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El Consell Comarcal de l'Alt Camp 
acaba de fer públic un Manifest
contra la violència que ha estat enviat 
als ajuntamnets de la seua comarca 
per tal de rebre adhesions i publicat 
a la premsa; 

Un manifest contra la violència el 
signem ara mateix, aqut, sense més 
preàmbu Is. Però compte: el contingut 
d'aquest escrit porta un càrrega 
política que de fet el converteix en 
una proclama en suport d'uns 
interessos partidistes i d'una 
prepotència institucional (que amb 
cinisme anomenem democràcia). 
Prepotència institucional que la gent 
de la Conca de Barberà, com la 
d'altres comarques hem pogut 
bastament comprovar i patir al llarg 
de set mesos de lluita. 

Permeteu-me que citi textualment 
algun paràgraf d'aquest manifest per 
dedicar-li després uns comentaris: " 
No es poden traslladar els problemes 
d'altres comarques a la nostra. 
Refusem tota ingerència en les 
actuacions que lliurement i solidària 
decideixen als ciutadans de l'Alt 
Camp a través de les seves 
institucions". 

Vull recordar als redactors de 
l'escrit, i als qui li donen suport, que, 
per sort o per desgràcia, en el decurs 
de la història els problemes de la 
Conca i l'Alt Camp naturalment i 
sovint han estat relacionat. l això no 
és, en ell mateix, ni bo ni dolent; 
senzillament és aixt'. L e s  
interrelacions i les ingerències han 
contemplat des del fet més irrellevant 
i domèstic fins a l'acte més important 
i transcendent. 

De situacions importants de relació 
entre ambdues comarques en podem 
citar de totes les èpoques. Aquestes 
situacions hom les anomenà unes 
vegades ingerències, d'altres 
heroïcitat, d'altres senzillament 
relacions o contactes naturals. En 
qualsevol cas dependrà de la 
importància que tinguin i del costat 
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que es mirin. 
Aixt, hom pot entendre que fou un 

contacte transcendent d'ambdues 
comarques l'estatus social de servitud 
que en l'edat mitjana visqueren 
pobles del camp, com la Masó o 
Figuerola - per posar dos exemples
en ésser sotmesos a l'explotació 
feudal dels temples de Barberà i dels 
cistercencs de Poblet, 
respectivament. O la situació idèntica 
que patiren la gent de la Guàrdia dels 
Prats o de Conesa per part de l'Abat 
de Santes Creus. 

De ben segur que, visi des de 
Catalunya, va ser una acció 
transcendent i heroica la que 
protagonitzaren els homes de Sarral 
amb el baró de Rocafort al davant, 
quan l'any 1640 acudiren a defensar 
Cambrils del setge espanyol. Aquesta 
ingerència els costà la vida, ja que el 
marquès de Vèlez, que comada va les 
tropes espanyoles , els féu penjar tots 
-el baró de Rocafort inclòs- a les 
muralles de la vila marinera del camp. 

El comanador hospitaler de Barberà 
també deviapensar que era una 
ingerència de gent del Camp a la 
Conca la que practicava la partida 
del bàndol cadell encapçalada per 
Biel Olivé, el "Pintxo" de Valls, quan 
l'any 1516 robava els viatgers que 
passaven pel camí de Santa Anna de 
Barberà. Aquelles accions i d'altres, 
motivaren que fos empresonat i jutjat 
al castell de Barberà, i després penjat 
a l T ossa l de les Forques. Però compte: 
no fou, penjat per bandoler, sinó per 
cadell, car el comanador era nyerro 
rematat. 

Als ulls dels carlins, devia tenir 
lloc una altra ingerència de la Conca 
sobre el Camp el setembre de 1873, 
quan un grupdevoluntarisconquencs 
protagonitzà els anomenats fets de
Val/s. En aquella ocasió, l'exèrcit 
carii, en oberta guerra contra el fràgil 

constitucionalisme espanyol, 
projectava prendre Valls, ciutat 
majoritàriament liberal. L'exèrcit 
liberal, assabentat del propòsit dels 
tradicionalistes, organitzà la defensa 
de la ciutat. En aquell context, 
l'alcalde popular de Barberà, Ramon 
Contijoch, cap de la milkia nacional 
del poble, rebé ordres d'incorporar
se amb noranta voluntaris barberents 
a la defensa de la capital de l'Alt 
Camp. No explicarem els detalls de 
l'operació ( qui hi estigui interessat 
els podrà llegir en les cròniques del 
Diario de Tarragona de l'època); el 
cert és que els noranta barberencs 
entraren a Valls en el moment oportú 
en què les forces cari ines començaren 
l'operació i la destarotaren. Volent o 
sense voler, la incursió a Valls dels 
homes de Barberà provocà una gran 
confusió en l'exèrcit carii, fins al 
punt de fer-lo desistir de l'empresa 
que tenien pràcticament guanyada. 

L'acciódels barberencs va ser molt 
celebrada. Els voluntaris foren 
felicitats expressament i especial per 
la Diputació de Tarragona. El 
document que ho testimonia -que va 
signat per Joan Palau Generès- fa 
constarque"els liberals mai oblidaran 
l'acció dels voluntaris barberencs", i 
que "aquesta serà per sempre 
recordada pels liberals de Valls". 
Acab;, dientque"la felicitació serveixi 
d'estímul per defençar els principis 
democràtics". L'Ajuntament de Valls, 
pel seu costat, organitzà un esplèndid 
homenatge als xicots de Barberà 
dedicant-los una festa els dies 26 i 27 
de març de l'any 1876. 

Pel que fa a situacions de contacte 
més o menys importants, de vegades 
domèstiques, però igualm ent 
susceptibles de ser titllades de 
positives o negatives en les inevitables 
reiacions de. ia Conca i el Camp, 
podrtem citar des dels triumfos petits, 

barrejats amb els grossos, que 
venia el Sastre de Barberà al 
mercat de Valls, fins a la  
disbauxa espectualtiva, capaç 
d 'alterar el patrimoni 
arquitectònic d'una important 
vila de la Conca, que propicià 
un arquitecte municipal avui 
instal.lat a Valls. O el greuge 
comparatiu dels habitants de la 
Conca, que en els darrers anys 
s'han vist obi i gats a haver 
d'acudir a Valls fins i tot per fer
se un pet( i perdoneu la llicència 
escatològica), perquè 
l'Administració s'ha entestat a 
convertir la Conca en sub
comarca de l'Alt Camp. 

Com podem veure, la història 
està farcida de fets "heroics" o 
d'"ingerències". El mateix 
episodi serà qualificat 
d'heroïcitat o d'ingerència, 
segons la ideologia de qui emeti 
el judici. 

Per acabar, volem manifestar 
que és el nostre desig que allò 
que el Francolt i el Tossal Gros 
han unit, que els consells 
comarcals no ho separin. La 
Conca i l'Alt Camp han viscut 
de manera natural al llarg dels 
segles moltes coses en comú, i 
la natura no és cosa que pugui 
ser fàcilment modificada ( epl si 
no s'hi ingereixen plans de 
residus). En parlar d'ingerències, 
el Consell Comarcal de l'Alt 
Camp fa palesa una clara 
demagògia partidista. Per això 
serà natural que no pugui reeixir 
(epl si no s'hi fica pel mig la 
prepotència administrativa). 

Avui, com en altres temps, 
l'Alt Camp i la Conca de Barberà 
lluiten plegats per un greuge 
comú, tan comú com el riu i la 
muntanya que comparteixen. 

Joan Fuguet San, 
Historiador 


