
Raonaments històrics i polítics que avalen la petició de 

revisió del títol de Vallenc Il·lustre a Pere Anton Veciana 

1- INTRODUCCIÓ

En  l'any  de  commemoració  del  Tricentenari  del  final  de  la  Guerra  de  Successió,  l'Esquerra 

Independentista vallenca (Casal Popular La Turba, Arran i Candidatura d'Unitat Popular)   iniciem 

una campanya per promoure la revisió del títol de Vallenc Il·lustre a Pere Anton Veciana amb la 

intenció d'obrir un debat polític i ciutadà que culmini amb un posicionament de reparació de la 

memòria històrica.

Per tant, aquesta no és una iniciativa ni partidista ni ideològica, ni es fonamenta tampoc en debats  

entre esquerres i dretes. Tot el contrari, la petició de revisió del títol és un acte coherent amb els 

objectius que com a país expressem en la commemoració del Tricentenari, i fidel al posicionament 

ampli i majoritari dels catalans d'avui amb la causa austriacista i la defensa de les llibertats catalanes 

el 1714.  

Per l'Esquerra Independentista  vallenca no tindria  cap mena de sentit  que com a país estiguem 

condemnant i repudiant l'ocupació i repressió borbònica, al mateix temps que a Valls es manté  el 

màxim reconeixement per a Pere Anton Veciana, icona dels botiflers i gran exemple de falsificació 

de la història. El 2014, en el marc del Tricentenari, és l’oportunitat per fer-ho i podria significar una 

important contribució dels vallencs i vallenques a l'esperit i sentit del Tricentenari. No emprendre 

aquesta revisió, per nosaltres seria situar-nos en el localisme més curt de mires, més a prop del 

Valls de Veciana, que del Valls dels austriacistes que reivindiquem.  

Proposem doncs, que la Comissió del Tricentenari  a Valls, així com el propi consistori vallenc,  

valorin la petició de revisió del títol de Vallenc Il·lustre a Pere Anton Veciana; revisió que podria  

culminar amb actuacions tan fàcils i concretes com la retirada del quadre de Pere Anton Veciana de 

la Galeria de Vallencs Il·lustres, mantenir el quadre però cap per avall com a símbol de rebuig i  

escarni o bé directament, la retirada del títol a Pere Anton Veciana.

Per tal de poder fonamentar la petició de revisió, aportem un informe de raonaments històrics que 

apunten la mediocritat, oportunisme i servilisme de Pere Anton Veciana, així com la falsedat de la  

seva biografia oficial.



 2- EL PERFIL BIOGRÀFIC

Per Jaume Borràs Galceran.

Durant força anys, Pere Anton Veciana ha gaudit d'un lloc  de privilegi  a la nostra història. En tot 

cas, l'habilitat de Veciana per reinventar-se va ser molt remarcable. La mitificació de Veciana i el 

cos policial que va fer l'escriptor vallenc Ortega i Espinós en un llibre d'ínfim valor històric, molt 

popular a mitjans del segle XIX,  “Historia de las Esquadra”,  va engrescar el rampell poètic de 

mossèn Verdaguer a l'hora de descriure els valerosos mossos:

“Los desnarits son cunyeres

los curts passen de nou pams

lo més sonso de la colla

faria cara a un gegant”

“Si voleu valents de mena

anau ab los catalans

sobretot los de l'Esquadra

sobretot los xics de  Valls”

Hom acaba deduint que la propaganda borbònica ha acabat quallant en la memòria col·lectiva més 

enllà de la recuperació de la Generalitat i de la reivindicació dels defensors de les Llibertats del 

país.  

Les autoritats vallenques decideixen sotmetre's a Felip V, el juliol de 1713, seguint el pas marcat 

per la ciutat de Tarragona. Només 4 anys enrere, Carles III havia atorgat el títol de vila a Valls, una 

població  molt  empobrida  per  la  guerra.  Paral·lelament,  dos  representants  locals  es  trobaven  a 

Barcelona  en  aquella  transcendental  reunió  de  la  Junta  de  Braços  que  decidia  lluitar  contra 

l'absolutisme borbònic. El resultat desastrós de la Batalla de Torredembarra, dies més tard, esdevé 

prova d'una lògica bèl·lica implacable: rendició o aniquilament. Els responsables de Valls, tal volta, 

opten per l'opció més assenyada i més realista.

En tots aquests temps de la Guerra de Successió,  el senyor Veciana no hi és ni se l'espera. Pertany a 

la pura fabulació, com el relat del viatge a Tarragona per posar la ciutat sota l'obediència borbònica. 

Tot és una pura ficció o recreació; també és falsa la seva participació en la caiguda de Barcelona 

perquè ell es trobava a Valls al costat de la seva dona, greument malalta; on ji havia decidit anar a  

viure l'any 1709 perquè era un lloc més segur que la petita localitat de Pira. 

 Joan Papell es mostra contundent: “ Durant la guerra va romandre a Valls. No va lluitar ni al 

bàndol austriacista, car mai va formar part de la milícia local, ni al filipista, car fins l'any 



1713 la vila de Valls va ser fidel a l'Arxiduc i no va ser ocupada per les tropes borbòniques”. 

Núria Sales també nega cap acció heroica: “En Veciana mateix, malgrat el seu mèrit a accentuar 

mèrits de guerra, especifica que els seus primers serveis van ser de l'any 1713 i que ell “nunca 

antes” no havia estat “acostumbrado a las armas”, ni tan sols dintre Valls no era cap filipista 

destacat”. Aleshores ell es dedicava a ser tractant de porcs i no tenia cap càrrec. 

Veciana  apareix a l'escena pública, com bé assenyala Papell, després de l' 11 de Setembre: “farà 

l'entrada en la política mesos després de l'11 de setemebre de 1714, com a sotsbatlle de la vila  

de Valls (…) a partir de 1721 consolidarà la seva posició i fortuna com a batlle de Valls i  

“quefe” de 3 esquadres de paisans armats i dels seus respectius caporals”

La  primera  aparició  política  de  Veciana  tampoc  va  obeir  a  mèrits  propis,  el  nomenament  de 

sotsbatlle  trencava la  tradició  municipal  d'autonomia  vallenca:  va ser un nomenament a dit;  en 

aquest cas, el dit del Marquès de Castellfort. 

Paral·lelament  les accions de Veciana són força diferents;  és l'home de confiança de la justícia 

borbònica i s'ho fa valdre. Papell el considera un espia, entre altres coses. “Ens serveix d'exemple 

una carta escrita per l'alcalde del Crim, Joan Baptista Tàpies i de Solà, a Pere Anton en què 

vehementment  li  confessa  ser  un  botifler  fidel,  que  nega  fins  i  tot  la  seva  catalanitat, 

assegurant que mai ha escrit i parlat en català”.

La Guerra de la Quàdruple Aliança, l'any 1719, contra Felip V, que trenca els acords d'Utrecht 

instigat per la seva nova esposa italiana, Isabel de Farnesi, permet a Carrasclet sortir de la condició 

d'home proscrit  i  alhora  dirigir  un  exèrcit  d'alliberament  de  Catalunya.  En cap  moment  ell  va 

assaltar Valls amb milers d'homes i no hi va haver cap singular enfrontament amb Veciana, amb 

fatals resultats pel “facinerós” pocs mesos després. La mítica topada  el 5 de desembre de 1719 amb 

Veciana al Pati del Castell és una fabulació que es forja “a posteriori”. La realitat fou molt més 

prosaica i mancada d'èpica, malgrat els esforços del senyor Ortega i Espinós.  Papell assigna als 

Veciana un paper molt més discret, seguint relats del mateix bàndol borbònic.

Mentre  Pere Joan Barceló, Carrasclet, ha d'emprendre el camí de l'exili l'any 1720, el seu rival 

vallenc comença una ascensió ràpida sota l'ombra protectora del poder borbònic. 

Cal insistir en la relació estreta que s'estableix entre les tasques repressives de Veciana contra els 

resistents austriacistes amb la seva fulgurant promoció personal i familiar. Ni durant la guerra  ni els 

anys de la postguerra amb la revolta dels “carrasclets” hi té un paper massa gloriós; això sí, el juliol 

de 1721 empresona un sediciós a Vila-rodona, àlies El Gatxes, després de ferir-lo, i és ja anomenat  

batlle de Valls. A la darrera etapa, ja comandant únic de les Esquadres de Catalunya, la seva tasca 

repressora s'intensifica amb cacera dels rebels que hi havia per la Conca de Barberà i muntanyes de 

Prades  i  també  el  Penedès.  Acabarà  tenint  una  partida  de  60  homes,  6  caporals  i  tres  segons 



caporals. Entre les seves gestes hi ha la detenció d'un falsificador de moneda, però se li escapa el 

guerriller Guardiola, la qual cosa li va ser criticada pels seus superiors. 

La seva feina  de delació, espionatge i persecució  palesen que la resistència a la submissió era 

persistent.  Joan Papell  explica l'incident  del cerer  de Tarragona,  Joan  Raull que “pels carrers i 

places pregonava la sedició de 1725 amb crits de ”ja s'acaba lo ser esclau que ja vindrà Carles 

Tercer y  nos posarà en llibertat o ja se a acabat lo temps de la canalla, ahont anireu botiflers 

que ja podeu començar a fugir  que qui  ha de regnar és  Carles  Tercer”.  Les  “malifetes” 

d'aquest singular cerer que també es burlava públicament del rei amb un gosset ensinistrat van ser 

investigades  pel  batlle  Veciana.  També  va  eliminar  sediciosos  a  Capellades  i  Sant  Quintí  de 

Mediona. L'any 1733 detenen Juan Elies de Butandiè, que portava una arma de foc, prohibides al 

Decret de Nova Planta. Rep permís per investigar delictes arreu del Principat. Empaita lladres de 

palla i persegueix afers de banyes.

Fer el recull dels serveis del sarralenc a la màquina repressora de Felip V no resulta gaire impactant, 

no resisteix la més mínima comparació amb els darrers anys del seu  “llegendari” enemic.

Les narracions romàntiques del segle XIX volien enfrontar els dos personatges a la guerra contra 

Felip V i les potències europees de la Quàdruple Aliança. Això era fals; el protagonisme històric de 

Pere Joan Barceló va ser molt superior al de Veciana, malgrat els esforços d'una tradició al servei de 

la causa borbònica. De fet,  el paper del ex-rambler de Sarral  va limitar-se a la repressió de les 

partides antiborbòniques després de la caiguda de Barcelona. Això si, va obtenir-ne un important 

rèdit personal. 

L'any 1714 Pere Anton era sotsbatlle, amb un nomenament a dit, al marge dels usos tradicionals; 

l'any  1720  comandava  l'Esquadra  de  Valls,  amb  el  nom  de  “quefe”;  l'any  1723  hi  ha  una 

remodelació de les Esquadres i Pere Anton Veciana és comandant de les Esquadres. L'any 1729 

esdevé comandant absolut de les Esquadres de Catalunya i el 1735 renuncia al càrrec, morint de 

malaltia l'any 1736. Va ser enterrat a l'església del Carme amb una làpida que resa:  “Sepultura de 

Pera Anton Veciana i per tots los seus. Mori a 30 maner de 1736”  

El seus descendents directes gaudiran dels privilegis de Veciana fins la caiguda de l’Antic Règim 

l’any 1836.



3- VALORACIÓ

Queda ben acreditat  que Carrasclet  i  Veciana  simbolitzen  uns capteniments  col·lectius  oposats: 

l'oportunisme davant l'idealisme, el servilisme davant la grandesa, el pragmatisme davant el risc, la 

delació vers la lleialtat, la submissió al lloc de la llibertat. Veciana va prendre una opció, Carrasclet 

una de ben diferent. 

Veciana  i  Carrasclet  són  fills  del  seu  temps,  d'un  context  força  convuls.  L'escriptora  vallenca 

Margarita Aritzeta ja ho va saber perfilar fa una pila d'anys: “És impensable la instauració d'un 

règim com el borbònic sense dotzenes  de Vecianes.  I  a Valls  en va viure un, que destacà 

d'altra banda, entre bona part dels seus iguals. Un home intel·ligent, però servil, que va voler i 

saber obrir-se camí, que conreà amb èxit la posició de vencedor”.

Amb les encertades paraules de la professora Aritzeta referint-se a “dotzenes de Vecianes”, hom 

pot entendre  perquè  un botifler, Pere Anton Veciana, té encara un lloc de privilegi a la Sala de 

Plens.

4- PER QUÈ RETIRAR EL RETRAT?

1- En el context actual del procés sobiranista no té cap sentit mantenir en un lloc d'honor un 

individu que va lluitar contra les llibertats catalanes.

2- En el marc commemoratiu del Tricentenari, de l'11 de setembre, resulta un escarni a la 

memòria dels milers de morts i represaliats mantenir en un lloc d'honor a un personatge que 

va fer carrera al costat del règim opressiu borbònic.

3- Cal fer un exercici de justícia històrica i posar cadascú al seu lloc. Les gestes de Veciana 

són  una  pura  fabulació  que  no  resisteix  cap  comparació  seriosa  amb  el  seu  coetani 

Carrasclet, el guerriller austriacista de Capçanes que morí lluitant pels seus ideals.

4- Davant  del compromís de més ètica a la funció pública a Catalunya, l'encimbellament de 

Veciana i la seva família són poc exemplars i més aviat simbolitzen l'estil rovellat i corrupte 

que ha distanciat la ciutadania dels partits i dels dirigents.

5- En l'imaginari vallenc, la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril de 1931, va 

implicar per a Veciana acompanyar el quadre del borbó en el seu exili de la Sala de Plens.  

Ara més que mai,  amb el  qüestionament de la monarquia  i  d'aquesta  España obsoleta, 

Veciana ha de ser foragitat de la Sala de Plens si volem simbolitzar el desig d'assolir un  

Valls lliure de veritat.


