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El Consell Comarcal de l'Alt Camp �ba de fer..flÚblie-uA Als-utl5"""'aêls carlins, devia tenir lloc una altra ingerència 
«�lfest contr-a-la--vfolêndê:fll'""""queha estat enviat als ajunta- de la Conca sobre el Camp el setembre de 1873, quan un 
ments de la seva comarca per tal de rebre adhesions, i pu- grup de voluntaris conquencs protagonitzà els anomenats 
blicat a la premsa. «fets de Valls». En aquella ocasió, l'exèrcit carlí en oberta 

Un manifest contra la violencia el signem ara mateix, aquí, guerra contra el fràgil constitucionalisme espanyol, projecta
sense més preàmbuls. Però compte, el contingut d'aquest es- va prendre Valls, ciutat majoritàriament liberal. L'exèrcit libe
crit porta una càrrega política que de fet el converteix en una ral, assabentat del propòsit dels tradicionalistes, organitzà la 
proclama en suport d'uns interessos partidistes i d'una pre- defensa de la ciutat. En aquell context, l'alcalde popular de 
potència institucional (que amb cinisme anomenen demacrà- Barberà. Ramon Contijoch, cap de la milícia nacional del po
tica). Prepotència que la gent de la Conca de Barberà, com ble, rebé ordres d'incorporar-se amb noranta voluntaris bar
la d'altres comarques, hem pogut a bastament comprovar i berenes a la defensa de la capital de l'Alt Camp. No explica
patir al llarg de set mesos de lluita. Permeteu-me que citi tex- rem els detalls de l'operació (qui hi estigui interessat els po
tualment algun paràgraf d'aquest «manifest» per a dedicar-li drà llegir en les cròniques del «Diario de Tarragona» de l'è
després uns comentaris: «No es poden traslladar els proble- poca), el cert és que els noranta barberencs entraren a Valls 
mes d'altres comarques a la nostra. Refusem tota ingerència en el moment oportú en què les forces carlines començaven 
en les actuacions que lliurement i solidària decideixen els ciu- l'operació i la destarotaren. Volent o sense voler, la incursió 
tadans de l'Alt Camp a través de les seves institucions». a Valls dels homes de Barberà provocà una gran confusió en 

Vull recordar als redactors de l'escrit, i als qui li donen su- l'ex�rcit c_arl! fins el punt de fer-lo desistir de l'empresa que
port, que, per sort o per desgràcia, en el decurs de la histò- teni�n p_r�ct,cament guanyada. 
ria els problemes de la Conca i del Camp naturalment i so- _L acc10 del� _barberencs va ser i:nolt ce!ebrada. El� volu0: 
vint han estat relacionats· i això no és en ell mateix ni bo tans foren fel1c1tats expressament I especial per la D1putac10 
ni dolent, senzillament é� així. Les int�rrelacions i le; inge- de Tarragona. El docume_nt que ho testimonia -9ue va sig-_ 
rències han contemplat des del fet més irrellevant i domèstic nat_per Jo�n P_a_lau Generes-_fa constar que «_els liberals mai 
fins a l'acte més important i transcendent. obl�daran l acoo dels voluntans bar _berencs», , que «aquesta 

De situacions importants de relació entre ambdues comar- s�ra per sempr� _rec?_rdada p�ls, hb:rals de Valls». Acaba 
ques en podem citar de totes les èpoques. Aquestes situa- d1�nt _ que «la feh�1_tac10 serveix, d estimul per a defensar els 
cians hom les anomenarà unes vegades ingerències, d'altres pnnc,p,s democr�t,cs»_. _ . 
heroïcitats, d'altres, senzillament, relacions o contactes natu- Pel que fa a situac,o_ns_ de conta�t� mes O menys ,�par-
rals. En qualsevol cas dependrà de la importància que tin- tants, d� vegades d�i:nest1ques, p_ero ,gualm�nt �uscept,bles 
guin i del costat que es mirin. d_e ser titllats de p�s1t1ves o negat1�es e� les inevitables reia-

. . cians de la Conca I el Camp, podnem citar des dels trumfos 
, A,x,, hom pot entend.re que fou �n contac�e transcend�nt petits, barrejats amb els grossos, que venia el Sastre de Bar-d amb?_ues c�marques l estatus social de, servitud que _en 1 �- berà al mercat de Valls, fins a la disbauxa especulativa, capaç dat mitJana visqueren pobles del Camp, e�� la Maso ° F,- d'alterar el patrimoni arquitectònic d'una important vila de la 

�uerola ---:-:per posar dos exemples- en e_:l�e� sotme�os a Conca, que propicià un arquitecte municipal fill de l'Alt l explotac,o feudal dels �emplers de Ba_rber�- 1. d_els_ Cister- Camp. o el greuge comparatiu dels habitants de la Conca,ce�cs de Poblet, respe�t,v�ment. O la s1tuac10 ,dent,ca que que en les darrers anys s'han vist obligats a haver d'acudir a pat,�en la gent de la Guard,a dels Prats o de Conesa per part Valls fins i tot per fer-se un pet (i perdoneu la llicència escade l abat de Santes Cr�us. . _ tològica). perquè !.'Administració s'ha atestat en convertir la 
De ben se.gur q�e vist des de Catalu_nya, va ser una acc10 Conca eñ subcomarca de l'Alt Camp. 

transcedent I hero)ca la que protagonitzaren els ,homes de Com podem veure, la història està farcida de fets «heroics» 
Sarra_l, amb el baro de Ro�afort al davant, quan l any 1610 0 d'«ingerències». El mateix episodi serà qualificat d'heroici
acu9ire.n a defen�ar Ca_mbn_ls del setge espa_nyol. Aguella m- tat o d'ingerència, segons la ideologia de qui emeti el judici. 
gerenc1a els costa la vida, Jª que el ryiarqu�s de Velez, qu� Per acaber, volem manifestar que és el nostre desig que 
comanava le� tropes espanyoles, els feu penJ�r tots -:-el baro allò que el Francolí i el Tossal Gros han unit, que els Con
de Rocafort mclos- a les muralles de la vila mannera del sells Comarcals no ho separin. La Conca i l'Alt Camp han vis
Camp. cut de manera natural al llarg dels segles moltes coses en 

El comanador hospitaler de Barberà també devia pensar comú, i la natura no és cosa que pugui ésser fàcilment mo
que era una ingerència de gent del Camp a la Conca la que dificada (ep! si no s'hi ingereixen Plans de Residus). En par
practicava la partida del bàndol cadell encapçalada per Biel lar d'ingerències, el Consell Comarcal de l'Alt Camp fa pale
Olivé, el «Pitxo» de Valls, quan l'any 1516, robava els viat- sa una clara demagògia partidista. Per això serà natural que 
gers que passaven pel camí de Santa Anna de Barberà. no pugui reeixir (ep! si no s'hi fica pel mig la prepotència 
Aquelles accions i d'altres motivaren que fos empresonat i administrativa). 
jutjat al castell de Barberà, i després penjat al Tossal de les Avui, com en altres temps, l'Alt Camp i la Conca de Bar
Forques. Però, compte, no fou penjat per bandoler, sinó per berà lluiten plegats per un greuge comú, tan comú com el 
cadell, car el comanador era nyerro rematat. riu i la muntanya que comparteixen. 


