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Entrevista

Entrevista al General Josep Moragues

Bon  dia  senyor  Moragues,  ens  agradaria  saber
alguns  aspectes  més  sobre  vostè  i  la  seva
experiència  durant  la  Guerra  de  Successió.  Ens
concediria  uns  minuts  per  respondre  un  petit
qüestionari? 

Sí, endavant!

1- Quan i on va va néixer? I quan va morir?

Vaig néixer al Mas Moragues, a Sant Hilari Sacalm
l'any 1669. I vaig morir executat a  Barcelona l'any
1715.

 2  -A què es  va dedicar abans de lluitar  en la
Guerra de Successió?

Abans de lluitar per Catalunya, vaig  ser un home
normal, em vaig dedicar a cuidar les meves terres,
heretades del meu pare.

 3-Va arriba a formar una família?

Sí,  em  vaig  casar  amb  Cecília  Regàs,  i,
posterioment, em vaig queda vidu i em vaig tornar
a casar amb Magdalena Giralt l'any 1707.

 4-Quin paper va tenir en la guerra de Successió?

Vaig  ser  un  lluitador  destacat  en  la  Guerra  de
Successió,  defensant  la  causa  de  l'Arxiduc  Carles
d'Àustria, que significava la lluita per les llibertats i
institucions  catalanes,  contra  els  Borbons,  que
finalment van guanyar la guerra, esdevenint Felip V
de Borbó el nou monarca el 1714.

A  partir  de  llavors  sobre  Catalunya  hi  haurà  la
repressió, la supressió de les seves institucions, i la
imposició del Decret de Nova Planta.

5-Què va passar després de la guerra?

Després de la derrota del 18 de setembre de 1714,
amb la capitulació de Cardona, ja s'havia produït la
rendició de Barcelona de l'onze de setembre, em
vaig retirar amb la meva família a Sort, d'on era la
meva  segona  dona.  Posteriorment  vaig  intentar
fugir  a  Mallorca  per por  a  les  represàlies  de les
autoritats borbòniques.

 6-Què va passar en aquesta fugida?

Vaig ser descobert, empresonat, torturat, jutjat i
executat el 27 de març de 1715.

 

 

 En van retirar públicament tots els honors militars
se'm  descalça  i  se'm  vestí  amb  una  camisa  de
penitent i vaig ser arrossegat per un cavall a través
dels carrers de Barcelona fins arribar al patíbul on
vaig ser executat.

 10-Què van fer amb el seu cap?

El meu cap, com escarni,  va  ser  exposat  en una
gàbia de ferro que es va penjar a la Porta del Mar
de la muralla de Barcelona, amb una inscripció que
deia:  «Josep  Moragues,  per haver  comès  el  crim
d'una  rebel·lió  contumaç,  haver  abusat  dues
vegades de la clemència reial, finalment, la tercera
vegada, va ser pres i executat per la justícia».

Malgrat les gestions i els precs de la meva vídua, la
gàbia romandre allà dotze anys. 

 9-Com el van recordar?

A Josep Moragues, a mi se'm  recorda com un dels
més importants defensors de la causa catalana a la
Guerra de Successió  Espanyola,  vaig  defensar  les
llibertats i les institucions. Per aquests fets molts
catalans em consideren com un heroi i  màrtir de
Catalunya.

Sóc també fill il·lustre de Sant Hilari Sacalm des de
1991, on m'han dedicat una plaça i una escultura.

               Retrat del General Moragues

Moltes  gràcies  General  Moragues  per  haver-nos
concedit aquesta entrevista, per a la revista ELI.


