàndol. Atacat aquell escamot que es componia d'uns 20 homes, van
deixar 5 morts al camp fins i tot el cap i dos titulats oficials, tres presoners, diversos fusells i altres
armes, cananes, mantes i diferents efectes, dispersant-se la resta dels rebels per l'escabrós terreny
que protegia la seva fugida: seguint la seva marxa la columna va veure a altres 70 sobre les cases
de Puigneró i S. Joan d'Oló de l'escamot  d'Altemires, i atacats de la mateixa manera van ser
igualment dispersos i perseguits durant més d'una hora, quedant mort de dos trets el vicari d'Oló
que els seguia i no va voler obeir les repetides veus que es parés: i últimament que havent replegat
les seves forces a la casa de Puigneró per donar-les algun refresc i descans se li va presentar a tir
de  fusell  un altre  escamot  de  rebels  que  semblaven perseguits  per  la  columna del  comandant
d'armes de Moià,  als  que va sortir  a tallar  ràpidament,  aconseguint  matar-los 5,  sense poder
assegurar el nombre de ferits que arrossegaven en la seva fugida, tenint la satisfacció d'assegurar
a S.E. que en aquests tres avantatjosos xocs no ha passat la menor desgràcia als valents de la seva
columna, havent-se distingit en tots ells el tinent D. Benet Codina, els sotstinents Josep Morales i
D. Bernat Quiles, els sergents segons Francesc Fernández i Francesc García i els soldats Martí
Ferrer, Salvador Martínez, Vicenç Sinto i Joan Hernández. 
El governador de Figueres amb data 9 comunica a S.E. de la trobada que ha tingut el coronel D.
Joan Rimbau capità de la 1a.  companyia de Voluntaris  de Catalunya amb l'escamot del  rebel
Massana a la casa anomenada Bolassell de Beget el dia 8 a les 10 de la nit. Els rebels atacats amb
el valor i decisió que distingeixen aquell benemèrit cap es van dispersar sense poder resistir les
nostres forces, deixant 5 morts al camp i tres presoners en el nostre poder, han tingut diversos
ferits, agafant a més els cavalls dels capitostos, 10 armes de foc, diverses mantes i una altra porció
d'efectes.  El  coronel  Rimbau  continuava  perseguint  l'escamot  no  obstant   portar  24  hores  de
marxa, i és probable que els dispersos es trobin en la seva fugida amb les forces d'Olot i Ripoll que
estaven apostades en combinació per rebre'ls i deixar exterminada aquest escamot segons així ho
va prevenir S.E. 
El General 2n terme des de Cardona amb data del 8 diu a S.E. que els rebels rebutjats a la Pobla
de Lillet i batuts en les posicions de Quart i S. Maurici s'han retirat a les escabrositats de Busa. Dit
general els persegueix incessantment per aconseguir el seu extermini. = El que d'ordre de S.E. es fa
saber al públic per al seu coneixement. = Barcelona 10 de juliol de 1835. = El Brigadier cap de la
P. M. = Autonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 11 de juliol de 1835.

Relació  dels  individus  procedents  de  diversos  escamots  d'Aragó  i  Catalunya,  que  han  estat
embarcats per Ultramar avui dia de la data, d'acord amb la Reial ordre de 21 de gener de 1834,
total  150 individus, entre ells un diaca i  dos preveres.



“Diario de Barcelona”, dilluns 13 de juliol de 1835.

El governador de Figueres en ofici data 10 inclou a l'Excm. Sr. Capità General el comunicat que li
dona el coronel D. Joan Rimbau, ampliant el que li havia donat sobre la seva topada amb el rebel
Massanes,  inserit  en el  Butlletí  de l'esmentat dia.  Segons aquest comunicat  resulta a més dels
avantatges  que  s'expressen  d'haver  obligat  a  internar-se  a  França  part  dels  rebels  d'aquell
escamot, que van ser desarmats i presos. 
Així ho confirma l'Excm. Sr. Comte de Castellane, qui amb data 9 posa en notícia de S.E. que el dia
7 s'havien presentat al territori francès 25 carlins espanyols fugint de la persecució dels Urbans de
Camprodon,  Molló  i  altres  pobles.  Els  rebels  havien  intentat  resistir-se  a  les  intimacions  del
destacament francès de la Preste disparant alguns trets: però havent trencat el foc sobre ells dit
destacament, es van veure obligats a rendir-se. Afegint amb data del 10 a les nou de la nit haver-se
refugiat 11 carlines més el dia 8, que van ser capturats pels francesos i desarmats. 
El governador de Girona amb data 11 transcriu igualment a S.E. el  comunicat del comandant
d'armes d'Olot Joan Fàbrega relatiu a la mateixa acció en la qual no van poder prendre part ni la
força  que  ell  manava,  ni  la  de  Ripoll  en  els  punts  que  ocupaven  en  raó  que  dispersats  els
insurrectes per Rimbau, els Urbans de Camprodon els van forçar a prendre la línia del Pirineu, en
comptes de prendre la que ocupaven, internant-se a França, matant 7 rebels, fent a més 3 presoners
i agafant diversos efectes i armes. 
El governador de Vic amb data 11 dona part a S.E. que un escamot d'insurrectes havia intentat
sorprendre el destacament de Viladrau a les 11 del matí del dia 6. Els Urbans al comandament del
seu comandant el tinent D. Ramon Vidal han rebutjat, vigorosament els rebels matant-ne 4 i ferint-
ne sis sense que per la nostra part hagi passat cap desgràcia. Al donar aquest comunicat el Sr.
governador elogia el valor i serenitat d'aquell destacament d'Urbans de S. Andreu del Palomar
igualment que el dels seus oficials el tinent D. Ramon Vidal i el sotstinent D. Narcís Saladrigas. El
que d'ordre de S.E. es fa saber al públic per al seu coneixement. Esparreguera 12 de juliol de 1835.
= El Brigadier primer cap de la P.M. = Antonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, divendres 17 de juliol de 1835.

El governador de Girona amb data 11 comunica a S.E. que en la nit anterior van arribar alguns
facciosos a Riudarenes i es van emportar dos mossos, però apareixent el tinent d'Urbans Vila amb
la seva columna de la Selva va atacar als rebels, va matar un d'ells i va llibertar els dos presos. 
El General 2n cap des de S. Llorenç de Morunys, amb data 10 participa S.E. que les faccions
reunides de Muchacho, Caballeria, Ros d'Eroles i altres s'havien subdividit marxant en diferents
direccions, va disposar un moviment combinat amb les columnes de Berga, Solsona i Organyà: la
de Solsona al comandament del comandant Sebastian unida amb la del capità Arenas, va trobar
l'escamot del Ros d'Eroles situada a l'altura de l'Hostal del Vent que va atacar amb gran decisió
desallotjant-la i fent-la fugir. Va continuar aquest comandant la seva marxa cap  a S. Llorenç de
Morunys, més al seu pas per l'Hostal Nou va veure una altre escamot situada a la formidable
posició de Coll de Jou a la qual va carregar amb intrepidesa fent-la fugir igualment, continuant la
seva marxa a Sant Llorenç. 
El governador de Vic amb data 11 transcriu a S.E: el següent comunicat que amb data 9 li dona el
capità d'Urbans de Camprodon. 
Poso en coneixement de V.S. els detalls que he pogut esbrinar i van succeir a la gloriosa acció que
amb els benemèrits Urbans d'aquesta vila i de la vila de Molló, vam sostenir contra l'escamot el
dia 7 de l'actual, segons vaig indicar a V.S. el dia 8 d'aquell mes. L'escamot es componia d'uns 200
homes units els del capitost Metgató, i potser d'altres escamots, sent els seus cabdills principals,
segons informen els presoners, el Marqués de la Torre D. Narcís N. de Barcelona, i Mr. Massiach
de nació francesa,  que va ser ajudant  de l'estat  major  del  Baró d'Eroles  en 1823,  qui  segons
aquests presoners trobant-se d'ajudant de Zumalacarregui havia estat enviat per organitzar els
rebels de Catalunya. 



Trobant-me doncs amb uns 40 Urbans en el matí del 7 a la part de Capsacosta, a la recerca de
l'escamot de l'-ex-Ecònom que creia era l'única que existia en aquestes comarques, vaig rebre avís
que 200 facciosos amb 9 cavalls es dirigien per la part de Bolòs cap, Rocabruna o Molló, pobles
d'aquest partit, que havien sortit de S. Salvador de Bianya. Alhora vaig tornar a aquesta vila i en
arribar ja se sentien els tirs dels valents i decidits Urbans de Molló, que trobant-se només 20 al
poble  a  causa  de  la  sorpresa,  es  defensaven  amb  indicible  valor  per  impedir  l'entrada  als
malfactors. Immediatament amb el valent capità D. Tomàs Segui que ja venia amb mi, reunint els
Urbans disponibles i una porció de paisans d'aquesta vila, que van comparèixer voluntàriament, i
amb el sergent de carrabiners de la Real Hisenda Josep Avellano que va fer el mateix, formant uns
70 homes, em va dirigir a Molló situant en una alçada de la part esquerra que està enfront de la
població; més els facciosos avisats d'aquest moviment van prendre posició en una altra muntanya
més allà de poble, dividint les dues posicions un immens vall. No obstant això de la formidable
posició que ocupaven els rebels i del continu foc, que ens feien parapetats en unes roques, havent-
se reunit els 20 Urbans de Molló em vaig dirigir contra ells sense disparar un tret i amb arma a
discreció menyspreant la seva covarda cridòria, i al  crit d'ISABEL II, quan vam arribar a tret
d'escopeta dels malfactors, van ser desallotjats de totes les seves posicions. Vaig continuar la seva
persecució sense perdre'ls mai de vista durant el trànsit de la muntanya per les roques de Marsé i
pel peu de la de Costabona fins a la frontera de França on es va entrar ja una quarta part de
l'escamot fugint les restes d'ella dispersats cap a la part de Beget, eren ja les deu de la nit, hora en
què va arribar el capità Rimbau, qui va continuar la seva persecució retirant-me jo amb la meva
força a aquesta vila per donar algun descans als Urbans i prendre aliment, de què havíem mancat
en tot el dia. El resultat de l'acció va ser el d'un Urbà lleument ferit. Dels rebels em consta haver-se
trobat  29 morts,  amb dos presoners que últimament vam fer,  havent-los pres 5 cavalls  i  altres
efectes que seria difícil enumerar, amb algunes males armes. Els refugiats a França es troben ja
presos i conduïts al Departament de Ceret 42 entre ells un titulat capità i un tinent, i un altre capità
francès, de Montpeller, que va dir anomenar-se Aldoselie Penonet d'uns 25 anys, jove instruït.
Entre els morts hi havia el citat capitost Mr. Massiach, qui portava la paperera que dirigeixo a V.S.
Havent-los pogut assolir el capità Rimbau a les dotze de la nit els va matar 6 insurrectes més, va
fer tres presoners, agafant 2 cavalls, 13 escopetes, 14 mantes i altres efectes de guerra; però va
tenir la desgràcia de perdre un Tirador que va morir a l'acte. No puc deixar de recomanar a V.S.
Perquè  se  serveixi  fer-ho  a  l'Excel·lentíssim  Sr.  Marqués  de  la  Vall  de  Ribes  Capità  General
d'aquest Exèrcit i Principat, al digne capità d'Urbans d'aquesta D. Tomàs Seguí, als oficials de
Molló  i  als  Urbans  tant  d'aquesta  vila  com  d'aquella  població  i  altres  paisans  que  em  van
acompanyar en tan gloriosa jornada. 
També recomano a V.S. al sergent de Carrabiners Josep Avellaner, que només d'aquest Cos es va
distingir d'una manera molt assenyalada. 
El Prefecte dels Pirineus orientals amb data 11 inclou a S.E. una llista de 35 rebels que han estat
arrestats  en  aquella  frontera  després  de  la  derrota  que  van  patir  el  dia  7  pels  Urbans  de
Camprodon i  Molló,  segons es  va dir  en  el  butlletí  del  12,  els  que han estat  conduïts  per  la
Gendarmeria a residències  llunyanes  en  l'interior  d'aquell  regne,  i  que  les  armes que els  han
recollit seran lliurades el governador de Figueres. Igualment acompanya una altra llista de sis
individus dels quals hi ha quatre oficials que han estat arrestats al seu pas per aquell departament i
que anaven a reunir-se als facciosos, els quals també seran internats. = El que d'ordre de S.E. es fa
saber al públic per al seu coneixement. = Esparreguera 15 de juliol de 1835. = El brigadier primer
cap de la P. M. = Antonio Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 19 de juliol de 1835.

El governador de Girona amb data 15 participa igualment que el capità del regiment de Zamora D.
Lluís Pieltain amb 50 homes del seu regiment va trobar a les 6 de la tarda del dia 14  un escamot
de rebels, al qual no obstant això de ser en nombre molt més gran i estar protegits en uns parapets,
va desordenar completament causant-los 6 ferits i agafant-los un mul amb diversos efectes. 



El comandant D. Joan Calvet, comunica també a S.E. en igual data que en el seu trànsit des de la
Llacuna a Santa Coloma de Queralt, va trobar l'insignificant escamot del Griset composta de 153
homes que no va voler fer front, fugint precipitadament; no obstant això va poder la cavalleria
atrapar-la tot i la fragositat del terreny i matar-los 3 rebels. 
El comandant d'armes de Prats de Lluçanès D. Antoni Fernández Villegas, capità graduat de tinent
coronel del Regiment Infanteria de Savoia amb igual data participa a S.E. que el dia 12 del corrent
rebia una comunicació dels rebels, Caballeria, Boquica, Altimira i Arnaus, proposant l'alternativa
del lliurament de la vila i destacament, o bé la de l'incendi i el degollament. Aquest benemèrit
oficial els va menysprear altament conforme als seus principis de lleialtat i fermesa i en vista de la
negativa es van presentar els facciosos al següent dia a les 9 del matí en nombre de 600 homes
envoltant la vila i trencant un foc viu i sostingut al qual es va contestar amb serenitat i valentia,
fins a les dues de la tarda en què se li va repetir de nou la rendició: el valent comandant d'armes
els va contestar només amb el màgic crit  de viva ISABEL. Aquesta conducta va exasperar als
rebels de tal manera que van carregar tots amb furor i cridòria sobre la porta anomenada de la
Bona  Sort,  fent-se  precedir  d'algunes  dones  dels  mateixos  Urbans  amb  feixos  de  llenya  per
incendiar aquesta porta. Els sentiments de patriotisme i de lleialtat van fer callar i van ser més
fonts que els de naturalesa, i els valents assetjats, però de veure les esposes al front van sacrificar a
les  ares  de  la  llibertat  tots  els  seus  afectes  i  només van respondre  als  seus  laments  amb una
descàrrega  sobre  els  rebels  els  qui  es  van  retirar  covardament  desistint  llavors  de  la  seva
obstinació  portant-11  ferits  i  un  cavall,  i  quedant  una de  les  dones  molt  greument  sense  més
desgràcia per part nostra. Els soldats, Urbans i paisans d'aquest benemèrit poble van rivalitzar
tots en heroisme i valor, especialment les mullers, algunes de les quals van fer foc i van concórrer a
la  defensa  amb  escopetes  animant  a  tots  amb  el  seu  exemple,  portant  les  altres  queviures,
municions i refrescos als quals combatien per la llibertat i els drets d'ISABEL. 
Tal és el foc patri que corre a les venes del nostre bell sexe en defensa de tan sagrats objectes que
renoven amb recents fets les antigues proeses de les nostres espanyoles que moltes vegades van
donar que imitar  el  mateix  exèrcit.  = El  que d'ordre de S.E.  es  fa  saber  al públic  per al  seu
coneixement i satisfacció. Barcelona 18 d'agost de 1835. =. El Brigadier cap de la P.M. = Antonio
Lasauca. 

A l'abril no hi ha cap menció de la topada a Sovelles, una topada entre una partida d'uns dos-cents
homes  capitanejats  per  Caballeria,  Boquica  i  algun  cap  menor  més  i  una  tropa  de  la  Milícia
Nacional Voluntària de Ripoll, que va ser rebutjada i va deixar alguns morts i alguns ferits. Aquesta
primera acció per part de les tropes ripolleses  es coneixerà com els fets de la costa de la Teia i a
posteriori es donarà com a causa i excusa per la crema del monestir el mes d'agost de 1835, del que
tampoc en dona notícia. L'agost de 1835 va portar moltes novetats, amb l'arribada dels navarresos
va semblar que la guerra arribava a la majoria d'edat i començava a anar seriosament. Per altra part
l'incendi del monestir va marcar un abans i un desprès per la vila.
Barcelona  amb la  bullanga i  l'incendi  de  la  Bonaplata  el  juliol  de 1835 tenia  els  seus  propis
problemes. (Apèndix 2)

“Diario de Barcelona”, dilluns 17 d'agost de 1835.

Estat que manifesta els presos que per haver pertangut als escamots d'aquest principat i altres
delictes, en virtut de la Reial ordre s'embarquen per ser traslladats a l'Havana al servei de les
armes, en el bergantí-goleta espanyol Ninfa, el seu capità D. Francisco Moreu, avui dia de la data.
40 individus dels escamots de Carnicer, Joan Pau, Boadella, Tristany, Saura i Bagarro. Entre ells
Eudald Campalans de 18 anys de Ripoll de l'escamot de en Saura, i Eudald Santanach de 33 anys
de la Vall de Ribes. Pere Joan Homs, frare de Sonadell de l'escamot de en Joan Pau de Lleida,  i
Joan Raull frare dels agustins descalços d'Alforja de l'escamot de en Bagarro.
Barcelona 16 d'agost de 1835.=E1 capità i ajudant, comissionat por S.E. el comandant general.=
Josep Maria Cortés.



“Diario de Barcelona”, dilluns 31 d'agost de 1835.

Relació  dels  insurrectes  existents  en  el  dipòsit  d'aquesta  plaça  (Tarragona),  que  han  de  ser
embarcats per a Ultramar conforme la Reial ordre de 24 de maig de 1835, i l'embarcament ha
tingut efecte en 18 de l'actual, en total 76 individus.

“Diario de Barcelona”, dissabte 5 de setembre de 1835.

La facció Navarra protegida en els seus flancs per les hordes rebels del Principat a manera de
cosacs, havien arribat a Organyà i Matamargó. L'Excm Sr. comandant general va marxar solament
amb els seus ajudants des d'Agramunt a Pons per albirar amb el general Gurrea que mana 3200
infants i  200 cavalls,  a la seva vista es van coordinar les operacions 2000 homes de la legió
estrangera  que  cobrien  el  punt  de  Balaguer:  les  columnes  dels  acreditats  caps  Churruca  i
Sebastian es trobaven sobre Solsona per si els enemics es dirigien a aquell punt. El comandant
Domínguez amb una altra columna de 500 homes i 3 companyies de l'esmentada legió marxava
cap a Tremp, mentre que l'esmentat Excm. Sr. amenaçava atacar els enemics amb les forces del seu
comandament. Coneguda pels rebels la seva falsa posició van recular cap a Tremp indicant un
moviment potser fals  sobre el pont de Montanyana pel que havien vingut.  Aquest és l'estat del
principal teatre de les operacions segons notícies oficials darrerament rebudes; havent batut la
columna del coronel Sebastian al capitost Tristany, l'escamot va ser seguit fins al Miracle i aquell
punt es van dispersar, portant bastants ferits. Per la nostra part va morir el subtinent D. Pere
Bargas del 8è. L'Excm. Sr. comandant general ordena que es faci saber, que havent-li obligat les
circumstàncies disposar de tota la força del Regiment 1r Lleuger que defensava Lleida, que va
sortir amb quatre companyies de la Legió per perseguir els rebels, havia manat que un batalló de
la mateixa defensés la important plaça,  mentre pot tornar la indicada força. Els escamots del
camp de Tarragona assetjades per les columnes d'aquell  districte, havien pujat a Sta. Coloma,
essent perseguides amb tota activitat. El mateix Excm. Sr. comandant general encarrega, que no es
publiquin notícies falses ni alarmants que agitin els ànims injustament i indegudament, al mateix
temps que la sensatesa del públic no deixarà de conèixer que no s'han d'avançar en la guerra,
notícies que puguin donar armes als enemics, i que no sempre convé publicar la veritable posició
de les columnes, moviments ni altres circumstàncies, en el secret està no poques vegades l'èxit de
les operacions. = Barcelona 3 de setembre de 1835. = el tinent coronel major, Joaquim Dalmau. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 7 de setembre de 1835.

S'acaben  de  rebre  les  notícies  següents:  Pels  bagatgers  que  portava  embargada  la  facció
navarresa, de la qual es van escapar el dia 3, se sap que manada per N. Bergel amb dos coronels
de l'anomenat E.M.D. Gabriel Lacis i D. Blas Arroyo; el seu nombre era d'uns 3000 homes i a més
l'escamot del capitost Borges. El 29 ocupaven Organyà quedant a Coll de Nargó el batalló de
rebels  navarresos  manat  per  Simon  Latorre,  romanent  també  en  el  mateix  punt  el  pervers  e
hipòcrita Orteu que recentment ha aixecat un escamot.  El 31 havien evacuat els referits  punts
ocupant Taus, Guàrdia i Castells. Regnava gran descontentament en la facció per creure que es
dirigien a França; porten  els navarresos uns 20 muls carregats i tan sols una càrrega de fusells,
20 presos procedents de Tamarit, entre aquests un frare caputxí. Els pobles per on transiten queden
deserts, perquè liberals i carlins sense distinció, són saquejats i tractats sense misericòrdia: havent
patit el 28 al pont de Targo una part de la facció navarresa la pèrdua de 40 presoners, 30 morts, 4
càrregues d'armes i moltes municions, per a una de les nostres columnes manada pel comandant
Mora. Per altra banda la legió estrangera des de Tàrrega amb altres diverses columnes sota la
direcció de l'E.S.C.G. havien emprès un combinat moviment per acabar amb la canalla; i en aquest
moment acabo de rebre l'ofici següent. = Govern militar i polític de Cervera. = Excm. comandant
d'armes d'Agramunt amb data d'avui  em diu el  que segueix.  = Segons carta que vaig rebre a
mitjanit del comandant del 1r Lleuger D. Ramon Domínguez, que passa de governador a Tremp,



els  navarresos  s'han escapat  per  Aragó,  i  la  Conca ha quedat  evacuada  d'insurrectes,  el  que
m'afanyo a informar de V.S. = I jo ho faig a V.E. per al seu coneixement i efectes convenients =
Déu guardi a V.E. molts anys. Cervera 5 de setembre de 1835. = Excm. Sr. -Antonio López Ochoa.
=Primer comandant general de les armes de Barcelona. 
Per conducte confidencial s'acaba de saber que el coronel Niubó amb una columna composta de
250 homes de la legió estrangera, i 300 del 1r d'infanteria lleugera i 25 cavalls ha atacat el dia 3 a
la facció de Matias Vall composta de 1500 homes recolzats en una forta posició: dues columnes
d'atac en què va dividir Niubó la seva força sense disparar un sol tret tot i l'horrorós foc que els
feien, van desallotjar i van atropellar a l'enemic, acoltellant-los la cavalleria en la seva vergonyosa
i desordenada fuga. El dia 3 i el 4 era atacat el castell de Carol sostingut per una altra facció, els
resultats no han de ser dubtosos. 
El capità de Savoia D. Cristobal Moldero encarregat pel tinent coronel Calvet, de recórrer la part
de Vacarisses amb dues companyies d'infanteria va atrapar l'escamot capitanejat pel Ferreró de
Manresa, i llançant-se a sobre amb intrepidesa els va matar 13 homes i va agafar dos presoners,
moltes  armes,  municions,  vuit  mantes  i  altres  efectes  que  llançaven  en  la  seva  fugida,  sense
detenció els va seguir  fins a trobar-la per segona vegada a la casa de camp de S. Jaume, on els va
matar altres dos. 
Mentre s'esperen els detalls de tot es mana anunciar al públic perquè no oblidi que les autoritats li
diran sempre el que passi, i que es desvetllen per la tranquil·litat de país i seguretat de tots. La
forta columna que surt avui d'aquesta capital amb altres moviments que s'han ordenat, ben aviat
anunciaran noves victòries, i el terror del vandalisme. 
Pel butlletí que antecedeix es veu que totes les esperances dels Carlins d'aquest Principat queden
esvaïdes: intentaven organitzar-se, reunir-se en grans masses, adoptar un sistema de campanya
ofensiu,  tot  depenia  segons  ells  de  la  reunió  de  quatre  a  sis  mil  homes  organitzats.  Per  una
agosarada temptativa dels bàndols de Navarra tots aquests elements es van reunir sobre el territori
català, i els Tristanys, Ros i altres capitosts van poder comptar amb un reforç imponent. Res els ha
valgut. Aquest reforç, que els servia de base d'exèrcit i que fins ara havia servit d'objecte dels seus
anhels ha hagut de cedir als primers obstacles que l'entusiasme per la llibertat els ha oposat. ¿Que
els queda doncs d'esperar a les bandes de lladres d'aquest principat? ¿Poden aspirar a organitzar-
se segons ho estava la facció navarresa que va venir en el  seu auxili  i  que ha hagut de fugir
covardament? I si aquesta fos la seva esperança ¿seria potser la seva sort més afalagadora que la
de la facció que acaba de fugir espaordida? Aquest assaig havia destruït moltes il·lusions i servirà
per fer recobrar confiança als patriotes. Ànim, doncs, Catalans; aquest és el moment de proclamar
el  nostre  triomf;  córrer  tots  a  les  armes,  i  exterminar  aquestes  hordes  de  malfactors  que
abandonades a si mateixes infesten el nostre sòl, i estigueu segurs que ha triomfat la nostra causa a
la veu de VISCA LA LLIBERTAT, VISCA ISABEL II. 

“Diario de Barcelona”, divendres 11 de setembre de 1835.

El mes que acaba d'expirar ocuparà pàgines memorables en els annals del nostre antic principat.
L'orfandat en què se li va deixar; el semi-cisma militar que semblava conseqüent: haver quedat la
major part de l'Interior a la mercè el mas bàrbar enemic; haver marxat alguns governadors i altres
empleats de les seves destinacions; la incerta col·locació de les tropes; la ignorància pels seus caps
de la veritable posició que havien d'ocupar; l'orgull dels vàndals que al mateix temps posaven a
prova tots els seus elements; la imprevista presentació de la facció Navarra; l'augment progressiu
de la que malauradament es titula Catalana, amb altres extrems que amenaçant una conflagració
general anunciaven tristos resultats la tan noble causa que defensem. No és aquest el moment de
presentar  tot  el  que  màgicament  s'ha fet  per  l'energia i  patriotisme de  tots,  però si  es  pot  va
anunciar  amb  seguretat  el  més  aviat  i  afalagador  avenir,  sense  més  que  continuar  amb
tranquil·litat  i  constància  l'obra ja  principiada.  Per  a  més confluència  de  dificultats  la  facció
Valenciana, capitanejada pel Serrador, també s'havia presentat i devorava el nostre territori amb
una horda de 1500 malvats, la qual ha donat un dia gran de glòria i dol al poble de Batea.  Aquesta



heroica i desgraciada població sostinguda per 40 soldats de Bailèn i 56 urbans, s'ha defensat entre
les flames, salvant-se la guarnició d'elles, i causant als seus aferrissats enemics 50 morts i molts
ferits.  La Pàtria plorarà al  valent  capità que manava el  punt,  víctima heroica del  seu valor i
intrepidesa. S'ha disposat mentre arriben detalls més ajustats, el que es formin expedients de les
gràcies al  fet  que s'han fet  creditors aquella benemèrita guarnició i  veïns,  i  de la pèrdua que
aquests a casa i hisendes han tingut, perquè se'ls pugui reintegrar com sigui possible, i igualment
s'ha ordenat que es formi sumaria per procedir d'un cap que manava una columna immediata. Des
de 1r de l'actual s'havien donat ordres terminants perquè reemplacés a l'indicat cap el comandant
D. Viecente Llorenç, el relleu no havia pogut tenir efecte en tant brillant com trist jornada. 
La facció Navarra torna vergonyosament als seus caus del seu país pel Pirineu, havent fet una
marxa ràpida brigadier Gurrea per aturar-, com va aconseguir en aquest Principat, el benemèrit
cap des d'Artesa de Segre amb data del 5, s'acomiada de tots nosaltres amb el sentiment de no
haver pogut al nostre país prestar nous serveis, que volarà una altra vegada a aquest Principat, si
aquella facció tornés a infestar-nos. La fugida d'aquests rebels ha produït el desànim natural als
seus protectors. 
El valent  coronel Niubó ha aconseguit una altra victòria contra els escamots  de Roset, Vidal de
Mora i Pataig en nombre de 1300 homes havent estat batuts i perseguits durant dues hores a les
altures davant Sant Martí i poble de Maldà, causant-los diversos morts, i continuava perseguint
aquella canalla, tot i estar enterament dispersa. A prop de Gerà, el comandant d'Armes de Ponts
amb una columna d'Urbans ha empès al Segre un  escamot de 180, deixant molts fusells i altres
efectes,  sense que se sàpiguen els resultats d'altres accions que hi ha  hagut per la manca de
comunicacions que sens dubte són interceptades pels enemics.
El  comandant  D.  Josep  Rovira  el  dia  3  de  l'actual  amb  el  primer  batalló  de  Voluntaris  de
Catalunya, i el comandant Josep Lagandara amb la columna del seu comandament, van atacar les
posicions  de  l'anomenat  Castell  de  Querol,  desallotjant  als  insurrectes  de  posicions  molt
avantatjoses fins a arribar a tir de pistola del castell, però com un altre escamot vingués per les
altures de Selma, va marxar Rovira a atacar-la, el que va aconseguir a l'esquerra de Montagut i
del  mas  anomenat  del  Sendra;  i  al  crit  sempre  uniforme  en  el  qual  tots  ens  trobem,  van ser
desallotjats 1200 rebels, fugint batuts però d'una altra columna de 400, que va voler acudir al
sosteniment dels primers, i va ser també atropellada i perseguida deixant en el camp 40 morts fins i
tot un frare, i tirant en la seva fugida diverses armes i altres efectes. Rovira no sap a qui recomanar
per la decisió i  valor de tots,  sent-ho aquest cap pel Sr. governador de Tarragona. L'esmentat
Castell  de  Querol  haurà  estat  ja  una  altra  vegada  atacat,  i  no  obstant  això  de  singular  i
inexpugnable posició no es dubta que serà destruït. 
El benemèrit comandant d'Armes de Granollers D. Felip Coll el dia 4 dels corrents va atacar i va
batre amb una columna d'Urbans l'escamot de Puigoriol  a la  Rectoria de Montmany,  ferint  a
alguns i perseguint en la seva dispersió per les muntanyes del Congost, es rescata del poder dels
bandits al benemèrit rector de la Garriga. D'altres trobades no menys favorables es dona part de la
banda d'Olot, anunciant per tot arreu el triomf de les armes de S. M. la REINA. Barcelona 9 de
setembre de 1835. = El tinent coronel Major. = J. Dalmau. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 19 de setembre de 1835.

Sevilla 5 de setembre. Estan arrestats per ser exportats l'arquebisbe, el general Ulman, el bisbe
auxiliar, el brigadier Obeso, el dean de Badajoz, Puertola, el pare Garzón, Mauri, l'oidor Cherif, el
pare Toscano, Trasierra, Mejias, Abudeiter, el vicari de Benaocaz, el general Sant Joan i el seu fill,
i altres més. 

“Diario de Barcelona”, dijous 24 de setembre de 1835.

Darreres ocurrències de València, sabudes pel Vapor arribat ahir a la nit. 
21 al matí.=Sense res més de particular. Diuen que embarcaran els presoners que t'incloc en la



seguent llista:
Boggiero. = Cabrerizo. = Mariano Palacios.= Alcayna. = Borrasca. =  Beltran de Lis. = Fajarnés.
= Milans. = Toledo el Americano. = Monge-prófug.= coronel Escalante. = La Sra. del coronel
Quintana. = Moró , d'Alacant. = Guix Randero. =Vivó, cosí de Beltran. = D. Marià Vallés. =
Reverter y company, de Vinaroz. —Palurie. = Cuebas Antonio.

“Diario de Barcelona”, divendres 25 de setembre de 1835. 

El descobert de tropes en què va quedar l'alta Catalunya quan la seva concentració de forces sobre
aquesta capital, l'abandó i destrucció del punt de Tremp, la invasió per aquell punt de la facció
Navarra i altres causes no desconegudes del públic, van engrossir les garbes rebels a tals termes,
que  les autoritats  s'han vist en  grans dificultats per  tallar l'altiu vol que  anava  prenent  la
insurrecció, i només a costa de molt meditades provisions de l'Excm. Sr. comandant general interí,
amb oportunes instruccions donades  als comandants de  Columna, sàvies combinacions, i
infatigable constància i activitat  de  les tropes i Urbans que les  componen; és com s'ha pogut
aconseguir per ara, sinó destruir totalment la rebel·lió perquè els seus atletes sempre refusen el
combat ben bé escarmentats en  els punts i direccions que  han intentat hostilitzar. En  la  seva
conseqüència resulta el següent: 
El dia 13 a les quatre de la tarda de 900 a 1000 rebels manats per Figueres, Ferrer i altres van
atacar la ciutat de Balaguer de la qual van ser rebutjats per les encertades disposicions del seu
comandant d'armes el tinent coronel graduat D. Jaume Travessa, causant-los la pèrdua de cinc
morts  entre ells  el  capitost  Camps,  serè que  havia estat  d'aquesta  ciutat,  i  com uns 30 ferits,
agafant a més un barril de municions sense més pèrdua per la nostra part d'haver estat ferit un
soldat de la legió estrangera de 40 que es trobaven en l'acció amb les nostres tropes i Urbans. 
En aquest dia i el següent 14 va ser atacat per l'escamot de Muchacho el destacament de Cercs, i
tan aviat com van saber el reforç que anava des de Berga, van fugir els malvats sense esperar la
tropa. Un gran  escamot que s'havia arribat a reunir a Viladrau, anava a ser atacada el matí del 16
pel senyor Brigadier Ayerve en combinació amb altres columnes. Però els insurrectes malgrat la
seva superioritat numèrica no van voler esperar ni mesurar les armes amb ell lleials, dividint-se en
trossos,  tornant  un  cap  a  Aiguafreda,  un  altre  cap  a  Vilanova  de  Sau,  i  altres  en  diferents
direccions;  per  aquesta  raó  també  les  tropes  de  l'exèrcit  i  Urbans,  van  haver  de  variar  amb
sentiment els seus moviments sense aconseguir batre-la. 
Un altre escamot bastant nombrós estava el 16 als voltants de Susqueda i Rupit, amenaçada per
una combinació del comandant de la Ribera del Ter, Urbans de la Bisbal i Torroella de Montgrí,
però també va eludir els seus moviments, i el 17 estava subdividida a l'Esquirol i altres pobles
immediats. 
El 16 es va presentar sobre la Pobla de Lillet un escamot de 1000 homes manada pels capitostos
Muchacho, Caballeria, i Cames Crues van fer foc, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda,
però  van ser  rebutjats  pel  seu  comandant  d'armes  D.  Josep  Arnet  amb els  valents  de  la  25a
companyia i Urbans, havent tingut l'enemic 3 morts i molts ferits, i per la nostra part ferit greument
el voluntari Bonaventura Regolat, i contús l'urbà Bonaventura Artigas i Capdevila, sent digne de
recomanació el corneta Joan Gras, que encara que ferit del llavi inferior, després d'haver estat
curat va volar a ocupar el seu lloc i va seguir amb gran ardor fent foc a l'enemic. 
Foragitada per la columna de Cervera el  molt nombrós escamot, que va intentar assetjar a Calaf,
travessava la carretera de Manresa el dia 17, al mateix temps que coincidia en ella una companyia
de Voluntaris de Catalunya manada pel capità Camprubí. Atacada aquesta sobtadament per la
multitud, es va defensar valentament, però com era indispensable va ser batuda i atropellada amb
pèrdua considerable. Si hi va poder haver algun descuit fill d'inexperiència, cal confessar que hi va
haver honor i decisió. 
EL 18 sembla ser atacades a Artesa dues companyies de la Legió estrangera, al socors van anar
altres dues de la mateixa estacionades a Agramunt. 
Segons comunicat del Batlle d'Oliola en el matí del 19 se sentia a Ponts un fort tiroteig, i per



notícia d'alguns traginers de Tiurana arribats a Cervera, es percebia un foc horrorós a Oliana, on
havien deixat els navarresos a la tarda anterior, i mitja hora més amunt cap a la Seu d'Urgell al Sr.
General Pastors. 
Una altra considerable reunió de rebels formada pels escamots del Rector d'Armentera, el Capellà
Massanes, el Mestre de Mayà, el Carboner i cinc o sis capitostos era perseguida sense parar per
tres columnes, una permanent i dues mòbils d'Urbans, disposat pel Sr. brigadier governador de
Figueres, que a les ordres del coronel D. Joan Rimbau no les deixaven arrelar enlloc, dels confins
d'aquell corregiment, que tractaven d'envair, i no podien pels moviments i combinacions d'aquelles,
d'acord amb les instruccions de l'esmentat brigadier. El 17 perseguien aquestes columnes un altre
de més de 200 insurrectes, que des de Castellfollit es va dividir en dos trossos, un dels quals va
gosar acostar-se a les portes de la vila i fort de Besalú, el comandant d'armes D. Joan Novelles, va
sortir a rebutjar-los amb part dels Urbans de les dues columnes mòbils i els de la mateixa vila,
amb valentia i obligant-los a passar en desordre el Fluvià amb alguns ferits. Per la nostra part ho
van ser greument els Urbans Lluís Clos d'Agullana, i Josep Forcada de Cantallops. Batuts aquests
insurrectes es van reunir a l'altre tros de la seva gent a la muntanya Gaiolà, on els va atrapar la
columna manada pel capità D. Pau Dauner, i encara que els rebels van tractar de fer-se forts, van
ser desallotjats i obligats a caure sobre els punts en què els esperaven les altres dues columnes
manades pel coronel Rimbau, i 2n comandant D. Ramon Camps. Així envoltats els va entrar el
terror, va seguir el desordre, i atacats amb intrepidesa per la nostra gent, els petits grups en què es
van dispersar, van ser perseguits fins al vespre. El resultat va ser 9 morts al camp i més de doble
nombre de ferits: se'ls van agafar 10 armes de foc, dos sabres de Caballeria, del Maestro i de
Carboner, el cavall d'aquest amb la seva muntura, les seves xarreteres i capa, l'egua del Maestro, i
molts capots, mantes, municions i altres efectes. Per la nostra part no hi va haver en aquesta acció
cap desgràcia, elogiant el Sr. brigadier governador, el comportament dels tres comandants, del
subtinent Josep Suris, i tinent Raimon Riera, manifestant-se molt satisfet de tots els Srs. Oficials i
tropa. 
A la tarda del 19 es va rendir a les armes de la Reina, el castell de Guimerà, que guarnien 300
insurrectes, sense que ni un d'ells es pogués escapar. 
En la mateixa tarda per raó dels moviments de les tropes disposades pel Sr. comandant general
interí, es va retirar la nombrosa facció, que estava a S. Esteve de Castellar, amb direcció al poble
de S. Llorenç Savall, a què van tractar d'atacar, però van fugir també en aproximar-se les nostres
tropes i Urbans. 
El mateix dia va ser atacada la vila de Capellades per 100 insurrectes que van ser rebutjats i batuts
pels granaders Urbans de Barcelona, amb altres 50 dels de Capellades, causant-los la pèrdua de 5
morts i 9 ferits; sent la de la nostra part mort el brau granader Magí Sistaré i dos voluntaris de
Capellades,  i  tant  aquests  com els  que  pertanyen  a  aquesta  companyia  de  granaders,  es  van
comportar amb un valor digne de l'elogi més gran. 
El governador de Girona comunica de dues topades que van tenir lloc entre els escamots i les
nostres tropes; l'un a S. Ciprià de Lladó l'altre a Fornells havent tingut els rebels dos morts i
agafant  4  presoners,  dos  d'ells  ferits;  sense  la  menor  desgràcia  per  la  nostra  part.  Així
contínuament combat amb honor en tots els punts d'aquest principat sota la incessant previsió i
actives provisions de Sr. comandant general, atent sempre a cobrir tots els punts que són i poden
ser amenaçats  d'un moment a l'altre: però la  lleialtat  i  decisió dels pobles,  remunera els  seus
esforços i fatigues, amb la tenacitat en les seves defenses, rebutjant sempre per si mateixos els cops
de mà i donant lloc a les operacions que S.E. disposa. Si els resultats no són sempre tan complets
com es pogués desitjar, és per ser l'enemic tan innoble, que fins i tot amb forces superiors, espera
poques vegades en el seu lloc a les baionetes d'ISABEL II. Barcelona 24 de setembre de 1835. = El
coronel cap de la P.M. = Antoni Puig. 

“Diario de Barcelona”, diumenge 27 de setembre de 1835. 

L'Excm. Sr. comandant general interí ha rebut la comunicació que segueix: 



Excm. Sr. Les operacions militars de les tropes del meu immediat comandament des de l'últim que
vaig tenir  l'honor de donar a V.E.  amb data  12 del  corrent  són de l'interès  més gran,  per  la
influència i transcendència que poden tenir, no només en la sort de la Província, sinó també en la
de la Península. Arribat a aquesta plaça en la nit de l'11 vaig resoldre detenir-me en ella el dia 12,
tant per donar algun descans a les tropes com per prendre algunes disposicions indispensables.
M'ocupava  el  dia  12  dur  a  l'efecte  aquelles  disposicions,  procurar  queviures  que  mancaven
enterament i posar-me en relacions amb les autoritats i forces immediates i adquirir notícies dels
escamots, quan vaig saber que el Ros d'Eroles, havia fet un moviment cap a la part d'Organyà amb
aquest  coneixement  vaig  dirigir  dues  companyies  al  poble  de  Navés  a  fi  que  fessin  un
reconeixement sobre els Tresponts; però havent sabut que el Ros d'Eroles en unió amb Orten de la
Pobla  componien  una  força  de  mil  dos-cents  homes,  vaig  fer  que  el  comandant  D.  Manuel
Sebastian amb la seva columna de vuit-cents homes passés a reforçar les dues companyies citades
per traslladar-se a Organyà i atacar els enemics. El comandant Sebastian va donar compliment el
meu ordre traslladant-se el dia 14 a Organyá on no trobar ni insurrectes ni habitants, i  només va
sentir un viu foc cap a la part de Peramola el que el va obligar a aturar-se per demanar ordres i
instruccions, ja que no portava d'altres que de fer un reconeixement sobre Organyà i  tornar a
reunir-se amb mi a la Seu. 
Serien les 5 del matí de l'esmentat dia 14 quan és em va presentar un soldat de l'1 Lleuger que els
facciosos havien fet presoner a la seva sortida d'aquesta Província, dient-que aquesta facció havia
tornat a entrar a Catalunya faldejant al Pirineu; que a les cinc de la tarda del dia anterior havia
arribat a Castellbò distant dues hores d'aquesta Plaça: que la seva força era de 3000 homes i uns
150  cavalls.  La  sorpresa  que  em  va  causar  tan  inesperada  notícia,  que  no  tenia  el  menor
antecedent, em va fer dubtar un moment de la seva realitat, mes no obstant això avança la poca
força que em quedava a l'adreça de Castellbò. Serien les deu del matí quan la facció Navarra va
aparèixer per les altures de S. Joan de l'Erm amb direcció en semblar a aquesta Plaça, mes després
d'haver-se aturat breus moments albirant sens dubte les nostres tropes es va dirigir tota cap a
Navés. Coneixent llavors el perill en què es trobava la columna del comandant Sebastian li vaig
despatxar diversos expressos manant-es traslladés immediatament a aquesta Plaça pel camí que
considerés més segur. Un sol d'aquests expressos va arribar a les seves mans a les cinc del matí del
dia 15 i immediatament va emprendre el seu moviment sobre aquesta Plaça. 
Els navarresos havien sens dubte interceptat els meus expressos i detenint per prendre les seves
disposicions, ja que el comandant Sebastian els va trobar al temps de travessar el Segre per sota
dels Tresponts i ocupant les respectables posicions i congostos per on havia de retirar-se la nostra
columna.  Per  més  preparat  que  estigués  el  comandant  Sebastian  a  aquesta  trobada  la  seva
columna  va  ser  completament  sorpresa  i  atacada  en  el  pas,  del  gual  on  el  terreny  aspre  i
escabrosíssim oferia a l'enemic poder-se amagar com ho va fer.  La columna doncs va quedar
dividida i atacada en tots sentits, mes res va ser capaç d'acovardir als nostres valents, tropes que
en aquell conflicte d'apurada situació van fer veure el que pot el valor i la disciplina. Dividida en
dos la columna de Sebastian va quedar aquest manant d'elles la retirada es va verificar pel castell
de  Tost  sostenint-la  amb  la  seva  valentia  acostumada  la  2a  companyia  de  granaders  al
comandament del seu acreditat capità Don. 
Joan Cruz de Oronos i la 6a del primer batalló de la 1a Lleuger al comandament del valent  capità D.
Manuel Varela. El mateix comandant Sebastian va estar presoner durant 10 minuts devent la llibertat a la
seva serenitat i al valor dels granaders de l'esmentada companyia Joan Bisus i Ramon Poblador. 
La segona columna interceptada pels enemics es va obrir pas amb el molta empenta pel mig de les forces
enemigues i travessant un terreny dificilíssim i dominat pels enemics dirigint-se a les cases de Forns cap a
la Bensa va aconseguir, guanyar la muntanya a força de valor i amb el bon ordre que va saber conservar, el
capità D. Narcís Plantés, que va quedar manant. 
Seria inútil elogiar en particular a cap dels individus que van concórrer en aquella gloriosa retirada doncs;
que tots  van  rivalitzar  en valor,  ordre i  disciplina;  així  és  que  sorpresos  en una de les  posicions més
perilloses en que pugui haver-se trobat una tropa, en unes veritables orques caudines; la valenta columna de
Sebastian bregant contra un nombre gairebé triple d'enemics aconsegueix salvar-se enmig de tants obstacles
amb la sola pèrdua de tres sotstinents, un sergent, dos caporals i deu soldats morts i ofegats: un sergent,



cinc caporals i soldats ferits, i quaranta-sis extraviats. Aquestes valentes tropes perseguides pels quatre-
cents homes que em quedaven i tota la cavalleria que vaig destacar al comandament de coronel D. Pascual
Churruca, ens vam reunir a les cinc de la tarda després d'una gloriosa retirada que li ha costat a l'enemic la
pèrdua del comandant de cavalleria mort pels Urbans del Pla en intentar travessar el riu, amb altres dotze
morts vistos i molts ferits, segons la relació que han fet dos presoners escapats. 
La divisió navarresa rendida de fatiga amb un germen de deserció que a la fi deurà consumir-la, ja
que només en desfilar per davant d'aquests forts, van desertar i van acollir-se a la seva protecció
dos sergents i tretze homes a demanar servei en les nostres files: nua i en un estat de completa
desmoralització i insubordinació, s'ha dirigit cap a la Conca de Tremp, sens dubte per tornar a
l'Aragó.
La divisió de brigadier D. Manuel Gurrea que va arribar ahir a Castellbó en la seva persecució la
continuï avui, havent-se reunit en aquest moment i sota la seva protecció la columna de la Legió
estrangera  al  comandament  del  coronel  Conrad  amb  la  qual  començaré  a  operar  segons  ho
exigeixen les circumstàncies. 
La manca de comunicacions en què m'he vist fins al dia m'impedeix donar V.E. cap notícia sobre
les ocurrències de la resta de la província. 
En  aquest  últim  districte  es  troben  les  faccions  de  Caballeria,  Samsó,  Boquica  i  Grau,  atacant  les
poblacions i aprofitant-se de la inacció a què m'ha reduït la invasió dels navarresos, que es troben en aquest
moment a Aragó, segons les notícies que acabo de rebre. La mateixa manca de comunicacions em té sense
cap notícia i sense rebre correspondència des del dia 8, no podent per tant, donar a VI coneixement dels
esdeveniments d'aquesta província fins que emprès el moviment contra les faccions torni a nuar les meves
relacions amb la capital i restableixi la meva correspondència amb el Govern, Déu guardi a V.E. molts anys.
Seu d'Urgell 17 de setembre de 1835. El comandant general interí. = Pere Maria de Pastors. = Excm. Sr.
comandant general accidental de la província de Catalunya. I d'ordre de S.E. es mana imprimir per pública
notorietat. Barcelona 26 de setembre de 1835. = E1 coronel cap de la P.M.= Antoni Puig. 
Una acció molt renyida i avantatjosa a les armes lleials, ha tingut lloc el matí del 24 entre la columna
manada pel Sr. brigadier Ayerve, i una reunió (segons sembla) de més de quatre mil facciosos als voltants
d'Oló. Dit brigadier calcula la pèrdua dels enemics en 200 homes i la nostra en 6 morts i diversos ferits. 
El 6è d'Urbans de Barcelona, la companyia de l'antic resguard militar, i la ronda volant de què es compon
aquesta columna, s'han conduït amb gran valentia. Es donaran els detalls quan es rebin, i en els interins
s'anticipa al públic aquest avís per comuna satisfacció; d'ordre de l'Excm. Sr. comandant general interí.
Barcelona 26 de setembre de 1835., = El coronel G.I. De la P.M. = Antonio Puig. 

“Diario de Barcelona”, dimarts 28 de setembre de 1835. 

Quarter general de l'exèrcit d'operacions. = Mentre separat dels meus cars interessos m'ocupava
amb gran activitat, i prescindint de la meva mala salut perseguint les infinites faccions que tant
augment  han  tingut  en  aquest  Principat,  i  haver  aconseguit  llançar  d'ell  la  facció  Navarra,
l'entrada havia augmentat considerablement les files dels rebels, així que decaigut sobre manera
l'esperit  dels  lleials,  vaig  creure  el  meu  deure  perseguir  sense  descans  les  dues  faccions  més
nombroses que es trobaven en els meus voltants, quines eren les del Ros i la de Orteu: el vaig posar
en execució, tenint el sentiment de veure'ls fugir sempre a la nostra aproximació, però de rebre'ns
amb foc a les poblacions que aixoplugades per la muntanya, poguessin assegurar la seva fugida a
l'últim moment; aquesta persecució continuada sense descans hauria sens dubte produït no només
la destrucció de tots els escamots de rebels, sinó que  amb ella s'aconseguia reanimar l'esperit
públic,  tant per l'èxit  de les nostres tropes,  com per la  cooperació amb què igualment ho van
practicar les de l'alta muntanya, tota convençuda que no es trobaven semblants tropes al Principat
o que en el cas de ser certa la seva vinguda l'havien verificat amb l'objecte de sostenir la causa del
Pretendent: en aquesta situació, i afalagant la contínua fatiga dels meus benemèrits soldats seriosa
recompensada amb el car objecte de ser assegurada la tranquil·litat de la seva cara Pàtria, la seva
única ambició, em dirigí als forts de la seu d'Urgell que es trobaven amb gran compromís com vaig
tenir l'honor de manifestar a V.E. en els meus últims comunicats. 
Durant  la  meva curta permanència en  els referits forts, i cregut positivament de trobar-se  la facció
navarresa a l'Aragó o la seva Província, i amb pocs desitjos de tornar aquesta a fomentar novament la



insurrecció, ja que ni el més petit coneixement hi  havia hagut que s'oposés a aquesta justa presumpció;
tancats els punts del seu pas per Navarra, i obligats pel Sr. Capità General d'Aragó i el Sr. brigadier Gurrea
a què fer- per  segona vegada  la  seva entrada  en  aquest Principat; desolant el  país amb el  robatori,
l'assassinat, i tot i la violació, passant per la mateixa falda dels Pirineus per mitjà de marxes summament
forçades, es van presentar, com a parell miracle, a una hora dels forts que jo ocupava amb sols 400 homes
que vaig presentar en posició per rebre'ls. 
He de comunicar a V.E.  tot el que va passar aquell dia i posterior, i així ometo molestar l'atenció
de  V.E.  sobre  aquest  particular,  i  havent  de repetir  a  V.  E.,  el  qual  tots  els  correus  he donat
coneixement al Govern de totes les meves operacions, sense que jo hagi rebut cap comunicació
seva ni fins i tot en el dia. 
La insignificant pèrdua que el valent comandant de la columna D. Manuel Sebastian, va tenir en el
punt dels Tresponts a la seva sortida d'Organyà em va posar en el deure d'atacar amb fermesa als
navarresos, i escamots del Ros i Orteu reunides, majorment amb la inesperada notícia de trobar-se
el  brigadier  Gurrea  a  Castellbó,  a  dues  llegües  distant  de  la  meva  posició,  i  posant-lo  en
comunicació amb el referit brigadier per a tan interessant operació, i per la qual amb tanta justícia
va haver de cooperar, supòsit  no va impedir i  si va contribuir a la sensible entrada d'aquesta
infame facció. Quina seria la meva sorpresa en manifestar-me el brigadier Gurrea el que tenia
l'ordre terminant del Sr. Capità General d'Aragó, per què no tornés a trepitjar terra català, i que en
el cas de verificar-per algun motiu urgent fos sense separar-se dels límits de la Noguera Aragó? La
situació era crítica, i els moments preciosos; i desitjós de venjar el tant infame com covard fet dels
Tresponts, vaig suplicar, vaig pregar i fins i tot amonestar a Sr. brigadier m'ajudés en aquesta
operació, convenint en passar-li jo un ofici de responsabilitat, com igualment un altre a l'esmentat
Excm.  Sr.  Capità  general,  el  que  vaig  verificar  immediatament  pel  seu  mateix  conducte;  vam
quedar convinguts, i per l'efecte em va demanar 6000 racions de pa que ràpidament li van ser
trameses,  tot  i  no  tenir  les   que  corresponien  suficients  als  meus  soldats;  confiat  en  la  seva
cooperació, i en la feliç jornada que s'esperava, vaig passar sense dilació al poble d'Organyà, del
qual feia poc havien sortit els enemics per situar-se en posició a Peramola i Oliana, força d'uns
7000 homes, ja que a més dels navarresos, es trobaven reunides els escamots del Ros, d'Orteu, de
Samsó i altres; jo només tenia fins i tot el batalló de la Legió, 2600 homes, el meu total força, però,
segur l'èxit mitjançant la cooperació oferta, pot V.E. figurar-se quina seria la meva sorpresa en
rebre en el mateix moment d'emprendre la marxa per verificar l'atac projectat, un ofici de brigadier
en què em manifestava no comptés amb ell, ja que de Reial ordre havia emprès la seva marxa per a
Navarra? La meva posició era la més crítica, ja per la meva escassa força, posició perillosa i
sobretot assegurat l'enemic de tots aquests esdeveniments, perquè res ignoren de tot el que passa,
tal és la protecció que tenen al país; al mateix temps que les nostres tropes no tenen absolutament
de totes elles. 
Desitjós  com estava de salvar  la  meva divisió,  es  pot  dir  l'única força militar  d'operacions  a
Catalunya,  vaig  haver  de verificar  de  nit  i  de dia marxes  i  contramarxes  per  terrenys  que  la
imaginació gairebé no pot descriure vaig aconseguir arribar Solsona sense cap baixa: i deixant en
aquesta població uns 100 homes a causa de la poca força que tenia, vaig passar a Cardona on,
després de revistada la fortificació  em vaig dirigir a la línia del Llobregós, la qual he trobat
totalment abandonada, a causa de l'aparició d'alguns navarresos en la vila de Pons, i de l'efecte
que havia produït en els habitants d'aquesta línia, la notícia de la retirada de Gurrea i augment
considerable de la facció, que van saber amb la velocitat del llamp. 
No obstant això, el meu desig, el del brillant coronel francès Mr. Conrad i el de tots els caps i
oficials  i  tropa de  la  columna,  era  el  d'acudir  en  la  seva  cerca  i  atacar-la  a  totes  passades,
romanent sols un dia en aquesta població per proveir-nos de calçat, numerari i altres efectes que
no teníem; convidant al senyor general Bernelle ens facilités un altre batalló per assegurar l'èxit:
estic  fermament  convençut,  ho  estava el  coronel  Conrad i  tots  els  altres  caps,  era aquesta  la
resolució més digna per anorrear la revolució d'aquest desgraciat país, però sempre contrariat,
m'he vist també abandonat en aquesta ocasió, amb la Reial ordre de la marxa sobtada de la Legió
a la província d'Aragó, quin recurs em queda ja ! , i quin serà el sentiment d'aquesta decidida tropa
que he tingut l'honor de manar, i els Srs. Caps i oficials que amb tanta lleialtat han combatut des



del principi d'aquesta guerra desastrosa als enemics de  la nostra innocent REINA, sofrint tota
mena de privacions, i fent sacrificis tan imaginables en defensa dels seus imprescriptibles drets! Tot
ho faig present a S.M. amb aquesta mateixa data,  prenc de forma interina les providències que
crec més oportunes per no comprometre en un tot la sort d'aquesta desgraciada Província. = Déu
guardi a V. E. molts anys. Agramunt 25 de setembre de 1835. = Pere Maria de Pastors. = Excm. Sr.
comandant general accidental de la província. 
I d'ordre de S.E. es mana imprimir en els periòdics. Barcelona 27 de setembre de 1835. = El G.I. de
la P. M.-Antoni Puig. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 30 de setembre de 1835. 

Va arribar feliçment a Vic el dia 27 el comboi de cabals, municions, vestuari, draps i demés que a
les ordres del tinent coronel, senyor Jaume Nat, va sortir d'aquesta Plaça el dia 25 del corrent,
quedant  així  esvaïdes  les  veus  sinistres  que cap a la  sort  d'aquest  comboi s'havien esforçat  a
propagar gents pusil·lànimes o partidàries del rebel Carles. 
A Tona prop de Vic ha tingut lloc una acció amb l'escamot de l'ex-Canonge Tristany avantatjosa a
les armes lleials  i en què els  insurrectes han tingut 43 morts i 90 ferits  i per la nostra part 5
Voluntaris de Catalunya morts i 14 ferits entre ells el sergent 1r Pere Ballesté, i el 2n Josep Purró
de la 17a i el d'igual classe Ferran Pasques de la 15a i 1 soldat mort del regiment d'Amèrica. 
Una altra acció avantatjosa ha ocorregut el dia 23 del corrent a S. Joan de les Abadesses, en què el
comandant d'armes d'Olot Joan Fàbrega i la columna Rimbau, van atacar a la baioneta, sense
disparar un tret, a 1800 insurrectes, causant-los la pèrdua de 33 homes morts, entre ells un capità;
capturant igualment al capitost Antoni Giralt, exoficial del 5è Lleuger, natural d'Olot on va ser
afusellat el dia 24, tenint per la nostra part 1 Urbà d'Olot mort i 3 ferits. De cop i un altre es
donaran els detalls. 
Tot el que d'ordre de S.E. es fa saber al públic per la seva satisfacció. Barcelona 29 de setembre de
1835. = El coronel cap de la P.M. = Antonio Puig. 

“Diario de Barcelona”, dijous 1 d'octubre de 1835. 

Voluntaris de Catalunya. = Trobant-me en aquesta vila i tenint a les meves ordres a més de la meva
companyia núm. 15 la de núm.17 i 50 homes de la de núm.19, mancat de fons per socórrer vaig
disposar que el capità Francesc Prim amb el tinent Josep Alfaraz i els subtinents D. Joan Gibert i
D. Climent Güell, amb 112 homes passés a la ciutat de Vic parteixi a rebre diners i retirar els
equipatges que havien quedat dipositats en aquesta ciutat, unint-se a aquesta força per seguretat en
el camí el capità dels Urbans d'aquesta, i alguns individus de l'Ajuntament que per assumptes del
Reial servei devien passar a l'expressada ciutat. Tan aviat com van arribar al poble de Tona, on
només  existia  un  destacament  d'uns  35  homes  del  Regiment  de  Zamora  es  van  veure
impensadament envoltats pel nombrós escamot de l'inhumà Tristany arribant de forma imprevista i
a temps tan oportú es deu haver salvat dit destacament de les mans d'aquells ferotges. El capità
Prim  amb molta  serenitat  va  disposar  que  immediatament  sortís  un  escamot  de  12  homes  al
comandament del sotstinent D. Climent Güell la que va començar el foc, però essent les forces tan
superiors va haver de retirar-se després, la que va executar amb molt ordre, sostenint un viu foc a
la  porta  d'aquesta  vila.  Veient-se  atacats  per  forces  tan  considerables,  va  disposar  dit  capità
repartir la força dins les cases més properes de la casa forta on van fer una resistència enorme
disputant el  terreny pam a pam; però havent-se l'enemic apoderat de la major part de la vila
trencant les parets per l'interior de les cases per arribar a les que estaven defensant-se, estant ja a
sobre de les teulades de les mateixes llançant mobles i màrfegues per incendiar-les, els va ser
necessari obrir-se pas passant a la baioneta i retirant-se a la casa forta on van continuar la seva
heroica defensa per espai d'unes quatre hores; resolta a morir abans que rendir-se; de manera que
davant del fort va ser mort pels valents Voluntaris de Catalunya un paisà que va anar a intimar-les
la rendició en nom del  pèrfid  Tristany.  Estant  en grans dificultats  es  va descobrir  al  lluny la



columna del Sr. governador de Vic que havia sortit en el seu socors. (Nou heroisme per als valents.)
Alça la veu dit capità i altres subalterns juntament amb el nomenat capità d'Urbans Don Josep Pou
i el patriota Josep Postius, reanimant tots alhora als seus soldats entusiasmats per l'amor patri i el
crit de visca els homes lliures, visca ISABEL II, van sortir com lleons de la casa forta atacant a la
baioneta dins els carrers, seguint en la seva persecució amb la columna que havia sortit de Vic fins
a quarts més enllà de seva, tots amb un valor i decisió sense igual. Sabedor a la una de la tarda
que estaven batent a Tona vaig reunir immediatament la força que tenia a les meves ordres, alguns
Urbans i vint Mossos de l'Esquadra formant el tot uns 150 homes i vaig sortir immediatament amb
aquesta força per anar al seu auxili, però, en arribar al poble dels Hostalets vaig sentir el foc i
coneixement anaven en retirada els facciosos cap Seva, i canviant la direcció de la marxa vaig
anar  a ocupar  el  turó de  Montanyà que  vaig  jutjar  més interessant  ia  propòsit  per  a  això  si
haguessin  volgut  retirar-se  per  la  part  del  Congost:  però,  assetjats,  per  la  columna  del  Sr  .
governador de Vic  i  potser  sabedors  que  el  punt  de Montanyà estava ocupat,  van fer  la  seva
retirada  per  la  part  de  Coll-Formich.  El  resultat  de  tan  gloriosa  acció,  després  d'un  exacte
reconeixement i notícies fidedignes, ha causat a l'enemic la pèrdua de 40 homes morts i 90 ferits.
Per la nostra part 5 Voluntaris de Catalunya morts, 14 ferits entre ells el sergent 1r Pere Ballester i 
el 2n Josep Porro de la companyia núm. 17 i el d'igual classe Ferran Pasques de la companyia.
Núm. 15 i un soldat mort del regiment d'Amèrica. 
És que fa detalladament ha passat en aquest dia de glòria i honor per a les vencedores armes de la
nostra idolatrada REINA i Senyora. 
El  que  poso  en  coneixement  de  V.S.  perquè se  serveixi  passar-ho al  Capitan  General  i  Junta
Consultiva per si es vol dignar elevar als peus de S.R.M. en honor de quants han tingut part en
aquesta gloriosa i memorable acció. = Déu guardi a V.S. molts anys. = Centelles 26 de setembre de
1835. = El capità comandant de les companyies 15a, 17a, i 19a de voluntaris de Catalunya. = Joan
Baptista Roca. 

Detalls de l'acció de S. Joan de les Abadesses

Gobern militar i polític del corregiment de Girona, = Excm. El comandant d'armes d'Olot amb
data d'abans d'ahir  diu  el següent: =  Trobant-se reunides les garbes de facciosos del capellà
Massanes, Guitart, Grau i altres en nombre de 1800 a S. Joan de les Abadesses, després de l'acció
del 20 de Bianya, oficiï al capità coronel D. Joan Rimbau que es trobava a Tortellà, perquè amb la
possible brevetat  es reunís en aquesta vila  com ho va verificar el  dia 21: reunits  els  dos vam
emprendre la marxa per Camprodon el 22 al matí a on pernoctem aquella nit i al matí del 23,
incorporada una companyia d'Urbans d'aquella vila anant al capdavant el seu alcalde major i els
cavalls del 4t de Línia que es troben en aquell punt, marxem a l'esmentat poble de S. Joan: serien
com a cosa de les dues de la tarda quan vam arribar a aquella població, on ens esperaven els
facciosos al capdavant de pont. Els vam atacar amb el coronel Rimbau amb decisió sense tirar un
tret; espantats els rebels de la serenitat dels valents de la nostra columna, van emprendre la seva
retirada amb prou ordre cap al poble d'Ogassa dues hores distant del de S. Joan, per on van ser
perseguits fins que es va fer de nit. 
El resultat  de l'acció ha estat  matar-los 33 facciosos entre ells  algun capità,  i  no pot fixar el
nombre de ferits, que haurà estat considerable, caient en el nostre poder el cap Antoni Giralt, que
amb els seus dos galons es titulava comandant, oficial que havia estat del 5è Lleuger i natural
d'aquesta vila, on va ser passat per les armes ahir a la tarda després d'haver rebut els auxilis
necessaris per morir cristianament; que no s'ha pogut per la nostra part més desgràcia que la
d'haver mort Joan Roca, voluntari del batalló d'Urbans d'aquesta vila,  fill  de pares pobres de
solemnitat, i 3 ferits de la columna de Rimbau: a més els vam agafar tot el pa que s'estava pastant,
i 44 moltons, el que va ser repartit entre els valents de la nostra columna, que es componia de la
companyia corregimental de Figueres, dues companyies del batalló d'Urbans de la mateixa vila, els
Urbans dels pobles de la Jonquera, Maçanet, la Vajol i els altres pobles d'aquells voltants; 70
soldats del regiment d'Amèrica de la companyia destacada en S. Esteve d'en Bas, dues companyies
de mobilitzades del batalló d'Urbans d'aquesta vila, la cavalleria que es trobava a Camprodon amb



el capità D. Lleó Llop, i una companyia d'Urbans d'aquella vila, que el total de la força aplegaria
uns  700 homes; complint tots amb aquell entusiasme i valor que és propi als defensors de la
REINA nostra Senyora Donya ISABEL II i la Llibertat. 
El que poso en coneixement de V. S. per la seva intel·ligència.-Tinc l'honor de traslladar-lo a V. E.
per al seu just coneixement. Déu guardi a V. E. molts anys. Girona 27 de setembre de 1835. =
Excm. Sr.-Joan d'Ametller.- Excm. Sr. comandant general interí d'aquest exèrcit i principat.
I d'ordre de S. E. s'envien imprimir per satisfacció general. Barcelona 30 de setembre de 1835. =
El coronel G.I. de la P. M.-Antoni Puig. 

“Diario de Barcelona”, divendres 2 d'octubre de 1835. 

Des que  l'Excm.  Sr.  comandant  general  accidental  va  tenir  notícies  de  l'aparició  de  la  facció
navarresa a Prats de Lluçanès, va conjecturar, que les seves mires poguessin dirigir-se sobre Vic o
sobre Olot: en la seva conseqüència va enviar al primer punt un comboi i tots els reforços que
llavors li van ser possibles; i va donar les seves disposicions perquè tota la infanteria de Línia que
hi hagués a Girona, passés a reforçar  Olot a marxes forçades, que es fortifiqués en aquesta vila
l'antic fort del Calvari, i que la columna Rimbau amb totes les seves forces operés sobre aquells
voltants; manant al mateix temps que un batalló d'Urbans passés la plaça de Girona. 
Les últimes notícies que s'han rebut són que el gruix de la facció catalana s'havia presentat als
voltants d'Olot, que la navarresa es dirigia cap a  Argelaguer, i que el brigadier governador de
Figueres D. Manuel de Tena amb una altra columna anava també a la trobada dels navarresos.
Mentre un altre comboi va sortir ahir de Barcelona per Manresa a les ordres del coronel Antoni
Aspirós, i en aquest dia una columna composta del primer batalló d'Urbans de Barcelona, amb una
partida de Llancers a les ordres del comandant D. Marià Borrell, es dirigeix a la plaça de Girona,
sense altres providències que al mateix temps s'estan prenent amb tota activitat. 
Queden ja organitzats 8 batallons que s'han format fins ara de les companyies soltes que en els dies
anteriors ha aixecat el patriotisme català. 
Tot  el  que  d'ordre  de  S.E.  Sr.  comandant  accidental  es  mana  imprimir  en  els  diaris  per  a
coneixement al públic. = Barcelona 1a d'octubre de 1835. = El coronel G.I. de la P.M. = Antoni
Puig. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 3 d'octubre de 1835. 

L'Excm. Sr. comandant general interí d'aquest Principat ha rebut diversos comunicats dels quals
resulta que havent sortit de la plaça de Girona una partida del regiment d'Amèrica 14 de Linea va
ser atacada per les columnes dels rebels navarresos, obligant-los a retirar-se i fer-se forts, en una
casa aïllada a la immediatesa d'Argelaguer on després d'una vigorosa resistència durant més de 20
hores va haver-se de rendir presonera després d'haver causat a l'enemic la pèrdua d'un oficial i
quatre soldats morts amb molts ferits, havent-se ja presentat diversos d'aquests soldats una altra
vegada les files de la REINA. 
El comandant d'armes d'Oló Joan Fàbregas als  voltants de Bianya van atacar als  rebels i  no
obstant  això  que  tenien  aquests  sobre  900  homes  i  30  cavalls,  doble  de  la  força  que  aquest
comandant els presentava, els va dispersar completament matant 10 rebels causant-los bastants
ferits i els capturi 4 cavalls diverses armes i altres efectes, sense més desgràcia que un ferit per la
nostra part. 
Els escamots reunits  de Quilez,  Torner,  Serrador,  i  altres capitosts  una força de 4000 homes i
possessionats dels forts punts d'Horta del corregiment de Tortosa van ser batudes i dispersades pel
brigadier  Nogueres  matant-los molta gent  entre ells  dos  frares,  no detallant  el  nombre per  no
haver-se fet encara el reconeixement del camp de batalla, havent capturat a l'atroç capitost Sancho
de Fórnols que el 28 va ser afusellat, havent tingut 14 ferits per part nostra. 
El capità de la segona companyia mòbil d'Urbans D. Domènec Vidal va dispersar al Rossell un
altre escamot matant-los 3 rebels i fent presoner al pare Antoni Inza religiós franciscà, els capitans



Martí i Jornet han mort en altres accions a 15 insurrectes i fet dos presoners. 
El brigadier D. Joaquin Ayerve dona els detalls de l'acció sostinguda per la seva columna el dia 24
del passat sobre Oló contra les garbes reunides en nombre de 6000 homes, dient que el viu desig
que manifestaven tots els individus de la columna del seu comandament per combatre l'enemic de
la  pàtria  li  va  decidir  a  emprendre  un  moviment  arriscat  contra  un  nombre  tan  summament
desproporcionat de forces enemigues al comandament de Tristany i altres diversos capitostos, els
que els esperaven apostats en el camí dels Estanys. Després d'hora i mitja de marxa sense fer cas
de les moltes columnes enemigues que cobrien els flancs a la serralada de turons que intervenien,
l'expressat brigadier va manar variar l'ordre de marxa i a mig tir de l'enemic va disposar que la
companyia de Guies de Manresa, la 22a de Voluntaris de Catalunya i la de caçadors del 6è batalló de la
Milícia Urbana d'aquesta capital amb les reserves corresponents carreguessin a l'enemic pels flancs, i que
pel centre ho verifiquessin els granaders de l'expressat batalló en columna tancada en massa, els que al crit
de Visca la Llibertat i ISABEL II, es van precipitar a la baioneta sobre l'enemic menyspreant l'horrorós foc
que els feien desbaratant-los completament llançant-los de la primera posició i així successivament de les
altres. Rebutjats els rebels de tot arreu van intentar refer-se i donar una càrrega sobre els nostres valents
verificant amb tal ímpetu que haguessin tornat a possessionar-se de la línia que els havien desallotjat, llevat
per l'impertèrrit valor de 60 Parrots manats pel valent D. Francesc Jornet,  alguns individus de l'antic
Resguard Militar i del. 6è Batalló d'Urbans; sostinguts per un viu foc a parts iguals que va enviar
la comandant D. Magí Gironella sobre els contraris. En un d'aquests moments de dificultat,  el
capità del 6è Batalló d'Urbans D. Narcís Sucre va agafar la bandera del Batalló i sabre en mà es
va introduir en el més aferrissat del combat, trucant així a tots els Voluntaris el que va obligar a
l'enemic a desistir de la càrrega. El resultat d'aquesta brillant acció ha estat 124 morts dels rebels,
no podent saber-se segur el nombre dels ferits, ja que els anaven retirant amb les atzembles que
tenien rn rereguarda, mes no obstant això havien de ser moltíssims i en nombre proporcionat al cap
de quatre hores seguides de combat i als dels dels morts trobats. Per la nostra part hem tingut 6
morts i 35 ferits. Dit brigadier fa honorífica menció del valent  comportament i decisió,  de tots els
individus de la seva columna en general i en particular del comandant D. Prens Metzger del 2n
comandant del 6è Batalló de Milícia Urbana d'aquesta Capital D Magí Gironella; de Francesc
Pujals i Santaló; D. Marià Llopar; Francesc de Paula Xerta; Eudald Elies; Josep Alba; Josep
Arboix; D. Jaume Montcada; D. Ramon Mas i Mir; D. Joan Montrestruc; D. Joaquim Figaredo i el
seu ajudant d'ordres Josep Faques, i d'altres diversos individus de tropa que van donar les proves
més rellevants de valor i entusiasme, la llista va a continuació juntament amb la de morts, ferits i  
contusos a l'expressada acció.
El que d'ordre de S.E. es fa saber a el públic per al seu coneixement. = Barcelona 2 d'octubre de
1835. = El coronel 2n Cap de la P. M. = Jeroni Vall. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 5 d'octubre de 1835. 

Excm. Sr = Tinc l'honor de passar a mans de V.E. l'adjunta relació dels esdeveniments, vicissituds i
operacions d'aquesta caserna general durant l'època transcorreguda des de l'entrada de la facció
Navarra fins al dia de la data. Cap altra notícia puc donar a V.E. dels altres punts del Principat.
Destres i astuts, els rebels es dediquen essencialment a interceptar no només els correus sinó fins a
les més senzilles comunicacions; així és que em veig privat de dades amb què poder assabentar i
il·lustrar a V.E. sobre l'estat de la Província. Les meves relacions no s'estenen més enllà del radi de
dues o tres llegües, que és fins on arriba la força moral de la meva presència i la física, tot i que
molt escassa, de la meva escorta. Res puc dir a V.E. tampoc de l'estat de la Capital d'on no tinc més
notícies que les vagues i poc dignes de crèdit que es transmeten d'un poble a un altre. L'única
notícia oficial que ha arribat a les meves mans durant la meva permanència en aquest punt, ha
estat la que em dona el governador de Manresa amb data 27 del passat, comunicant-me que el
gruix  de  la  facció  Navarra  s'havia  dirigit  a  Prats  de  Lluçanès:  que  a  ella  s'havien  reunit  les
faccions de l'alta muntanya, component en el dia un total de vuit a deu mil homes en només aquella
part de la Província. D'aquesta dada, dels quals resulten de la meva relació, i dels que he donat a
aquest Ministeri en les meves comunicacions anteriors podrà inferir V.E. fàcilment l'estat en què es



troba reduïda  Catalunya al dia i el que és urgent que és atendre el remei de tants mals amb un
augment de forces proporcionat a la greu situació en què ens ha posat la invasió de la facció
Navarra. Molest semblarà per cert estar cridant l'atenció del Ministeri cada dia amb repetides
reclamacions, que sens dubte no poden ser ateses quan tot i estar recolzades en les més sòlides
raons han estat  desoïdes fins al dia; però les circumstàncies han variat per efecte  de la  nova
invasió i la marxa de les tropes auxiliars. Aquesta Província industriosa, productiva i digna de
millor sort,  està pròxima a ser presa dels implacables enemics de la  nostra augusta REINA, i
faltaria a un dels meus principals deures si responsable de la seva conservació no reclamés, com
amb urgència reclam, els auxilis i cooperació de Govern, sense els quals no és possible fer perdre
als rebels la seva influència que han pres en aquesta última desgraciada època. = Tot l'eleva a
l'alta  consideració  de  V.E.  suplicant-encaridament  se  serveixi  fer-lo  present  a  S.,  M.  la  Reina
Governadora, perquè penetrada de la importància i interès que té el Tron de la seva augusta Filla
en la conservació de Catalunya, se serveixi dictar les provisions que siguin del seu Reial grat per
restablir-hi l'imperi de la seva autoritat facilitant els mitjans de llançar del seu sòl les bàrbares
hordes del Pretendent que l'arruïnen i assolen. 
Em consta gairebé a no dubtar-ho que la maledicència o la intriga no m'han perdonat al meu ni a
les valentes tropes que tinc l'honor de manar i que tantes proves han donat de valor i decisió en mil
repetides trobades. El meu honor atrotinat i la seva reputació vulnerada a la corda més sensible
per un militar exigien una manifestació, la que faig de totes les meves operacions, i per tant espero
se servirà V.E. donar-li publicitat en els diaris d'aquesta capital, per tal d'esmussar els tirs dels
malèvols i desenganyar als crèduls que amb tanta facilitat es deixen arrossegar i al·lucinar sense
tenir dades positives per fixar la seva opinió en matèries tan delicades. = Déu guardi a V.E. molts
anys. Caserna general de Cervera 1r d'octubre de 1835. = E1 comandant general interí. = Pere
Maria  de  Pastors.  =  Excel·lentíssim  Sr.  comandant  general  accidental  de  les  armes  d'aquest
Principat. 

CAPITANIA GENERAL DE L'EXÈRCIT I PRINCIPAT DE CATALUNYA.

A la meva arribada a aquesta ciutat he sabut amb sorpresa que cap de les meves comunicacions
havia arribat  a  la  capital  d'aquest  Principat,  però de no haver  omès ocasió alguna de donar
coneixement a l'Excm. Sr. comandant general accidental de les operacions, moviments i vicissituds
d'aquesta caserna general des de la meva sortida de Barcelona. Aquesta incomunicació, així com
la que he experimentat durant tota la meva marxa, en què no he rebut cap notícia, ni del govern, ni
de la capital, no té sens dubte un altre origen que el mal esperit que regna entre els habitants de la
muntanya que acabo de recórrer, partidaris decidits en general del Pretendent a causa del qual no
podien fer un servei més rellevant que aquesta intercepció de tota comunicació, a favor de la qual
interrompen i trunquen la marxa uniforme i combinada amb què només pot aconseguir un bon èxit,
i una encertada direcció en les operacions. Aquesta fatal privació em fa preveure la incertesa en
què ha de trobar-se la capital de la província, i l'ansietat amb què ha d'estar fins al moment en què
rebent notícies positives d'aquest petit cos d'operacions de què depèn potser la sort de Catalunya,
pugui fixar la seva opinió vacil·lant a mercè de les falses notícies, o voluminosos detalls que la
malícia i astúcia dels nostres enemics s'ha complagut a escampar, introduint el desànim entre els
lleials, i animant els seus amb fingides derrotes, somiats revessos, i infundats càlculs, a què dona
massa crèdit la ignorància, i que sap aprofitar la intriga. Desitjós d'esvair-los, he cregut del meu
deure donar una relació exacta de tots els esdeveniments ocorreguts des de la meva sortida de
Barcelona, com ara ho faig, esperant per aquest mitjà fixar l'opinió i fer renéixer l'esperança en els
que per les causes que deixo citades hagi arribat a esmorteir.
La meva sortida de Barcelona, és ben sabut, va tenir per principal objecte l'escorta de municions
que amb urgència és em demanaven des de Cervera per proveir la línia del Llobregós, en aquell
temps amenaçada per la proximitat de la facció Navarra a la nostra frontera. El meu objecte a més
era, el de reunir forces amb què poder combatre aquesta facció si la invasió arribava efectuar-se.
Vaig arribar doncs a Cervera, on vaig saber amb admiració que el govern de Talarn havia estat



abandonat pel seu governador, tropes, empleats i habitants lleials sense haver-se disparat un sol
tret i abans fins i tot d'haver-se verificat la invasió: tot a conseqüència d'una ordre donada pel meu
antecessor, que noticiable que s'intentava envair la Catalunya, la qual havia previngut així en cas
d'un risc imminent. Encara em va sorprendre més el saber que la línia del Llobregós havia estat
abandonada en alguns dels seus punts més interessants com són Ponts i Sanaüja, les guarnicions
s'havien retirat desmantellant totes les fortificacions. 
En aquells moments va ser quan vaig rebre la notícia que la facció navarresa havia verificat la
seva invasió per la Conca de Tremp, i que les seguien de prop el capità general d'Aragó i brigadier
Gurrea, de manera que desitjós de contribuir al seu extermini vaig passar a Agramunt després
d'haver expedit les ordres convenients perquè és em reunissin les columnes de Solsona, Llobregós i
les dels comandants Aro i Carmenes. Vaig sol·licitar a més la cooperació de la Llegió francesa que
em va ser immediatament acordada, passant a posar-se a les meves ordres 1800 homes que van
arribar a Agramunt el 30 d'agost, i reforçant a més a instàncies meves l'escassa columna del valent
Comandant  Niubó  amb quatre  companyies,  per  tal  de  poder  operar  ofensivament;  el  resultat
d'aquesta providència ho testifica, la rendició dels cinc-cents rebels a Guimerà. 
L'escamot  del  Borges  en  combinació  amb  la  navarresa  havia  ocupat  Vilanova  de  Meya  i  el
Montsech,  impedint  tota  comunicació  entre  les  nostres  tropes  i  el  brigadier  Gurrea;  aquesta
intercepció em tenia en una completa ignorància dels moviments de l'enemic, així com dels de
Gurrea de qui només rebia notícies tardanes per Lleida, fins que el 31 va baixar a Artesa de Segre,
i vam establir ja mútues relacions. Va passar Gurrea a Ponts,  on vaig anar a trobar-me amb ell, i
determinar el pla de les nostres operacions. 
El  govern  de  Talarn  abandonat  pel  seu  desgraciat  governador  víctima  després  de  la  seva
prematura retirada, cridava essencialment la meva atenció així com la línia del Llobregós i Baix
Segre.  Vaig  disposar  doncs  que  es  cobrís  aquesta en  els  punts  de  Ponts  i  Sanaüja  per  forces
franceses i es restablissin les seves fortificacions. Vaig organitzar la força que havia d'ocupar el
corregiment de Talarn, i consistia en dues companyies franceses, i la columna del comandant Aro
de  dos-cents  homes,  encarregant  interinament  aquell  govern  al  comandant  del  1r  Lleuger  D.
Ramon Domínguez, i disposant que aquestes forces romanguessin a Artesa de Segre, ja per cobrir
el pont d'Alentorn, i ja per estar promptes a passar al seu destí quan hi hagués oportunitat. 
Preses aquestes disposicions vaig passar amb totes les meves forces a Ponts on em vaig trobar amb
el brigadier Gurrea, i assabentat que l'enemic retrocedia sobre la Conca de Tremp, convenim que
seguint jo el Segre sobre Oliana passar-la a Isona per Peramola, mentre aquell cap amb la seva
divisió travessant el Segre per Ponts, es dirigia també a Isona per casa Folguer. Així es va verificar
pel que fa a les tropes del meu comandament: mes no respecte de les del brigadier Gurrea, qui
havent sabut que la facció navarresa havia pres l'adreça del pont de muntanya sobre la Noguera
Rivagorçana, es va posar en la seva persecució abans de reunir-se amb mi. 
En vista d'aquests  esdeveniments va passar a Tremp la força acantonada a Artesa,  que estava
destinada per aquell corregiment. Arribades a Tremp aquelles forces, el governador, autoritats, i
restablert el govern de S.M. es va procedir immediatament a la reparació de les fortificacions sota
la protecció de les forces de la Legió que van quedar en aquella vila, mentre jo continuava les
operacions. 
La facció navarresa havia desaparegut de Catalunya: el Ros d'Eroles junt amb Orteu de la Pobla,
que componien una força de mil dos-cents a mil tres-cents homes, ocupava les ribes de la Noguera
Pallaresa, i apoderant-se de Gerri saquejava aquell poble, i extreia sumes considerables de les
seves salines. Al mateix temps per un exprés que vaig rebre del governador de la Seu d'Urgell vaig
saber que els escamots de l'alta muntanya tenien assetjat i amb gran compromís el poble de Tuixén,
amenaçant a més bloquejar aquella plaça. Amb aquests antecedents vaig determinar seguir la riba
de la Noguera Pallaresa en persecució del Ros d'Eroles, per caure després sobre la Seu d'Urgell i
Tuixén. Vaig continuar doncs la meva marxa en aquesta direcció, i l'enemic va anar abandonant
successivament els punts on jo arribava fent una resistència insignificant. A la meva arribada al
poble de Sort el dia 9, em vaig veure faltat de notícies a la incertesa de si l'enemic hauria marxat
en direcció de la Vall d'Aran, o seguit la riba de Segre cap a Tírvia, o bé contramarxant sobre S.



Joan de l'Erm. A efecte d'informar-me amb certesa vaig enviar exploradors a Rialp, on vaig saber
es trobava el Ros d'Eroles amb tota la seva força, i entre cinc i sis del matí del 10 vaig saber que
havia contramarxat en l'última direcció. 
Immediatament  vaig  disposar  que  la  columna  de  Solsona  al  comandament  del  comandant
Sebastian passés per Rubió a S. Joan de l'Erm, per tal de trobar en la seva marxa a l'enemic, interí
jo passant a Rialp tractava d'aconseguir la seva rereguarda, o bé tallar-li la retirada si era batut
per Sebastian. Un oficial de la columna d'aquest, el tinent D. Antoni Rodríguez, va caure estimbat
d'un barranc en aquell aspre terreny, causant a la columna un alentiment de prop d'una hora per
recollir aquell oficial, i  fer-li la primera cura del braç que s'havia trencat en la seva caiguda.
Aquest fatal contratemps va impedir que les nostres forces poguessin arribar al Ros d'Eroles, que
portava dues hores d'avantatge a la nostra columna; així és que només fent una marxa forçada va
aconseguir picar-una mica la rereguarda a Vilarúbia. 
Era el més probable que el Ros reculés a fi de repassar el Segre; i això em va determinar, amb
tanta més raó a no perseguir-lo en tant que la situació de Tuixén i Seu d'Urgell cridaven molt
particularment la meva atenció així com el desig de rebre comunicacions, i adquirir notícies. Vaig
passar doncs des de S. Joan de l'Erm a la Seu d'Urgell, a on arribi el dia 11 reunint en aquell punt
totes les meves forces. En aquest dia vaig tenir notícies que els castells de la Seu havien estat molt
compromesos, fins a tenir els enemics els motlles de cera per a la confecció de les claus; vaig
enviar mudar els panys i prendre totes les providències per a la seva seguretat. 
El Ros havia efectivament passat el Segre; Tuixén havia estat abandonat després d'una gloriosa
resistència, i es preveia una gran reunió de tots els caps a la part alta de la muntanya. Amb aquests
antecedents i necessitant donar algun descans a la tropa em vaig aturar a la Seu d'Urgell el dia 12:
al següent vaig tenir notícia que un important escamot del Ros d'Eroles, havia passat el Segre per
Oliana,  i  amenaçava  Peramola:  pel  que  vaig  disposar  que  dues  companyies  del  1r  Lleuger
marxessin en aquella direcció; més sabent poques hores després que en aquella mateixa nit havia
acabat  de passar el  Segre tot  l'escamot del  Ros i  Orteu,  vaig disposar reforçar  aquelles dues
companyies amb la columna de Solsona, al comandant vaig donar l'ordre de passar a Organyà.
Així es va verificar pernoctant aquestes forces en aquella vila el dia 14. 
Serien les sis del matí d'aquest dia quan em van presentar un soldat del Lleuger que havia estat fet
presoner a Àger pel Borges, a la primera invasió de la facció navarresa. Aquest soldat em va
manifestar  havia entrat  amb aquesta facció  per  Vilaller:  que perseguida pel  brigadier  Gurrea
havia  continuat  la  seva  marxa  faldejant  el  Pirineu  per  la  Vall  d'Aran:  i  que  finalment  havia
pernoctat la nit  anterior al poble de Castellbò dues hores distant de la Seu d'Urgell.  Per més
inconcebible que fos per a mi aquesta aparició de la facció navarresa,  que no tenia el  menor
antecedent, el reconeixement del soldat pels seus companys, la seva franquesa i altres probabilitats
que obraven en favor de les seves paraules,  no em van deixar ja dubte de la immediatesa de
l'enemic. 
Vaig  avançar un  reconeixement  sobre el  poble  del  Plà  i  altures  immediates  a la  Seu,  amb la
cavalleria  i  la  sola  columna  de  coronel  Churruca,  amb  què  m'havia  quedat.  L'enemic  es  va
presentar amb totes les seves forces en les grans altures al N.O.E. de la Seu d'Urgell, i reconegudes
les nostres forces, va seguir la direcció de la vila de Navés. Si el moviment del Ros d'Eroles no
m'hagués  obligat  a  desprendre  de  les  forces  que  havia  enviat  contra  ell,  la  facció  navarresa
haguera  de  cas  deixat  d'existir  en  aquell  mateix  dia,  ja  que  cansada  per  tanta  marxa,  sense
queviures i amb poc alè era d'esperar s'hagués conclòs amb ella tot i la diferència de forces. La
fatalitat va fer que reduït a uns 80 cavalls i quatre-cents infants no pogués consumar l'obra de la
destrucció de la facció que tantes probabilitats oferia en aquells moments, i així va seguir aquesta
seu camí en direcció de la vila de Navés replegant-me jo,   retorno altra vegada sobre la Seu
d'Urgell.  Vista  l'adreça de  l'enemic  vaig  conèixer  com al  descobert  es  trobava la  columna de
Solsona  que  ignorant  aquests  detalls  es  trobava  exposada  a  veure's  encerclada  per  la  facció
navarresa forta de tres mil homes i cent cinquanta cavalls, i la del Ros d'Eroles i Orteu forta de mil
dos-cents a 1300 segons queda dit. Per evitar doncs una catàstrofe vaig dirigir immediatament
exprés al comandant Sebastian, manant-li terminantment passés el Segre, i és em reunís a la Seu



d'Urgell. La fatalitat va voler també que aquests expressos i ordres, sortits de la Seu d'Urgell en el
mateix  matí  del  14no arribessin a mans de  Sebastian fins  a les  cinc  del  matí  del  15,  fent-me
conèixer els resultats que els meus ordres havien caigut en mans dels rebels. Així és que aquests
van  fer  tots  els  preparatius  i  prenguessin  les  seves  disposicions  per  atacar  i  sorprendre  a  la
columna de Sebastian  en el  pas  del  Segre,  com ho van verificar  en els  Tres-ponts,  caient  de-
improvís sobre les nostres tropes al temps de travessar el riu pel punt anomenat la palanca. La
columna queda dividida en dos trossos, que només van aconseguir salvar-se amb pèrdua d'uns cent
homes,  entre  morts  i  presoners  i  3  oficials,  a  força  d'empenta  i  serenitat.
Van quedar per tant els navarresos amos de camp, i en disposició, no només de refer-se de les seves
fatigues, sinó també de resistir a favor del seu reunió amb el Ros d'Eroles, el que constituïa la seva
força d'uns quatre mil cinc-cents homes. 
Replegada la columna de Sebastian sobre la Seu d'Urgell, vaig rebre un paper confidencial que em
dirigia el brigadier Gurrea des de Rialp amb data 15 (núm. 1r) i després un altre des de Castellbò
amb data 16 (núm. 2n). Fàcil concebre la meva sorpresa a la lectura d'aquestes comunicacions, i
en saber les ordres terminants que tenia el brigadier Gurrea del Excm. Sr. capità general d'Aragó,
perquè no tornés a trepitjar terra català, amb les altres noves que es desprenen de  les esmentades
comunicacions. Amb aquest motiu li vaig enviar un confident a qui va manifestar el brigadier, que
no obstant les ordres que tenia del capità general d'Aragó, m'oferia no separar-se de Catalunya i
cooperar a la destrucció dels navarresos, per l'efecte necessitava sis mil sis-racions de pa, i que jo
per mitjà d'un ofici cobrís la seva responsabilitat. Immediatament vaig disposar que el coronel D.
Pasqual de Churruca passés a reunir-se amb el brigadier Gurrea (núm. 3r) donant-li un ofici per al
comandant de les forces franceses (núm.4t), i un altre per al capità general d'Aragó (núm. 5è). Al
mateix temps vaig manar se li enviessin les sis mil racions de pa que havia demanat, tot i  trobar-
me amb alguna escassetat d'aquell interessant article. 
Torna  el  coronel  Churruca  assegurant-me  la  cooperació  del  brigadier  Gurrea,  no  obstant  la
precisió en què es vela de subjectar els  seus moviments a la necessitat  de cobrir la guarnició
d'Artesa, i les que havia deixat sobre la Noguera Pallaresa. Amb aquesta confiança, i sabent que
l'enemic es trobava a Oliana i  Peramola vaig determinar marxar sobre ell,  no dubtant que el
brigadier Gurrea vindria a caure sobre Peramola, per verificar la seva reunió amb mi a Organyà.
El  dia  17 va  arribar  a la  Seu la  columna de la  Legió  en  nombre de  800 homes,  i  dos-cents
espanyols a les ordres del comandant D. Antoni Aro, amb el reforç vaig reunir uns dos mil cinc-
cents  homes i  cent  cavalls,  i  en el  mateix  dia vaig tenir  avisos  positius  que els  navarresos es
trobaven a Oliana, quatre hores distant d'Organyà. 
El dia 18 vaig donar descans a les forces franques a la Seu d'Urgell:  proveí  de pa i  del més
necessari a les meves tropes, i el 19 a la matinada vaig emprendre la meva marxa per Organyà, on
vaig arribar sense obstacle al vespre. L'enemic continuava a Oliana i havia fet que el Ros d'Eroles
i  Orteu  se'ls  hi  reunissin.  En  conseqüència  em vaig  preparar  per  a  atacar-los,  confiat  en  la
cooperació del brigadier Gurrea, de qui esperava notícies. No havent-les rebut en tota la nit em
preparava a dirigir-me sobre Oliana quan a les vuit del matí i en el moment de posar-me en marxa,
vaig rebre d'aquest brigadier la comunicació (núm. 6è). 
Fàcil és concebre la meva sorpresa en rebre aquest escrit; la meva posició, com diu el mateix
brigadier, era efectivament crítica; aïllat en el centre de la muntanya amb unes forces gairebé
dobles al meu front, i sense cap notícia que hi hagués altres pròximes que poguessin auxiliar-me,
no em quedaven més que dos partits de prendre: o presentar el combat, o fer una marxa de flanc
per passar a la línia del Llobregós cobrir-me amb ella, i reunir el major nombre de forces. Mai
haguera vacil·lat un moment a adoptar el primer partit si no hagués escoltat més que els meus
desitjos,  i  la  confiança  que  m'inspiraven  les  benemèrites  tropes  que  es  trobaven  al  meu
comandament; però de l'èxit d'aquell combat depenia la sort de la província: si en el meu favor
militaven les probabilitats del valor i la disciplina, militaven en favor de l'enemic les del nombre,
les d'un combat recent en què el petit avantatge que havia obtingut devien haver-li fet cobrar algun
alè: i sobretot la necessitat en què em veia d'atacar amb aquesta inferioritat en les respectables
posicions  d'Oliana  que  era  amo.  Cap  d'aquestes  circumstàncies  m'haguera  detingut,  però  per



llançar-sobre  l'enemic;  si  no  m'haguessin  quedat  altres  recursos;  però  la  meva  confiança,
repeteixo, en la forta línia del Llobregós i a les forces de la Legió estrangera que el govern tenia
posades a la meva disposició, em van decidir en aquells crítics moments a no aventurar a un sol
cop la sort de la província. Vaig passar el Segre pel pont de l'Espia, i vaig prendre la direcció de
Solsona. L'aspror i intransitable camí de la Vall de Lluch no em van permetre arribar a aquella
ciutat en el mateix dia, veient-me precisat a pernoctar a les cases de Montpol, a on vaig arribar
dues hores després d'haver fet fosc. 
Aquí no puc sinó fer una observació, que crec digna de cridar l'atenció. La facció navarresa en la
seva  primera  invasió  sense  tenir  qui  la  contrarestés  sinó  la  brigada  del  Sr.  Gurrea,  fuig
precipitadament  al  menor  gest  i  vola  a  refugiar-se  en  Aragó.  En  la  seva  segona  invasió,
escarmentada de la primera, perseguida mes de prop per Gurrea, i amenaçada per una divisió gens
menyspreable a la Seu d'Urgell, penetra en el ronyó de la província, i es manté ferm a Oliana,
tenint  contra  si  totes  les  probabilitats.  Hi  hauria  coneixement  que  el  brigadier  Gurrea  devia
absentar-se de Catalunya? No voldria arriscar la meva opinió en la matèria, però aquest fet tan
sorprenent per a mi, com la retirada de la Legió, que parlaré després, m'han donat motius de
dubtar per alguns moments de la religiositat del secret en les oficines. Sigui com sigui, l'enemic
resta a Oliana, no obstant això trobar-me jo sobre el seu flanc dret, i pel mateix convencent més i
més de la necessitat d'augmentar les meves forces vaig continuar la meva marxa sobre Solsona. 
Una  hora  abans  d'arribar  a  aquella  ciutat  es  van  presentar  sobre  les  altures  uns  quaranta
facciosos, sobre els quals van caure les nostres guerrilles, matant a un i fent un altre presoner, entre
els papers que es van trobar sobre el cadàver del primer hi havia els dos oficis (n.7º i n. 8º). Amb
aquestes dades vaig conèixer quan fàcil era que a la marxa que tenia premeditada sobre Torà em
veiés assaltat per tot arreu per forces molt superiors. Vaig desistir doncs del meu projecte, i vaig
desistir amb tanta més raó, com que a Solsona corria la veu que Torà havia estat abandonat. 
Vaig continuar doncs la meva marxa de flanc sobre Cardona el dia 22, després d'haver reforçat a
Solsona,  vaig passar el 23 a la vila de Calaf on vaig pernoctar. Allí va ser on vaig començar a
tenir  algunes  notícies  sobre  l'estat  del  país,  una  de  les  quals  l'abandonament  de  la  línia  del
Llobregós, la qual em va ser confirmada en Guissona l'endemà. Ponts, Sanaüja i Torà que feia poc
s'havia  distingit  amb una brillant  defensa,  havien  estat  abandonades  i  enderrocades  les  seves
fortificacions  tot  just  restablertes,  a  costa  d'immensos  sacrificis.  Coneixent  llavors  com  més
necessari  m'era   augmentar  les  meves  forces  per  reparar  tants  alts  i  baixos,  vaig  passar  a
Agramunt a fi de sol·licitar nous auxilis de la Legió estrangera. 
Arribat a aquesta vila en la tarda del 24 vaig trobar un batalló de l'expressada Legió que acabava
d'entrar procedent de Balaguer. Per descomptat em vaig persuadir que aquelles forces venien a fi
de  protegir-nos:  però  consideris  la  meva  sorpresa  quan  el  comandant  d'aquella  força  em va
manifestar que lluny de venir al nostre auxili, venia a recollir les forces de la Legió que hi havia al
Principat, les quals havien de posar-se en marxa l'endemà per a Aragó en compliment d'una Reial
ordre que a l'efecte havia rebut el seu comandant general. Desitjós d'informar-me amb més detall
d'aquella Reial ordre que em privava de tot recurs, vaig convidar al cap de la Legió que es trobava
a Balaguer a tenir una entrevista amb mi, però en lloc d'accedir a la meva petició es va limitar a
contestar-me,  manifestant-me  que  les  ordres  eren  terminants  i  que  no  podia  sinó  donar-los
compliment. 
Efectivament  l'endemà  van  sortir  d'Agramunt  totes  les  forces  de  la  Legió,  i  es  van  dirigir  a
Balaguer per continuar la seva marxa cap a l'Aragó, quedant jo reduït a les poques forces de les
columnes Sebastian, Masot, Aro i Calvet a qui vaig enviar se'm reunís. Amb aquestes forces em
vaig traslladar a Cervera, no per atendre la meva curació, i si per donar algun descans a les
tropes, i prendre algunes mesures i providències que eren indispensables per poder continuar les
operacions. 
Dues columnes han sortit de Cervera el dia 29 a la recerca de l'enemic. La primera de mil vint-i-set
homes i cinquanta cavalls sota les ordres del comandant Sebastian ha emprès la seva marxa per
Guissona: i la segona de nou-cents homes i cinquanta cavalls sota les ordres del comandant Calvet
l'ha emprès per Agramunt, quedant la caserna general en aquesta ciutat amb els vint cavalls de la



meva escorta i dos-cents cinquanta homes del 1r  Lleuger, per atendre el país, i per assegurar
sobretot les comunicacions. La columna de Sebastian porta dues peces de muntanya, i la de Calvet
el  bestiar  suficient  per  prendre altres dues a Cardona.  Els  dos  caps són ben coneguts  i  tenen
donades proves de la seva perícia i valor al país en què van a moure's. Les tropes que manen són
valentes i decidides la més perfecta harmonia regna entre elles així com entre els seus valents caps.
És doncs d'esperar, i jo intueixo, que no trigaran a fer conèixer als rebels, que si la fortuna els ha
ajudat i afavorit per un moment, la unió, el valor i la disciplina esvairan ben aviat les quimèriques
il·lusions que el seu petulant, orgull ha pogut fascinar-los. 
Dec aquesta franca exposició dels fets ocorreguts durant la meva absència a la província que S.M.
es va dignar confiar-me interinament: la dec al govern i a la nació sencera, i la dec sobretot al meu
honor, i al dels dignes oficials que més immediatament m'envolten. La malícia ha vulnerat en el
més viu la meva reputació i la d'aquells benemèrits militars, portant la calúmnia fins al punt de
suposar que mentre amb el meu silenci afligia la capital d'aquest Principat, ansiosa de saber la
sort que corríem en tan delicades circumstàncies, tenia apostats caminadors fins a la Cort per
comunicar-me i entendre'm directament amb el govern. Inútil seria tractar de confondre als autors
d'una suposició tan denigrativa, ja que que estic ben cert que mai donaran la cara per provar-la:
encara seria més inútil  tractar de sincerar-me amb els que coneixen la meva manera de pensar
però,  he  de  fer-ho  als  ulls  dels  altres;  he  de  protestar  com protesto  i  desmenteixo  tan  baixa
calúmnia,  assegurant  a  tots  els  meus  conciutadans,  a  tots  els  espanyols,  que  no  he  rebut
comunicació alguna de govern durant la meva marxa per la muntanya, és a dir des del dia 3 fins al
24 setembre, i que no n'he tingut altres amb la Cort que les oficials, les còpies he passat sempre al
comandant  accidental  D.  Josep  de  Castellar.  Tant  de  bo  hagués  pogut  posar-me  en  contínua
comunicació no només amb el govern sinó també amb la capital del Principat les notícies anhelava
amb gran inquietud. Cervera 1r d'octubre de 1835. = E1 comandant general interí Pere Maria de
Pastors. 

Documents justificatius que se citen en la peça anterior. 

Núm. 1. Confidencial. = Rialp 15 de setembre de 1835. = El meu estimat general: = Tot i les
terminants ordres que he rebut per no entrar en aquest Principat, aquí em té V. per dur a terme la
grandiosa empresa que la pàtria i tot la providència han posat a les nostres mans. Rebrà V. aquest
paperet? És el quart que escric des que els rebels esgotats pels meus valents van arrencar a córrer
en desordre cap a aquest Principat, i per les línies de V. que el coronel francès ha rebut avui, i me
les ha traslladat, veig que V. no sap que el conseqüent Gurrea ve en la seva ajuda, i que res li
quedarà a fer. Si, estimat general, el sòl català serà el sepulcre d'aquest escamot de lladres, i per
l'efecte espero tingui la bondat d'enviar-me les seves instruccions en la direcció de Castellbò, pel
punt sortiré a la matinada de demà pel camí de Sort; necessito notícies per obrar amb la utilitat
que jo desitjo; temo no es desplacin per la meva dreta: això és el meu general el que més urgeix
que jo sàpiga a la  meva arribada a Castellbó,  o abans si  és possible; és a dir,  els  punts que
l'enemic ocupa. = Rebi V. el cordial afecte d'un amic, que la seva existència és de la pàtria, i la
posa a la disposició del digne general d'aquest Principat = Manuel de Gurrea. 
Núm. 2. Confidencial. = Castellbó 16 de setembre de 1835 a les set de la nit. = El meu estimat
general: Després de deu hores de marxa pels camins que V. coneix bé, he arribat a aquest poble:
però la major part de la divisió que està baixant aquesta maleïda costa, quedarà xopa, ja que hi ha
una tempesta horrorosa, i la nit està fosquíssima; però calia treure'l a V. de l'embaràs en què es
trobava a qualsevol preu. = Que faig jo demà? Aquesta és una qüestió molt espinosa. Vaig tenir
ordres terminants de no passar de cap manera les fronteres d'Aragó; algunes reflexions que vaig
fer em van valer el permís d'entrar en aquest Principat; però que per cap pretext passés la Noguera
Pallaresa. Dues són les sortides que els rebels tenen des dels punts que ocupaven avui: per Oliana
o els seus voltants, en direcció a Solsona, i des d'Organyà pel camí ral, cap a la Conca de Tremp. A
la  meva arribada a aquest punt els ha obligat a moure's, com és natural; però no sé fins ara en



quina de les dues direccions; regularment, i com V. deia Conrat en el seu escrit d'avui, serà sobre
la Conca.  = De totes  maneres  cal  que jo  torni  demà sobre Gerri  per  dues  raons:  1a per  les
terminants ordres que porto, i 2a perquè de no fer-ho així, la companyia que està a la Pobla de
Segur i les que estan a Alentorn, es troben altament compromeses, i jo puc evitar aquest mal, que
d'altra manera no tindria remei. En aquest cas digui'm V. en contestació a quin punt he de dirigir
Conrat al matí, ja amb la meva protecció pot unir-se a V. si convé, sense perill de cap mena. = No
sé  per  què  em  veig  amb  els  braços  lligats,  quan  els  navarresos  entren  en  aquest  Principat.
Catalunya no és Espanya? Podrà haver-hi tranquil·litat a l'Aragó mentre els navarresos siguin a
Catalunya? No, Quin mitjà ens queda doncs? Si els rebels no marxen cap a l'Aragó, jo procuraré
estar a la Conca o els seus voltants. Serveixi a V. també de govern que tinc ordres terminants per
passar a Navarra a marxes forçades, i els portadors d'aquestes ordres han estat dos ajudants de
Còrdova. = A Déu estimat general, compti V. sempre amb l'eterna amistat de Manuel de Gurrea. =
P.D. = A Conrat l'he deixat a Pallerols. 
Núm. 3. Caserna general de l'exèrcit d'operacions.-  Passi V.S. a reunir-se amb el brigadier D.
Manuel Gurrea, en compliment de les instruccions que li he donat al concepte que per al que pugui
ocórrer li remeto l'adjunta ordre per al tinent coronel Conrat, comandant de les forces de la Legió
estrangera, que estan a Pallerols. = Déu guardi a V.S. molts anys. Seu d'Urgell 17 de setembre de
1835. = EI comandant  general  interí.  = Pere Maria de Pastors.  = Sr.  coronel  D. Pasqual  de
Churruca. 
Núm. 4. Caserna general de l'exèrcit d'operacions. =. El Coronel Don Pasqual de Churruca passa
a reunir-se amb el brigadier D. Manuel Gurrea, per tal d'arreglar i  combinar els moviments i
operacions que s'han de fer contra la facció navarresa: i comptant amb la cooperadora de les
tropes del comandament de V. li previnc doni compliment a qualsevol ordre que li donin aquells
caps, per convenir així al millor servei de la REINA nostra Senyora. = Déu guardi a V. molts anys.
Seu d'Urgell 17 de setembre de 1835. = El comandant general interí = Pere Maria de Pastors. =
Sr. tinent coronel José Conrat. 
Núm. 5. Caserna general de l'exèrcit d'operacions. = Excm. Sr. = La facció navarresa ha tornat a
penetrar en aquesta província, com sabrà V.E. perseguida per la divisió del brigadier Gurrea i
marxant a jornades precipitades, es va presentar fa tres dies al poble de Castellbò, dues hores
distant  d'aquesta plaça sense tenir  jo  coneixement  de la seva arribada fins  aquell  moment:  la
persecució del Ros d'Eroles m'havia fet separar una forta columna sobre Organyà de la qual em
vaig veure sobtadament separat per la interposició de la facció navarresa que es va dirigir, sobre
els Tresponts, i a la qual no podia hostilitzar amb les escasses forces d'uns sis-cents homes que em
quedaven disponibles. Em vaig veure obligat a retirar de totes totes la columna d'Organyà, que en
la seva retirada va patir un petit daltabaix en el pas del Segre. Replegades totes les meves forces
que arriben escassament a dos mil homes sobre aquesta plaça, he sabut que el brigadier Gurrea
continuant la seva persecució contra la facció navarresa es trobava en Castellbó. Immediatament
he tractat de posar-me en comunicació amb aquell cap, manifestant-li la necessitat que tinc de la
seva  cooperació  per  poder  batre  llançar  d'aquesta  província  als  navarresos;  però  he  quedat
estranyament sorprès, quan m'ha manifestat, que només en virtut de les notícies que havia rebut del
meu desgraciat èxit en el pas del Segre, l'habilita obligat a internar-tant a aquesta província, ja que
tenia ordres terminants per no passar de la Noguera Pallaresa. 
Encara ara ignoro la direcció que han pres els navarresos des d'Organyà a on van passar el dia 15
després de l'acció: però mentrestant aquesta província es troba coberta per tot arreu d'insurrectes:
el  nucli  que  els  presenta  la  facció  navarresa  per  reunir-se  i  revoltar  tota  la  Província,  els
proporciona l'ocasió més favorable per aconseguir-ho i comprometre la sort de la nació sencera. =
Si  la  facció  navarresa  en  lloc  d'haver  estat  llançada  sobre  Catalunya  ho  hagués  estat  sobre
Navarra, no tindria lloc semblant compromís; per més necessària que sigui la divisió Gurrea en el
regne d'Aragó o al de Navarra, mai ho pot ser tant com en el de Catalunya, per les raons que V.E.
coneixerà fàcilment, a més que si en aquelles províncies hi  falta la divisió Gurrea per sostenir,
també hi  falta la facció navarresa que combatre. Per totes aquestes raons vaig oficiar al brigadier
Gurrea perquè de cap manera abandoni aquesta província sense batre ni allunyar d'ella a la facció



navarresa, fent-lo responsable de les conseqüències que poguessin seguir-se d'abandonar aquest
país en el risc i perill en què li ha posat la presència d'aquestes forces enemigues. -Ho poso tot en
notícia  de  V.E.  per  al  seu  coneixement,  donant  així  mateix  part  al  govern  de  tots  aquests
esdeveniments per descarregar-me de la gran responsabilitat en què em posen. Déu guardi a V.E.
molts anys. Seu d'Urgell 17 de setembre de 1835. = El comandant general interí = Pere Maria de
Pastors. Excm. Sr. Capità general del Regne d'Aragó. 
Aquest ofici es va traslladar a brigadier D. Manuel Gurrea amb la conclusió següent. = El que
trasllado a V.S. esperant que penetrat de les justes raons que exposo a l'Excm. Sr. Capità General
d'Aragó, no abandonarà V.S. aquesta província sense batre o treure d'ella a la facció navarresa, les
invasions causen tants estralls i mals tan transcendentals: en el concepte que per la meva part no
ometré cap mitjà per contribuir a la mateixa finalitat, i proporcionar als V.S. el més aviat retorn a
la província d'Aragó. = Déu guardi a V.S. molts anys. Seu d'Urgell 17 de setembre del comandant
general interí - Pere Maria de Pastors. Sr. brigadier D. Manuel de Gurrea. 
Núm.  6.  Exèrcit  d'operacions  del  Nord.  Brigada d'avantguarda.  = Excm. Sr.  = Després  d'una
marxa forçada i prenent les meves mesures en aquest punt per caure sobre l'enemic a la matinada
de demà passat, acabo de rebre la Reial ordre següent. = El Sr. subsecretari de Guerra amb data 11
de l'actual, em diu el que copio: = El Sr. secretari interí de la Guerra diu al brigadier D. Manuel
Gurrea comandant general de l'avantguarda de l'exèrcit d'operacions el següent: En el moment que
rebi V.S. aquesta Reial ordre (si és que no l'ha verificat ja com se li va prevenir a la del 9) marxarà
sense retard ni dilació de cap mena amb la brigada del seu comandament a posar-se a les ordres
del General en cap de l'exèrcit d'operacions de qui depèn. De Reial ordre ho dic a V.S. pel seu aviat
i puntual compliment. = Déu guardi a V.S. molts anys. Madrid 11 de setembre de 1835. = terreny. =
Jo conec millor que ningú la posició actual de V.E.; però la REINA m'envia marxar a Navarra, i
cal obeir. =. Demà diré a V.E. amb exactitud la direcció i posició que ocupen els rebels. = Déu
guardi a V.E. molts anys. Gerri 18 de setembre de 1835 a les nou de la nit. = Excm. Sr. = Manuel
de Gurrea. = Excm. Sr. Capità general de Catalunya. 
Núm. 7. Exèrcit del Rei D. Carlos 5è.  = Divisió d'Aragó. = L'enemic que ahir va pernoctar a
Organyà sembla, segons s'avisa, que s'ha dirigit a Cambrils, el rumb sembla conduir a aquest punt,
o Solsona: en el primer cas convé que V.S. es defensi a totes passades, i en el segon que l'ataqui per
un costat si és possible o la rereguarda, en intel·ligència que en un i altre concorreré amb totes les
meves forces i els de Porrodon en el seu auxili, previs els seus oportuns avisos, però per arribar a
aquesta em sembla no podrà ser fins demà passat, segons la mala disposició que veig aquí de
racionar la meva tropa. = Déu guardi V.S. molts anys. Vilanova de l'Ajuda 20 de setembre de 1835.
= El comandant general. = Juan Antonio de Guergué. = Sr. Cap encarregat de la fortificació i
poble de Sant Llorenç. 
Núm. 8. Comandància general de Catalunya. = Tenint notícies per mitjà del Sr. general Navarro
que els enemics s'han dirigit a Cambrils, des d'on és fàcil passin cap a S. Llorenç, es fa necessari
que  canviï V. la seva ruta i es dirigeixi per la part de dalt van atacar  el costat fins a arribar a
aquesta vila on s'unirà amb els pocs que jo he deixat per a la defensa d'aquella fortificació a on jo
retorno des d'aquí. = Déu guardi a V. molts anys. Folch de Pinell 21 de setembre de 1835. = El
comandant general. = Ramon Samsó. = Al comandant D. Climent Sobrevias. Cervera 1r d'octubre
de 1835. 

“Diario de Barcelona”, dimecres 14 d'octubre de 1835. 

L'Excm. Sr.  comandant general accidental  ha rebut del coronel D. Joan de Beccár comandant
general de les columnes destinades a la persecució de la facció navarresa des d'Olot, amb data 9,
el comunicat que a la lletra és com segueix. Excm. Sr = M'afanyo a posar en coneixement de V.E.
la brillant acció que ha tingut en aquest dia la valenta divisió que tinc l'honor de manar. Coneguda
per la facció navarresa de la meva vinguda a aquest pla per aixecar el setge que tenia posa't a
aquesta vila em va esperar a excel·lents posicions reforçades amb els insurrectes catalans sumant
un nombre 80 homes. 



Sense titubejar ni un moment ens vam dirigir a l'atac, i no obstant la seva obstinada resistència,  la
seva força duplicada, i les seves avantatjoses posicions van ser completament batuts i obligats a
dispersar-se en totes direccions, deixant en el camp molts morts, armes i efectes, havent agafat
bastants presoners i entre ells el segon cap de la divisió navarresa D. Juan O'Donnell, sense que
per la nostra part hàgim patit poques desgràcies, sinó la d'un curt nombre de ferits entre els quals
només hi havia un oficial de cavalleria. 
Durant l'acció s'han passat diversos soldats dels quals havent estat presoners seguien forçats amb
la facció, com igualment alguns navarresos, manifestant que tots tenen desitjos d'abandonar les
files rebels. 
Després que rebre els comunicats dels caps de columnes donaré a V.E. els detalls de tan interessant
jornada, contenint-me amb dir-li que victòria semblant només es pot aconseguir amb caps i oficials
tan excel·lents i tropa tan valenta i disciplinada com la que tinc la sort de manar. No obstant les
fatigues d'aquest dia, demà a l'alba sortirem d'aquesta vila a la recerca de l'enemic,  a qui no
deixarem descansar fins al seu total extermini. 
S.E. ha rebut igualment altres comunicats en els que consta que els dies d'aniversari de la nostra
augusta Sobirana, van ser celebrats pels valents i  decidits capitans D. Ignasi Jornet,  de la 8a
companyia franca, i el d'igual classe de Nacionals mòbils del corregiment de Tortosa, verificant
una sorpresa de 400 rebels que eren al poble de Rosell atacant a les 5 del matí dins els carrers al
crit màgic de viva ISABEL; la dispersió va ser completa, el terror imponderable, i buscant la seva
salvació en la fugida pels carrers, trobaven la mort en elles on menys ho pensaven. El resultat ha
estat haver deixat morts al camp de batalla a 45 malvats i quatre dels seus titulats oficials; i havent
fet un capità presoner, anomenat D. Joan Baptista Mora, i un dels urbans apòstates de la lleialtat
de la vila d'Amposta que van ser passats per les armes dues hores després. S'han agafat a més tres
cavalls, tres muls, 32 caps de bestiar de llana, 25 fusells, quatre cananes, una espasa, una corneta i
una caixa de guerra amb algunes mantes i altres despulles que seria llarg d'enumerar. De resultes
s'han presentat a l'indult quatre insurrectes, assegurant que vindran a presentar molts més, si se'ls
indulta almenys de la pena capital. 
La columna de l'alt corregiment de Tortosa es va dirigir a Miravet i al Pinell on igualment va
dispersar a un altre escamot de rebels els qui no van esperar tan sols a provar la sort del combat,
ja que es van escapar sense esperar a les tropes nacionals abandonat més de 2000 racions de pa
blanc, dos  bots de vi i 30 caps de bestiar. S.E. ha rebut a més el comunicat que en el lloc de Querol
va ser mort per les tropes de S.M. el rector de Montagut senyor Salvador Lluch i el  gruix de les
faccions  ha  desaparegut  ja  del  corregiment  de  Vilafranca,  quedant  només  alguns  grups
insignificants que vaguen en direccions incertes i vacil·lants. = El que d'ordre de S.E. es fa saber al
públic per a la seva satisfacció. Barcelona 13 d'octubre de 1835. = El coronel segon Cap de la
P.M. = Jeroni Valle. 

“Diario de Barcelona”, divendres 16 d'octubre de 1835. 

Llista que manifesta els presos que per haver pertangut als escamots d'aquest Principat, i per altres
delictes,  en  virtut  de  la  Reial  ordre  de  21  de  gener  de  l'any  passat,  s'embarquen  per  a  ser
traslladats a l'Havana a presidi i al servei de les armes, en el bergantí Temible, el seu capità D.
Pedro Collazo, demà, dels escamots del Ros d'Eroles, de la d'Amagató, de Padó, d'altres escamots
fins a un total de 51 individus.
Barcelona 13 d'octubre de 1835. = El capità ajudant, comissionat per S.E.=Josep Maria Cortés.

“Diario de Barcelona”, diumenge 18 d'octubre de 1835. 

L'Excm. Sr. comandant general accidental, ha rebut del Sr. brigadier governador de Figueres D.
Manuel de Tena, l'ofici del tenor següent. 
El Sr. sotsprefecte de Ceret m'escriu oficialment amb data d'ahir i em confirma l'entrada a França
dels caps dels quals vaig donar coneixement ahir a V.E. 



En efecte resulta a no dubtar-ho que la columna dels Nacionals de Maçanet i altres pobles de la
frontera, manada pel capità D. Ramon Roger, que vaig fer sortir la tarda del dia 12 a hostilitzar la
reunió dels caps d'escamot, situats a les salines, va complir tan bé les meves instruccions que els va
fer un viu foc i va acabar d'introduir l'espant en ells; de les resultes van fugir a França amb  gran
precipitació. 
Han estat per tant arrestats i conduïts a l'interior, el Comte d'Espanya i el seu fill; Samsó i el seu
fill;  el  Muchacho; Bonjoch caporal de mossos; el  Carbone i  fins a onze caps més d'escamot i
oficials carlins així titulats. Cent vint rebels armats i fins a 200 sense armes; manifestant-se el
mateix Sr. subprefecte de Ceret que és una dispersió contínua dels insurrectes que s'introdueixen en
territori francès en petits escamots de 4 a 8 individus. 
El  governador de Berga diu igualment  a S.E.  que l'escamot de l'apòstata i  immoral  vicari  de
Peguera va ser batut i dispersat pel tinent de la 25a Companyia de Voluntaris de Catalunya Sr.
Josep Montorcí, resultant haver-los mort cinc insurrectes i fent catorze presoners, agafant-li una
porció d'armes. El que es fa saber al públic per la seva satisfacció. Barcelona 17 d'octubre de
1835. = El comandant general accidental. = Josep de Castellar. 

“Diario de Barcelona”, dilluns 19 d'octubre de 1835. 

L'Excm. Sr. comandant general d'aquest principat ha rebut amb data 14 del corrent, el comunicat
del comandant de la columna d'operacions de l'Urgell i Segarra D. Antoni Niubó, el tenor és com
segueix. 
Trobant-se amenaçada per la facció de l'infame Borges i altres capitosts en nombre de consideració
la ciutat de Balaguer, segons comunicat que vaig rebre del Sr. governador militar i polític interí
d'aquest districte, que traslladi a V.E. amb data 12 del present, vaig dirigir la meva marxa en el dia
d'ahir amb la columna del meu comandament, que es compon de 450 infants del 1r Lleuger, Guies i
companyies de Voluntaris de Catalunya i 27 cavalls de Navarra, cap a aquesta ciutat, havent-se
abans que jo arribés a ella retirats els rebels dels punts que ocupaven, a saber: els de Borges en
nombre de 800 homes cap a la part d'Àger, i en direcció a la Conca de Tremp, els de Cortaza,
Amorós i Bep de l' Oli a Camarasa, Foradada i Artesa, trobant-se a més la de Vidal a S. Pons;
component aquestes últimes forces uns 1.500 homes. 
En aquest estat reforçada a petició meva aquesta columna amb la 18a companyia de Voluntaris de
Catalunya, 3a. de Barcelona al comandament del seu capità D. Lluis Joy i Vidal, i amb la d'Urbans
de Camarasa al d'igual classe D. Antoni Guillamer, ambdues de la guarnició de Balaguer seguia la
meva marxa cap a Cubells, i per una contramarxa molt ràpida, he pogut sorprendre l'escamot de
Cortaza, que en nombre de 200 bandits es trobava a Camarasa i subdividides en dos trossos les
forces del meu comandament per aconseguir més avantatjosos resultats i evitar la seva fugida, en
raó a la gran aspror del terreny, tallats tots els punts per on podien escapar, s'ha vist la canalla
forçada, a precipitar-se al riu Segre i Noguera, que han passat la major part d'ells nedant, llançant
abans en ell les seves armes, i diverses robes, única manera de poder evitar així la mort. 
El resultat d'aquesta gloriosa jornada feliç per a les armes d'ISABEL II, ha estat haver quedat 15
morts  al  camp  abans  d'arribar  al  riu,  12,  que  es  van  veure  ja  ofegats  en  ell  albirant  altres
moltíssims més en la conformitat que els corrents els anaven portant, haver quedat en el meu poder
5 individus de la Legió estrangera que portaven presoners, que ho van ser al pont de Lantorn;
posats en llibertat els paisans Francesc Borràs, Josep Herdera i un altre anomenat el Peralta, tots
de la vila de la Portella, que portaven presos, exigint pel seu rescat una gran suma de diners:
queden també en poder de les tropes del meu comandament el  cavall  i  l'uniforme del capitost
Cortaza,  amb altres  dos  i  una mula,  2  caixes  de guerra i  algunes  carrabines  inútils  tenint  la
satisfacció de dir a V.E., havent  quedat aquell dia enterament batut i dissolt aquell escamot a
l'altra part de riu la major part dels seus individus que han pogut passar nedant i salvar la seva
vida, i no és possible seguir la seva persecució per no poder passar el riu a menys d'una volta de
més de tres hores. Entrada la nit vaig emprendre el meu moviment per Cubells, amb la finalitat de
sorprendre un altre escamot que no va ser possible aconseguir per la seva ràpida fugida. 



El governador de Berga Francesc Antoni d'Oliver, comunica igualment a S.E. amb data 12 del
corrent que havent sortit l'11 per protegir el comboi que venia de Sallent, per a aquella vila va
observar  que  desfilaven  per  Caserres  850  insurrectes,  capitanejats  pels  capitostos  Caballeria,
Boquica i altres, que van prendre posició en les altures immediates, i havent manat flanquejant-les
per la seva dreta per les companyies de Guies, els va atacar dit governador pel centre, amb la de
granaders del regiment d'infanteria d'Amèrica 14 de Linea carregant a la baioneta i posant-los en
vergonyosa  fugida,  després  d'una  obstinada  resistència;  en  aquest  moment  els  va  donar  una
brillant càrrega el  tinent graduat de capità D. Pere Caro amb els seus 12 cavalls,  acabant de
dispersar completament. E1 resultat ha estat la de 4 morts vistos i alguns ferits de part dels rebels,
capturant  algunes  armes  de  foc  i  altres  efectes;  per  la  nostra  part  hem  perdut  un  soldat  de
cavalleria mort, un altre ferit, i el cavall de Caro mort. 
S.E. ha sabut igualment per ofici  del governador de Talarn D. Ramon Domínguez, que havent
donat un cop de mà sobre Gerri, on hi havia els rebels els va matar el seu capitost anomenat Merli
i 35 més dels del seu escamot amb molts ferits, havent-los agafat 4 cavalls, una caixa de guerra, 38
armaments  i  altres  frusleries,  tenint  per  la  nostra  part  un  mort  només  de  la  companyia  de
Voluntaris  de  Catalunya  d'aquell  corregiment.  Al  mateix  temps  de  manar  S.E.  que  es  doni
coneixement al públic de l'acció antecedent, manifesta de quanta més satisfacció la serveix, com li
dona una prova de l'encertada elecció que va tenir en el nomenament del valent comandant D.
Ramon Domínguez per a governador interí de Talarn en restablir les fortificacions de Tremp. El
que d'ordre, de S.E. es fa saber al públic per la seva satisfacció. Barcelona 18 d'octubre de 1835. =
El brigadier cap de la P.M. = Antoni Lasauca. 

“Diario de Barcelona”, dijous 22 d'octubre de 1835. 

L'Excm. Sr. comandant general d'aquest Exèrcit i Principat ha rebut els detalls de l'heroica defensa
de la vila d'Olot que ha fet el seu comandant d'armes el tinent coronel D. Joan Fàbregues pel que
resulta, que havent-se presentat el dia 29 del passat el  capitost Capellà Massanes amb el seu
escamot i part de les forces navarreses, li va intimar la rendició amenaçant amb la mort i l'incendi
en cas de no verificar: dit comandant d'armes, va contestar només amb el silenci i el menyspreu
que mereixia aquesta bravata. Aquesta conducta va irritar els contraris, els quals van començar a
encerclar la vila deixant-la enterament bloquejada, fins al dia 4 del corrent en què va tornar a
intimar la rendició la qual també va quedar sense contestar. El dia 5 van aparèixer els llancers de
la facció navarresa, i després successivament, fortes columnes enemigues van anar coronant les
altures i els vessants immediats, col·locant-se fins a 8000 homes amb intenció d'assaltar-la. El
comandant  dels  enemics  avançant  amb una companyia  va arengar els  Nacionals  des  de certa
distància perquè es rendissin i abandonessin la causa de la nostra excelsa Sobirana; la contesta
unànime va ser el crit de viva Isabel II, fent-los una descàrrega, de la qual van quedar alguns ferits
i retirant-se els altres escarmentats. Durant la nit, van obrir diverses rases, fins a la capella del
Carme, fent-nos foc contínuament perquè no observéssim, ni interrompéssim els seus treballs. A
l'alba del dia 6 van ocupar les dues cases anomenades de Sta. Elisabet, situades a tir de pistola del
fort, des d'on van trencar un foc vivíssim que no va parar causant-molt de mal; el que observat pel
comandant d'armes, va disposar una sortida del fort, per desallotjar-los a la baioneta, el que van
executar amb la gran valentia el capità d'aquells Nacionals D. Agustí Basil i els oficials D. Tomàs
Esparragueres i Francesc Serrat Calvó. Igual operació van practicar en el convent dels caputxins,
on intentaven fortificar-se, però van ser també desallotjats a la baioneta pel tinent de Nacionals D.
Narcís Paradida, i el sotstinent D. Honorat Feixas, i com que no pogués conservar aquest edifici
per l'escassetat de forces, no hi va haver més remei que incendiar-lo, havent mort en aquest atac 12
més  d'aquests  vàndals.  El  dia  7  després  de  dues  intimacions  inútils  de  Guergué perquè  ens
entreguéssim, l'atac es va fer general; però aquell brau comandant va contestar només a trets,
matant i ferint alguns dels que més s'aproximaven. Veient els enemics la resistència dels assetjats es
van moure amb direcció cap al Calvari, el que van practicar per mitjà de les rases que tenien
obertes, i intimant la rendició als nacionals, que els sostenien. El mateix comandant d'armes veient,



la dificultat en què estaven els del Calvari que ja no tenien més que dos cartutxos per cap, va fer
una sortida molt arriscada per salvar-los i afavorir la seva retirada cap a l'interior de la vila, que
executa a la baioneta i al pas de càrrega i fent-los abandonar els parapets i rases. Els enemics van
tornar a apoderar-se de les expressades cases de Sta. Elisabet, de les que van ser una altra vegada
desallotjats a la baioneta cremant-les perquè no poguessin servir més de punt de suport als nostres
contraris,  i  quedant  alguns  morts  i  ferits  en  aquest  segon  atac.  El  comandant  general  dels
navarresos va tornar a intimar la rendició amb l'amenaça de passar-ho tot a sang i foc, el que en
comptes d'acovardir a aquells valents assetjats van cridar tots unànimes, homes i dones, joves i
ancians, que preferien primer sepultar-se en les ruïnes de la seva pàtria abans que transigir amb
els enemics de la nostra Sobirana: i en prova del seu jurament, per tot arreu es van enarborar
estendards de guerra a mort, sense quarter per cap dels bàndols: observada pels enemics aquesta
constància  que irritava  més  els  seus  ànims,  es  van apoderar  del  carrer  anomenat  del  Pont,  i
practicant comunicacions interiors es van obrir pas, fins a la porta anomenada de Sta. Magdalena
situada  al  costat  del  fort;  observat  pel  comandant  d'armes,  va  manar  esperar-los  en  l'última
obertura que practicaven, desallotjant-los a cops de  baioneta de les cases que s'havien apoderat,
quedaren també alguns morts i ferits en aquest atac; el mateix va succeir al carrer de S. Miquel: en
ambdues accions va brillar el valor del capità d'aquells Nacionals Josep Picola i D. Nonito de
Brugada;  va  ser  forçós  llavors  incendiar  alguna casa  perquè  estant  a  cobert  els  enemics  les
espitlleraven i ens incomodaven amb els seus trets; en aquesta operació va brillar la serenitat del
sergent 1r del primer batalló Nacional d'aquesta ciutat D. Marià Mas de Xaxars que es trobava en
aquesta vila per casualitat. Escarmentats els contraris de tantes pèrdues, van passar tot el dia 8
tirotejant-nos, però el dia 9 el foc es va fer general, tornant a amenaçar amb un assalt; enmig de la
seva cridòria  i  gatzara  va  cessar  el  foc  de  sobte,  i  en  el  cor  d'aquells  habitants  es  va  obrir
l'esperança en albirar la brillant columna que s'aproximava del governador de Vic Don. Joan de
Beccar, batent als rebels per tot arreu: el comandant d'armes aleshores va sortir igualment de la
vila atacant als vàndals que quedaven, matant-ne alguns i ferint-ne d'altres s i fent-los 8 presoners,
deixant 34 morts i 16 ferits. 
Aquest  valent  comandant,  l'incansable  Ajuntament,  el  seu decidit  batlle  comandant  del  batalló
Nacional  d'aquesta  vila,  capità  D.  Antoni  Vidueiros  i  el  seu  ajudant  D.  Pere  Comte,  els  500
Nacionals amb més ardor que tàctica, els 70 soldats d'Amèrica i 16 cavalls de l'Infant i en general
tots els habitants, s'han cobert de glòria, salvant amb la seva constància de la rapacitat d'aquells
malvats la tercera població de Catalunya en recursos, influència i cabals: no podent passar en
silenci el llorer que ha adquirit el farmacèutic D. Benet Torà, que amb el benemèrit sergent de
cavalleria D. Manuel Duarte van fabricar en els moments més crítics de l'assalt, una porció de
pólvora,  amb la qual es va continuar la defensa,  ja  que tot  el  recanvi  de cartutxos s'havia ja
esgotat. 
L'Excm. Sr. comandant general ha rebut al mateix temps els detalls de l'acció en què es fa mèrit en
l'antecedent part donada pel governador de Vic Joan de Beccar, amb les brillants columnes del
coronel Sebastian, tinent coronel D. Joan Calvet, comandant Sanchez i D. Jaume Nat, que van
salvar la vila d'Olot de l'horrorós estrall i saqueig amb què l'amenaçaven els insurrectes en nombre
de 8000 homes, i que així i tot van ser batuts per 3200 infants i 120 cavalls. 
Aquestes forces van sortir el dia 8 de la ciutat de Vic, per fer aixecar el setge de l'esmentada d'Olot,
verificant  la  seva  marxa  fins  al  punt  anomenat  el  Grau  sense  la  menor  novetat.  L'expressat
governador abans de baixar-ho, va manar reconèixer la plana de S. Esteve d'en Bas, l'operació
verificada, va manar desfilar la columna, cobrint la rereguarda amb una companyia d'Amèrica, la
qual va ser tirotejada per alguns escamots d'insurrectes en concloure la seva baixada, matant-nos
al  sergent  Serra  de  l'expressada  companyia  d'Amèrica,  sense  haver  passat  més  desgràcia.  La
columna  va  acampar  a  prop  de  S.  Esteve  d'en  Bas,  la  de  coronel  Manuel  Sebastian  amb la
cavalleria van tenir l'ordre de reconèixer el poble de les Preses, de què van haver de desallotjar els
contraris, fent-los alguns morts i ferits, tenint per la nostra part un soldat de Guies mort i dos
Nacionals de Barcelona del segon batalló, ferits. A l'alba del dia 9 la columna va emprendre la
marxa cap al Mayol i la Pinya, evitant el camí Real que es dirigeix des d'en Bas a Olot, per ser



posició gairebé impenetrable i estar ocupada ja per la canalla. 
En arribar al poble de la Pinya, van formar les columnes en massa, observant que les altures que
dominen Olot, estaven coronades d'insurrectes, presentant tres línies de batalla: al mateix temps  el
governador  Beccar  va  disposar  que  l'artilleria  avancés  sostinguda  per  una  companyia  de
caçadors, la qual col·locada sobre un turó sota la direcció del tinent coronel D. Joaquim Bassols, i
del tinent Josep Prats, van trencar el foc sobre els contraris. Observant els enemics la poca força
que sostenia: les peces de campanya, van aparentar voler-se apoderar d'elles, però una càrrega a
la baioneta donada pel coronel D. Manuel Sebastian les va fer retrocedir a pas desordenat: el
coronel  Manuel  Sebastian  advertint  aquesta  retirada  va  aprofitar  el  moment  per  continuar  la
càrrega, i malgrat el viu foc que patia, va atropellar per tot, batent tots els obstacles que se li
posaven per davant,  fins a l'altura,  la  qual  també van abandonar: mentre s'executava aquesta
brillant  càrrega  coronada  del  més  feliç  resultat,  la  columna  de D.  Jaume  Nat,  atacava  per
l'esquerra  amb iguals  resultats,  però  de  compondre  aquesta  columna  de  companyies  de  nova
formació, i la de caçadors del 12è batalló de Nacionals de Barcelona. No obstant això de qu les
dues ales de l'enemic anaven en retirada i batudes sense descans, el centre, es mantenia ferm i en
posat d'esperar-nos pel que va disposar Joan Beccar, que la columna del tinent coronel D. Joan
Calbet  anés  a atacar:  aquest  cap amb la serenitat  pròpia  del  seu caràcter,  va  avançar foc  a
discreció i al pas de càrrega fins a mig tir de fusell dels rebels, i manant llavors desplegar un
escamot sobre el seu flanc, va continuar la càrrega a la baioneta a pas redoblat; la cavalleria
enemiga,  va  amenaçar  d'apunyalar  dirigint-se  amb  corredisses  contra  la seva  columna;  però
formant  el  sòlid  amb  la  velocitat  del  llamp  i  amb  el  foc  més  viu  i  sostingut  els  va  obligar
immediatament a replegar-se, i l'expressat comandant va continuar la càrrega portant per davant
la nostra cavalleria que estava situada sobre el camí, donant una mica de volta, es va presentar
davant de la contrària, a la vista va fugir vergonyosament Sánchez, que sostenia l'ala dreta, va
avançar amb els altres que ja hi estaven compromeses i van expulsar als enemics de tot arreu, es
van prendre les altures, i els braus i decidits soldats de les columnes Calbet i Sebastian, els van
dispersar en totes direccions, salvant la vila d'Olot del furor dels malvats, a la vila es van dirigir
les nostres columnes enmig dels vives i de l'entusiasme d'aquells heroics habitants. 
La pèrdua de l'enemic comptat al pas i sense reconèixer el camp, va ser la de 150 morts, molts
ferits, que durant l'acció es van endur i 20 presoners, entre els quals hi havia el coronel Juan
O'Donnell, agafat pel caçador de Zamora Pasqual Calàs, i per la nostra part només vam tenir 2
morts, 20 ferits i alguns contusos; presentant a més a les nostres files diversos soldats que tenien
presoners. 
Aquests heroics fets d'armes dels avantatges que proporciona a les armes de S.M. enrobusteixen la
força moral, demostrant, que tan menyspreables i covards són els decantats rebels navarresos com
les  hordes  insurrectes  d'aquest  Principat;  quan  un  grapat  de  valents  baten  a  forces  més  que
duplicades, els treuen les posicions més que impenetrables, i que la victòria coronarà sempre als
lliures, batent-se contra esclaus mentre no fugin com solen, i vulguin esperar la sort del combat. 
El coronel de carrabiners de la Real Hacienda, comunica igualment a S.E. de la trobada que va
tenir  el  sergent  Francesc Rilo,  amb onze  individus  al  seu comandament  al  poble  de Queralbs
contra una partida de 30 insurrectes als quals va atacar a la baioneta, matant-ne 4, ferint-ne 5, i
agafant dues carrabines, una pistola i altres efectes. 
S.E. ha rebut igualment comunicat, que el subtinent de voluntaris de Catalunya Josep Davia ha
capturat a Pere Segarra, veí de Gombreny, confident del cap principal dels carlins amb papers
interessants. 
Els carrabiners de la Real Hacienda Josep Andújar, Josep Llosas i Joan Gil, van tenir la serenitat
de trobar-se dins d'una casa i fer foc contra els enemics que van sorprendre  la vila de Pineda fins
que calant foc a la porta es van obrir pas a una altra casa des d'on van poder salvar-se. 
Els valents nacionals de Piera i voluntaris de Capellades, s'han defensat igualment dels escamots
reunits del Degollat  i Mas Ros, obligant-los a retirar-se amb forces pèrdues. El que d'ordre de S.E.
es fa saber al públic per la seva satisfacció. Barcelona 21 d'octubre de 1835. = El brigadier cap de
la P. Major. = Antonio Lasauca. 



“Relación de la  heroica defensa de la  villa  de Olot,  contra  los enemigos del  trono legítimo,  y
libertades patrias.”

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/fonsFerran/id/15356

Pot semblar  que s'hagin triat els articles que deixen més malament a les partides catalanes, totes les
notícies semblen venir enfocades des d'una sola òptica, les tendències en la premsa no son cap
novetat, però si es busqués l'opinió que en tenien els militars carlins vasco-navarresos, la imatge
seria  molt  pitjor.  Les  partides  carlines  eren més  hereves  de les  colles  de  bandolers  que de  les
guerrilles antifranceses. Per això no era estrany que alguns elements si tornessin a dedicar entre una
guerra i l'altra. Com el cas d'en Savalls que va pertànyer a la colla d'en Felip  després de la 1ª
guerra carlina.

Tots els articles són del “Diario de Barcelona”

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=384

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/fonsFerran/id/15356
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=384


APÈNDIX 1

NOTES SOBRE ELS RELIGIOSOS APRESATS O EXECUTATS EN ELS
ENFRONTAMENTS AMB LES TROPES LIBERALS A CATALUNYA I ARAGÓ 

(1833-1835)

Diario de Barcelona: dijous 7 de novembre de 1833.

El de la Seu d'Urgell (el governador) comunica a Sr. Excm. amb data 31 del mes passat trobar-se
presos i incomunicats al castell d'aquella Plaça el Dr. D. Marià Comes, Beneficiat de la Col·legiata
de  Manresa  i  Capellà  del  referit  escamot  de  Galceràn;  D.  Marià  Comes  i  Puig,  Capità  de
voluntaris Realistes de Prats, que sembla era el segon de l'escamot; el seu fill  Atanasi Comes,
tonsurat, i els paisans Valentí i Segimon Serra i Josep Sabater tots del mateix escamot. 

Diario de Barcelona: dimecres 27 de novembre de 1833.

El  coronel  comandant  d'armes  de  Sòria  D.  José  Cistué  amb data  19  del  corrent  em diu  des
d'aquesta  ciutat  el  següent:  he  sorprès  i  rebuig  al  poble  d'Esteras  la  facció  que  va  sortir  de
Calataiud  capitanejada  per  mossèn  Esteve  Martínez,  capellà  de  Bubierca,  i  mossèn  Geróni
Perales, àlies Ramplin, quedant presoners al carrascar d'aquest poble dels vint i en individus que
comprèn la relació que acompanyo, els quals es troben en les reals presons d'aquesta ciutat. El
capità graduat de tinent coronel D. Diego Herrera del 6è lleuger, va perseguir constantment á la
facció obligant-la a caure a les mans. 
La columna de l'esmentat capità descansa en aquesta el dia de demà perquè presenciï l'execució
d'alguns dels rebels presoners, i conduirà la resta a Calatayud perquè pateixin la mateixa pena
acord als Reials decrets vigents, i serveixin d'escarment als que abundin en les mateixes idees de
conspiració i desordre. 
Relació  dels  revolucionaris  fets  presoners  al  Carrascar  d'Esteras:  clergue  de  menors,  Joan
Calvo, ... Antoni Rodrigo, clergue de menors, ... 

Diario de Barcelona: dimarts 14 de gener de 1834.

Excm. Sr.- A les onze del matí d'aquest dia, d'acord vaig dir a V. E. al meu ofici de 3 de l'actual, ha
patit la pena merescuda per la seves traïcions mossèn Esteve Martínez, cap de l'escamot que es va
aixecar en aquesta ciutat (Calataiud) el 9 de novembre últim. El que en compliment del meu deure
elevo al superior coneixement de V. E. "Saragossa 7 gener 1834. 

Diario de Barcelona:  dimarts  18 de febrer de 1834.

Han estat passats per les armes en compliment del que manat en el Reial decret de 21 de gener
últim D. Francesc Vaig parar (a) Bagarro, i el P. Fr Pau Tusquellas religiós Agonitzant, a S. Feliu
de Codines; Pau Vives i Anglada a Terrassa; En Josep Mañá tinent il·limitat a Castellterçol; José
Barba, a la Quadra de Canals: avui ho ha estat en aquesta plaça el Sotstinent il·limitat D. Pasqual
del Rio; i també serà afusellat Martorell Salvador Martí: tots agafats amb les armes a la mà. 

Diario de Barcelona: dimarts 4  de març de 1834.

Només un escamot de trenta homes va poder reunir-se dels molts que els insurrectes creien comptar
per al trastorn, però d'haver-se posat al seu cap el rector d'Oix,  i l'ecònom de S. Salvador de
Bianya, i d'estar amb ells el pare Lloveras Carmelita calçat, que va fugir de Girona, d'on es van
absentar també dels Caputxins Fr Bonaventura de Mataró, i Fr Vicenç de Sarrià; ... 



Diario de Barcelona: dimecres 26  de març de 1834.

... comandant d'armes de Gandesa en unió amb altres justícies han eliminat un escamot de 30 a 35
rebels, capitanejat per mossèn Antoni Joan Perez beneficiat de Garcia i natural de Gratallops, ... 

Diario de Barcelona: dilluns 21 d'abril de 1834.

L'oficial comandant del destacament de Beget, ha avisat que el dia 4 del corrent van ser presos pels
francesos, i conduïts a Prats de Molló el pare Josep Lloveras, carmelita de Girona, i Joaquim
Falguera, estudiant de teologia de la mateixa ciutat; com  també que havien perseguit fins al Coll
de les Folgueres a l'Ecònom de S. Salvador de Bianya i el seu criat.  

Diario de Barcelona: diumenge 27 d'abril de 1834.

... del sergent Manuel Gutiérrez i del carrabiner Gabriel Zamora, que es va batre personalment
amb el cap “el Prevere Pasqual”.

Diario de Barcelona: dimarts 6 de maig de 1834.

... ha rebut parts oficials de l'activa persecució que pateixen els rebels capitanejats pel capitost
canonge Tristany, Ros d'Eroles i altres, ... 

Diario de Barcelona: dissabte 17 de maig de 1834.

...  es  van dispersar  completament  havent-se internat  a  França per  Osséja  vint-i-tres  dels  seus
individus, un frare llec-quatre oficials il·limitats que residien a Cervera i Manresa de les ciutats
s'havien absentat reunint-se amb altres rebels a Busa. Al mateix temps les faccions reunides del Ros
d'Eroles, de l'excanonge Tristany, Llarg de Copons i el Albeitar de Biosca, ... 

Diario de Barcelona: dijous 29 de maig de 1834.

El comandant  d'armes d'Igualada diu haver-li  presentat una descoberta a un llec franciscà de
Montblanc, anomenat Fr. Joan Vendrell ferit de gravetat a qui es va trobar en una cova. 

Diario de Barcelona: dijous 26 de juny de 1834.

...  el  governador  militar  d'Alcanyís  li  comunica  haver  apressat  a  les  muntanyes  de  Maella  2
insurrectes, un anomenat Fr. Pau Garder, monjo trapenc, i l'altre Vicenç Mas, natural de Maella,
en el mateix poble van ser passats per les armes al matí del dia 12.  

Diario de Barcelona: diumenge 6 de juliol de 1834.

... i de seguida va caure mort d'un tret mossèn Cristòfor Vilà, Pbre. Patrimonial que va ser de
Cervera, cèlebre pels seus crims, i sistemàtica rebel·lió que a la fi ha pagat amb la vida. Se li han
trobat diversos papers, fulls de servei, i  documents d'autorització per saquejos durant les seves
incursions.  

Diario de Barcelona: divendres 31 d'octubre de 1834.

... El 29 de setembre van aparèixer al terme de Camprodon 2 insurrectes que eren el pare Joan
Roquer vestit de paisà i un altre anomenat Costa el seu assistent, amb un guia que els dirigia a
França. Dos paisans de Rocabruna els van perseguir, per descomptat sense més armes que els seus



pals, i pel sol acte del seu valor i decisió, fins que ajudats pels Voluntaris del mateix Rocabruna i
de Camprodon, van aconseguir aprendre a l'esmentat pare Joan Roquer i al seu assistent que van
confessar ser el primer conventual de la Mercè de Girona, haver-se trobat amb el seu assistent en
l'escamot que es va aixecar a la plana de la mateixa i va ser dispersada a Cassà de la Selva en la
qual havia exercit l'ocupació de tinent. 
... i  el corista del convent de franciscans Fr. Joan Llinàs va abandonar el claustre el 18 sense
saber-se la seva adreça. 

Diario de Barcelona: divendres 21 de novembre de 1834.

...Carnicer  és  al  Coll  de  Balaguer,  i  el  capellà  de  Cabrera  bloqueja  Tortosa  amb  forces
considerables.

Diario de Barcelona: divendres 12 de desembre de 1834.

... entre ells dos caps i el famós carmelita de Calataiud Fr Antonio Herrero, molts ferits, tota la
correspondència de Carnicer, ...

Diario de Barcelona: dimarts 17 de febrer de 1835.

Havent tingut notícia es trobaven al Mas de Formenta 8 insurrectes que, a la matinada d'avui
havien estat a la fàbrica del Vicari, ... 

Diario de Barcelona: dimarts 7 d'abril de 1835.

... de l'acció que va tenir amb l'escamot de Tristany la columna del comandant D. Àngel Sevilla al
poble de Sú. En aquesta trobada que es va perllongar fins a negra nit va quedar mort al camp el
referit comandant Sevilla i el tinent Don Marià Requena; a la immediatesa dels seus cadàvers es
van trobar els d'un frare caputxí que, conservava encara els seus hàbits i un insurrecte.  

Diario de Barcelona: dilluns 8 de juny de 1835.

... que els van dispersar completament deixant 14 cadàvers al camp, entre ells s'explica el segon de
Saura, anomenat Felip i un capellà; molts pensant salvar-se del valor dels nostres soldats es van
precipitar al riu Ter on van quedar sepultats en les seves aigües trobant-hi la mort que volien
evitar; fins ara són 16 el nombre d'ofegats que s'han trobat; es van fer a més 16 presoners entre ells
un capellà ferit, ... 

Diario de Barcelona: dissabte 20 de juny de 1835.

... van abandonar la posició no obstant haver-se'ls reunit l'escamot de l'execònom de Bianya, sent
perseguits durant algun temps per les nostres tropes.

Diario de Barcelona: dimecres 1 de juliol de 1835.

...  els  7  insurrectes restants  de la  vila  d'Altés,  que eren a l'escamot del  frare Servites,  i  s'han
presentat acollint-se a l'indult. 

Diario de Barcelona: dijous 9 de juliol de 1835.

A conseqüència dels moviments que va dictar S. E. a Olot ha estat dispersada la facció del Capellà
Massanes pel governador de Figueres, ... 



Diario de Barcelona: dissabte 11 de juliol de 1835.

... i atacats de la mateixa manera van ser igualment dispersos i perseguits més d'una hora, quedant
mort  de dos  trets  el  vicari  d'Oló que els  seguia i  no va voler  obeir  les  repetides veus  que es
detingués ... 

Diario de Barcelona: diumenge 12 de juliol de 1835.

... i fallar en consell de guerra la causa seguida contra Don. Jaume Marsal, vicari del Poble de
Coll de Rat; ... 

Diario de Barcelona: dilluns 17 d'agost  de 1835.

Llistat que manifesta els presos que per haver pertangut als escamots d'aquest principat i altres
delictes, en virtut de la Reial ordre s'embarquen per a ser traslladats a l'Havana al servei de les
armes, al bergantí-goleta espanyol Ninfa, el seu capità D. Francisco Moreu, avui dia de la data. 
Fr Pere Joan Homs, corista, del convent de dominics ... 18 anys ..... Frare ..... de Solanell 
Fr Joan Raull, corista, de P.P. agustins calçats ............... 21 anys ..... Frare ..... d'Alforja 

Diario de Barcelona: dijous 3 de setembre  de 1835.

Tinc gran satisfacció en participar a V. S. que el naixent escamot rebel del  canonge Mombiola, que
es titulava comandant del primer batalló de voluntaris d'Aragó, va deixar d'existir en la primera
topada ... 

Diario de Barcelona: dilluns 7 de setembre  de 1835.

... porten amb si els navarresos uns 20 muls carregats i tan sols una càrrega de fusells, 20 presos
procedents de Tamarit, entre aquests un frare caputxí. 

Diario de Barcelona: divendres 11 de setembre  de 1835.

... van ser desallotjats 1200 insurrectes, fugint batuts però d'una altra columna de 400, que va voler
acudir al sosteniment dels primers, i va ser també atropellada i perseguida deixant en el camp 40
morts, fins i tot un frare ...

Diario de Barcelona: dijous 17 de setembre  de 1835.

... quedant 14 morts al camp i fent-36 presoners que van entrar a Alcanyís en el matí del següent
dia, i entre els quals es troben un cadet, dos frares i diversos desertors que van  ser passats per les
armes a la ciutat i pobles de la immediatesa.  

Diario de Barcelona: diumenge 20 de setembre  de 1835.

A Riba-roja s'havia revoltat el vicari mossèn Ramon amb 35 o 40 miserables de l'ocurrència he
donat coneixement a l'esmentat comandant ... 

Diario de Barcelona: divendres 25 de setembre  de 1835.

Una altra  considerable  reunió  d'insurrectes  formada pels  escamots  del  rector  d'Armentera,  el
capellà Massanes, el Mestre de Maya, el Carbone i altres cinc o sis capitostos era perseguida sense
parar per tres columnes ... 



Diario de Barcelona: dissabte 3 d'octubre  de 1835.

Els escamots reunits  de Quilez,  Torner,  Serrador,  i  altres capitosts  una força de 4000 homes i
possessionats dels forts punts d'Horta del corregiment de Tortosa van ser batuts i dispersats, pel
brigadier Nogueres matant-los molta gent entre ells dos frares, ... 
El capità de la segona companyia mòbil d'Urbans D. Diumenge Vidal va dispersar al Rosell un
altre escamot matant-los 3 insurrectes i fent presoner al pare Antoni Inza religiós franciscà ... 

Diario de Barcelona: dimecres 7 d'octubre  de 1835.

Havent arribat els detalls de l'acció sostinguda a Horta, corregiment de Tortosa, pel brigadier D.
Agustí Nogueres contra els capitostos Quiles, Torné, el Serrador i altres, se sap que la pèrdua de
l'enemic va ser de 84 morts sense els dos frares que ja es van anunciar i dos capellans més, ... 

Diario de Barcelona: dijous 8 d'octubre  de 1835.

...fent  prendre  espaordits  la  direcció  de  Pontons  deixant  al  camp,  sense  comptar  als  rendits
afusellats, sobre 80 morts entre ells als capitostos D. Joan Tarridas que va ser cap de l'Esquadra
de Riudoms i Josep Grangé, 3 capellans i 1 frare, ... 

Diario de Barcelona: diumenge 18 d'octubre  de 1835.

El governador de Berga diu igualment a S. E. que l'escamot de l'apòstata i  immoral vicari de
Peguera va ser batuda i dispersada ...

Tots els articles són del “Diario de Barcelona”

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=384

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=384


APÈNDIX 2

ELS FETS DE L'ESTIU DE 1835 A BARCELONA 

“Diario de Barcelona”, dilluns 27 de juliol de 1835. 

La tranquil·litat  pública  ha estat  notablement  alterada en  la  nit  que amb agitació  acabem de
passar. Greus desordres fills de covards exemples produïts pel braç assassí d'un grapat d'enemics
de l'ordre que a Saragossa i Reus acaben de subvertir la societat, s'han repetit amb escàndol i
desaprovació  general.  Els  assenyats  barcelonins,  la  pacífica  il·lustrada  capital  de  l'antiga
Catalunya, veu avui amb profund sentiment les tristes i àrides empremtes que en pocs moments han
traçat despietats incendiaris, i un pas més donat per aquella plaga desoladora pogués haver reduït
a la  mendicitat  i  a  la  desesperació a milers  de famílies  propietàries.  Aquest  és  el  benefici  de
l'anarquia, un cop trencat el fre saludable de la llei. Vosaltres sabeu bé com va ser el miserable i
aïllat fet que va donar ocasió a tan infaust esdeveniment. Una diversió pública. Presa d'aquí un peu
sinistre, es va pronunciar per descomptat el continent descarat d'acalorats pertorbadors auxiliats
de la cridòria confusa de nois esgarriats i de temors prematurs. En el moment es van prendre per
l'autoritat  competent  prudents  mesures  que  restablissin  l'assossec  i  aquietéssiu  els  ànims.  La
immensa multitud va desallotjar pacíficament el circ on es trobava reunit, i tots saben quan zel,
consideració i  energia es  va  desplegar per  allunyar el  possible  perill.  Mas de la  demostració
aparent de la rancúnia es va passar amb rapidesa al veritable i únic objecte malignament concebut
per endavant. La torba aprofita els instants en què l'atenció de les autoritats es fixa en l'únic punt
amenaçat;  es  recorren  vagament  i  precipitadament  els  carrers;  arriba  la  nit,  s'augmenta  la
confusió, creix el nombre dels esvalotadors engrossit per una munió de perjudicials curiosos; la
teia incendiària crema, el punyal traïdorenc es prepara, i les infelices víctimes i els edificis que per
poc  temps  serveixen  de  parapet  les  seves  vides,  cauen als  seus  peus. Durant  tan  lamentables
escenes les autoritats totes volen als seus punts; es multipliquen les disposicions a mesura que ho
exigeixen les circumstàncies, i es preveuen mals si és possible més greus. La força armada en té la
lleialtat, però en va, ja que ocupat el valent exèrcit en el camp de l'honor on amb la seva sang
segella el jurament de morir per la seva REINA i per la llibertat de la pàtria, amb prou feines pot
seu petit nombre recórrer la immensa extensió del terreny que per a teatre d'horrors va escollir
l'agosarada  horda  d'assassins.  No  obstant  això,  encara  que  pocs  en  la  totalitat,  van  saber
reproduir-se  per  mitjà  del  seu  actiu  moviment  sense  que  puguin  calcular-se  els  innombrables
beneficis que a la seva disciplina i decisió són deutors dels barcelonins. La benemèrita patriota
Milícia Urbana té a la desgraciada nit anterior el millor blasó de la seva heroica conducta; del seu
inalterable seny. Ella ha estat la que a la veu del deure pronunciada pels seus caps i oficials ha
sabut volar a l'auxili domiciliari, sufocar els volcans, i el que és més lloable encara contribuir a
l'evasió i seguretat que la immensa majoria proporciona generalment a les perseguides víctimes.
Acerb és que tantes virtuts heroiques s'hagin malmès, i que el punt d'honor militar, el zel de la força
Urbana, i els esforços de les corporacions polítiques, s'hagin estavellat contra la imprudència i
gosadia d'una facció sanguinària. Aquesta succinta relació dels successos que en hores amargues
han tingut sumits en conflicte a tants honrats ciutadans, rectificarà els fets, ha de fixar l'opinió, i
retornarà sense màcula el seu honor al poble barceloní que ni va prendre part, ni podia transigir
amb tan grans demesies. L'aurora vaig posar terme a una nit més negra que la foscor mateixa; la
tranquil·litat  es troba restablerta;  l'ordre s'apodera de tots  els  esperits;  la llei  recobra la seva
força; i el poble, el sempre magnànim poble de Barcelona, plora els desvaris d'alguns dels seus
individus. En tan feliç posició les autoritats compleixen un primer lloc un deure imperiós, allunyant
la causa del mal perquè no es repeteixin els  seus efectes; i  amb aquest propòsit  comencen les
mesures del dia reunint quants Religiosos han sobreviscut a la borrasca, i que traslladats a on
convé no tornin a excitar amb la seva presència les passions, i el xoc dels principis polítics. Altres
disposicions fortes, enèrgiques, sense contemplació ni mirament a classes ni persones se seguiran



ben aviat, i la terrible espasa de la justícia caurà ràpidament sobre els caps dels conspiradors i els
seus satèl·lits. Tal és la veu de la llei, tal l'afany de l'autoritat superior del Principat que ple de
saludable previsió, i decidit anhel per la felicitat d'aquesta tan important com recomanable Capital
va anticipar als  seus ordres i  va dictar  mesures de visible  prudència per al  cas de desgraciat
esdeveniment. El públic va veure ja algunes en l'ordre de la plaça que es va inserir en el diari
d'ahir, i pot jutjar de l'oportunitat de les restants per la promptitud amb què es van posar en acció
diversos recursos i auxilis preparats. BARCELONINS tots, uniu-vos a les vostres autoritats per
ofegar en el seu si la fúria lliberticida. Pública us és la seva lleialtat i patriotisme; res hi ha de
retreure's  quan  la  Pàtria,  l'honor,  una  REINA innocent,  unes  lleis  venerades  us  busquen  per
temperat  broquer  on  s'estavellin  les  maquinacions  dels  nostres  enemics  comuns. Si  contra  les
nostres esperances, no escolteu el sincer avís de fidels consellers; si per apatia, o vergonyosa por,
acalleu generosos sentiments, llavors les vostres vides, els vostres interessos es comprometen, mes
no us farà vacil·lar per desertar de les files del virtuós ciutadà, la conducta que les autoritats s'han
proposat sostenir a totes passades. Els malvats sucumbiran de la mateixa manera pel pes de la llei
en un judici executat que dictaminarà la comissió militar d'acord amb ordres vigents. En recordar
l'existència d'aquell tribunal d'excepció és just advertir-vos que incorrereu en delicte subjecte al
seu  coneixement  si  a  les  insinuacions  de l'autoritat  competent  no aclareix  qualsevol  grup que
infongui recel a la mateixa. L'arrest seguirà a la infracció, la decisió a la culpa, les llàgrimes del
penediment  serà  una  tardana  expiació  del  crim.  Llibertat  de  tan  dur  conflicte  a  les  vostres
autoritats, i excusar una positiva pena a què amb satisfacció us dirigeixen la paraula. Aquestes són
el vostre Comandant General de les armes, i el governador civil. Barcelona 26 de juliol de 1835. =
Cayetano Saqueti. = Felipe Igual. 

Per ordre del Govern se suspèn la vista del procés format contra Marià Garrich (a) Curalleu, que
devia veure aquesta comissió militar executiva i permanent, en consell de guerra, segons es va
anunciar en el Diari d'ahir. Barcelona 26 de juliol de 1835. = El secretari de la presidència. =
Manuel Barrero. 

Es prevé a tots els propietaris de fàbriques i tallers d'aquesta capital que en el dia de demà no els
tanquin per cap pretext, sigui el que sigui, en el concepte que recaurà irremissiblement sobre els
quals feren el contrari la més severa responsabilitat a què doni lloc el menor accident que d'això
resultés contra l'ordre públic. Barcelona 26 de juliol de 1835. = El governador civil. Felipe Igual. 

“Diario de Barcelona” dimarts 28 de juliol de 1835.

Els esdeveniments desgraciats d'aquesta capital han cridat  la meva atenció, i obligat a imposar-
me personalment dels atemptats que s'hi han comès: informant-me de les seves autoritats, i sabent
les mesures que s'han pres, per reprimir-los. Havent a més, arribat al meu coneixement ahir a la
tarda que després d'haver-se esvaït el pretext d'atacar els convents, on no hi havia quedat cap
religiós, ja que tots estaven sota la salvaguarda de l'autoritat, s'atemptava contra les fàbriques de
vapor  i  establiments  particulars,  disposant-se  turbulents  a  perpetrar  altres  delictes,  no  vaig
vacil·lar a acudir a l'auxili dels propietaris, i enfortir l'ordre; però això no es va poder verificar
sense distreure una part de les forces destinades a combatre els rebels, els que em donaven molta
feina en la  rodalia de Manresa i  encara que prop d'aquesta capital  vaig saber que l'ordre es
restablia  i  que  el  vigor  desplegat  reprimia  els  pertorbadors,  ja  no  vaig  poder  desentendre'm
d'entrar-hi. 
Cridat imperiosament per protegir els pobles,  que sense muralles els habitants els puguin defensar
com a Barcelona, sense quedar exposats al furor dels escamots, he de tornar immediatament a
combatre-les i prestar a aquells lleials patriotes l'auxili que mereix la seva lleialtat i el valor amb
què defensen les seves llars. 
La fidelitat i disciplina de l'exèrcit, la franca i lleial cooperació de la Milícia Urbana, el zel de les



autoritats i el concurs de totes les persones honrades en conservar les fortunes i les propietats
d'aquests  industriosos  veïns,  s'ha  d'utilitzar  en  restablir  sòlidament  l'ordre,  conservar  la  seva
tranquil·litat, i enfortir l'imperi de les lleis contra els malvats. Els bans i ordres de l'Autoritat seran
executats instantàniament i irremissiblement contra els infractors: d'una altra manera no tindrien
terme els desastres. Marxo amb aquesta confiança deixant reforçada aquesta guarnició, el que ja
és un mal perquè disminueix els meus recursos, i seria encara més sensible haver de distreure les
tropes  i  separar-les  del  camp on amb tanta glòria defensen el  Tron i  la  llibertat,  per  venir  a
reprimir  i  castigar  a  un  grapat  d'assassins  que  seria  minva  prolongués  els  seus  crims,  i
desacreditar-se la cultura, humanitat i seny que distingeix el poble de la industriosa capital de
Catalunya. Barcelona 27 de juliol de 1835. = El Marqués de la Vall de Ribes. 

“Diario de Barcelona” divendres 31 de juliol de 1835

L'assossec  ha  reemplaçat  a  un  lamentable  furor,  i  van  cessar  els  motius  amb què  de  nou  es
pretengués  excitar.  Els  religiosos  de  tots  els  convents  es  troben  sota  la  justa  salvaguarda  de
l'autoritat, i a disposició de Govern, que els donarà la destinació més convenient: els convents i
altres edificis són propietats que no toca als particulars disposar. 
En restablir-se l'ordre, i ocupant-me de diverses mesures de seguretat pública, ha alarmat el veïnat
la  veu  que s'intentava atacar  i  destruir  diverses  propietats  i  fàbriques,  particularment  les  que
operen per mitjà de màquines de vapor. Evidents com em són l'honradesa i probitat de totes les
classes que componen aquesta població, crec que no necessitareu el meu avís per conèixer que tan
criminal temptativa només podrien promoure-secrets agents del carlisme, per convertir en enemics
vostres a quants fossin els empresos o perjudicats en les seves fàbriques, o emissaris estrangers,
que mal avinguts amb els vostres avenços, tracten tant sí per al seu profit d'impedir els progressos
de la vostra indústria i aplicació. Fingeixen per al·lucinar al senzill jornaler que quedaran sense
treball dels artesans, perquè la força del vapor equival a molts braços: no doneu orelles a pèrfides
suggestions, Barcelonins: denuncieu, i lliureu a les autoritats a qui us inciti a desobeir-les: vegeu
les  seus  danyades  mires:  us  indueixen  al  fet  que  en  la  cursa  de  la  llibertat  us  igualeu  amb
precipitació ruïnosa a les nacions més antigues en ella, i al mateix temps volen que us quedeu
endarrerits en indústria, i que les vostres mateixes mans destrueixin els tallers en què progressen
cada dia els vostres artefactes: ¿i quan trobar la llibertat en l'endarreriment, la ignorància i la
misèria? Desenganyeu: palpant esteu les proves: les màquines de vapor establertes en aquesta
capital no han fet parar cap de les fàbriques que d'abans hi havia, i ha resultat en favor vostre un
augment  d'operaris  ocupats  ¿I  per  què  amb tota  classe  de  màquines  i  de  progressos  no  heu
d'aspirar a igualar als envejosos estrangers? El dia que els vostres esforços, abastint aquesta i
altres províncies, de tots els artefactes que necessita el consum públic, esgotant la seva bellesa i
perfecció, frustri el contraban i introducció estrangera: el dia que lliureu a tot Espanya del tribut
que paga a la llunyana indústria, i que vosaltres ja fa temps disputeu; aquest serà el dia de la
riquesa  i  de  poder  de  la  vostra  pàtria:  la  llibertat,  la  prosperitat  vostra  i  dels  vostres  fills,
consolideu-vos en aquest poder fabril i mercantil, i en els vostres avenços: no temeu que les noves
invencions,  de  màquines  us  arruïnin:  no  hi  ha  ruïna  per  a  la  industriosa  Barcelona  sinó,  a
l'opressió al desordre, en els tumults i en l'anarquia. Lliureu doncs tranquils als vostres quefers i a
la cura de les vostres famílies, no permeteu que s'estengui iniqua seducció entre els  incauts,  i
descanseu en el zel de les autoritats que res s'ometran de tot el que pugui contribuir al vostre
benestar i felicitat. 
No dubto que la immensa majoria dels habitants d'aquesta capital obrarà en aquest sentit; però si
alguns malèvols fossin tan enemics dels seus mateixos interessos que estigueren en sentit oposat, el
Govern  no  oblidarà  que  la  seguretat  individual  i  propietats  dels  veïns  de  Barcelona  li  estan
confiats, i  complirà amb energia el seu deure, siguin quins siguin els resultats.  Tinc preses les
degudes precaucions, conte amb la unió de tots els homes honrats i de sa manera de pensar, que
formen gairebé la totalitat d'aquesta població; però com el que mana ha de prevenir l'ocasió del
crim per evitar la precisió de castigar, ORDENO i MANO el següent: 



1r. Queda prohibit a tota persona sigui de la classe que sigui penetrar al recinte de convent algun
d'aquesta capital, sense permís exprés de l'autoritat competent: el que contravingui, encara que no
s'emporti cap efecte  d'aquests llocs serà tractat com mereix el que atempta contra propietat aliena.
2n. A qualsevol hora en què per qualsevol motiu es pertorbi la pública tranquil·litat  el  senyal
d'alarma serà una canonada disparada en el fort de Drassanes i una altra a la Ciutadella: si al
quart d'hora es repeteix una altra canonada en tots dos punts després d'aquest últim senyal serà
tractat com revoltós tot individu que es trobi pel carrer. 
Aquestes mesures són per al vostre bé Barcelonins; són perquè algun revoltós o malvat comprat per
al crim pels que s'interessen en el vostre mal no deshonri a tota aquesta capital: coneixeu així; el
vostre benestar és el que m'ocupa; contribuint tots impedirà que no arribi el cas d'efectuar unes
provisions,  que  encara  que  amb  sentiment,  s'executaria  sense  vacil·lar;  i  així  s'ompliran
completament els desitjos del vostre governador i corregidor interí. Barcelona 29 de juliol de 1835.
= Joaquin Ayerve. 

“Diario de Barcelona” dissabte 1 d'agost de 1835

Si per algunes hores es va interrompre la tranquil·litat pública en la nit del 25, el dolor que em
causa la seva memòria es tempera amb la lleial i franca resolució amb què s'ha expressat aquest
pacífic veïnat disposat a evitar qualsevol desordre que la malícia intenti repetir. Les autoritats, les
corporacions que tenen per objecte el foment i prosperitat, s'han anticipat a les meves demandes;
oferint-me tota classe d'auxilis per conservar la tranquil·litat, sense la qual una misèria llastimosa
submergiria en plor a innombrables famílies. 
...
Tot noi que no arribi als deu i sis anys i es trobi pels carrers després de disparat el segon avís pel
canó serà recollida segons el seu crim, i els seus pares, tutors o persones encarregades d'ells seran
responsables. Les dones que segueixin el tumult, sobre contravenir als bàndols, demostren tenir
una ànima poc delicada i ser de procedència poc decorosa per tant es consideren com a dones
públiques, i se'ls aplicarà la pena que les lleis tenen establertes sense perjudici de les altres a què
es facin creditores pels seus excessos. 
Barcelonins, la vostra lleialtat arribarà als peus del tron, i la REINA a qui devem la llibertat i les
lleis,  coneixerà que l'extravio d'alguns potser aliens d'aquesta província en la seva major part
només va servir per desplegar amb més energia la lleialtat Barcelonina. Barcelona 31 juliol 1835.
= El Mariscal de Camp = Josep Maria de Pastors. 

“Diario de Barcelona”, dissabte 8 d'agost de 1835.

Aquesta tarda a les sis seran passats per les armes, sentenciats per la Comissió Militar executiva i
permanent d'aquest principat, i aprovada per l'Excm. Sr. comandant general, Marià Garrich (a)
Caralleu acusat de ser un dels principals conspiradors de la sublevació intentada en el poble de
Sarrià i Narcís Pardines, acusat d'haver estat un dels primers que van contribuir a la destrucció de
la  fàbrica  de  vapor.  Barcelona  7  d'agost  de  1835.  =  E1  secretari  de  la  presidència,  Manuel
Barreno. 

La bullanga de Barcelona 25 de juliol de 1835 

https://www.academia.edu/45147482/La_Bullanga_de_Barcelona_25_de_juliol_de_1835

La revolució liberal a Barcelona. Política de classes i classes de política.

https://core.ac.uk/download/pdf/39097448.pdf

https://www.academia.edu/45147482/La_Bullanga_de_Barcelona_25_de_juliol_de_1835
https://core.ac.uk/download/pdf/39097448.pdf


Els Bonaplata

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1567/RHE-1983-I-1-Nadal.pdf?sequence=1

L'incendi de la fàbrica Bonaplata

https://beteve.cat/va-passar-aqui/incendi-fabrica-bonaplata/

https://beteve.cat/va-passar-aqui/incendi-fabrica-bonaplata/
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1567/RHE-1983-I-1-Nadal.pdf?sequence=1
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