700 CATALANS ASSASSINATS A CAMBRILS
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El 12 de desembre de 1640 els castellans van assassinar vilment 700 catalans.
Si no sou de la zona us puc preguntar. A que no ho sabíeu? M’hi jugo mig
pèsol.
Són aquelles coses de la nostra història que no se saben, que si se’n gosa
parlar sonen a vegades estranyes, o sinó extremistes o fins se les acusa
d’inventades.
Doncs el 12 de desembre a Cambrils es fa l’acte commemoratiu. Per quins
medis informatius us ha arribat la novetat? Jo l’he vist a Nació Digital, que
ens assabenta de com el gran exèrcit castellà contra els Segadors i en Pau
Claris venia creant el terror i la devastació, és clar que els medis dels
desinformatius encara són forts a Catalunya.
Així que no, no és inventat, ni extremista, però sí que sona estrany.
Va ser una batalla sagnant? No ho creguéssiu pas. Aquests no varen morir en
una batalla. Simplement els van matar els castellans i gent al servei de
Madrid. Es ve i s’ataca Catalunya i principalment els catalans. Tot allò que es
resistís, es considerava rebel i, per tant, delinqüent sense drets.
Cambrils aplega molts defensors de la terra i posa obstacle a l’exèrcit reial;
finalment, els catalans es tanquen rere les muralles de la població. Després de
difícils negociacions, els ingenus defensors de Cambrils es van rendir donant
algun valor a les promeses castellanes. Una vegada evacuada la fortalesa van
produir-se les gestes castellanes que es recorden a Cambrils. Més de 700
homes van ser degollats per l’exèrcit castellanista. Àdhuc, el batlle, els
consellers i els caps militars de la plaça, van ser jutjats sumàriament,
executats al garrot, i penjats a les muralles del poble i, per a mes escarni, amb
les seves insígnies. Els temps són més fàcils, a Madrid ara només s’inventen
informes policíacs.
Fets impunes d’aquesta mena s’han anar repetint en la relació malsana entre
Catalunya i Castella, també amb Felip V de Castella i Franco. Però fins ara,
els apallissats han preferit dissimular o han tingut els serveis de desinformació
castellans treballant a fons.

