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EXPUGNARE  OPPIDUM:  L’assalt a Alcover (1464) 
 
 
Durant la guerra civil, dita de Joan II (1462-1472), es van dur a terme 
multitud d’expugnacions, i moltes localitats que les patiren, van repetir. 
Alcover va ser una d’elles, ja que va estar assetjada i/o amenaçada 
d’assalt fins a tres vegades. La última, fou la que ens ocupa, i va ser la 
última perquè quan caigué en poder dels seus assaltants (l’exèrcit 
joanista), va ser víctima de tan brutals represàlies que la vila no es va 
permetre assolir una relativa normalitat civil i política fins 13 anys més 
tard. 
 
Alcover ja havia patit un primer setge l’abril de 1463, en el qual, si bé 
l’Arquebisbe Urrea va haver de llevar-lo derrotat, els alcoverencs no van 
deixar de perdre-hi almenys set dels seus veïns. El segon setge 
s’escaigué a mitjans setembre, essent els caps de l’host joanista 
l’arquebisbe Pere d’Urrea i el comte de Prades, i el seu principal 
defensor, el capità García Romero i 25 dels seus homes, a banda de la 
població civil. Tampoc aquesta vegada es van poder emparar de la vila 
els atacants, mal que foren assassinades tres dones mentre treballaven 
al camp. Com a episodi notable cal destacar que els d’Urrea no van 
dubtar a escarnir i apallissar els presoners que posseïen a vista dels 
seus parents alcoverencs. 
 
El tercer i definitiu setge, degué iniciar-se vers el 12 d’agost de 1464, 
amb els mateixos protagonistes, a més del propi Joan II, que infeudà la 
vila en favor del capità Rodrigo de Perea. Aquest cop sí, l’expugnació va 
triomfar, gràcies a l’artilleria, ja que encara no s’estilava la tècnica de la 
mina. Per obrir forat a la muralla alcoverenca, feia falta una peça 
d’artilleria ben grossa, de manera que el 19 d’agost, Joan II manà per 
escrit que li trametessin una bombarda des de Poblet. Així que arribà, 
començà a disparar i enderrocà una part de la muralla obrint bretxa per 
a l’assalt. Era l’últim dia del setge, el 21 d’agost de 1464. L’assalt fou 
ferotge, i la resistència desesperada, però al final veient-se perduts, els 
defensors es van rendir “a mercè”, o sigui, a clemència dels seus 
agressors. Però aquests no en tenien gens de clemència, i van sotmetre 
la vila a cinc dies de saqueig. A més d’això, van prendre un paquet de 
represàlies brutals, indignes de tot exèrcit i de tota guerra. Es van 
penjar alguns dels defensors a les muralles; al bombarder alemany 
(Gualter) que dirigia l’artilleria alcoverenca li foren llevades les mans i 
buidats els ulls, i al cap Joan Montserrat el van executar i els seus béns 
van ser confiscats i donats als Bover; el castell de la localitat va ser 
enderrocat sense que n’hagi quedat cap vestigi, i al lloc conegut com 
Costa de les Forques, van penjar-hi tot el Consell municipal i a tots els 
forasters, exposant els cossos penjats molts dies. Sens dubte, els 
joanistes pretenien esborrar Alcover del mapa, i quasi ho 
aconsegueixen, ja que la població va quedar deserta, i àdhuc se li va 
manllevar el nom; només a partir de 1476 l’Arquebisbe els restituí els 
privilegis i van poder recuperar-lo. 
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