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EXPUGNARE OPPIDUM: Les Illes (1640)
L’any 1640 va ser l’any de la més famosa revolució catalana contra la Corona Hispànica. Per primer
cop, tota la pagesia catalana s’alçava en armes contra els terços reials, encalçant-los allí on es
trobessin. Els luctuosos fets de Perpinyà, bombardejada i presa a l’assalt per l’exèrcit reial en una acció
impròpia i sense precedents, van empitjorar considerablement la situació, fins al punt que Felip IV
hagué de nomenar novament virrei l’ancià duc de Cardona. L’home mirà de posar pau a la capital del
Rosselló i empresonà els militars responsables d’aquella massacre, però desgraciadament, moria al cap
de poc, quedant tot el poder civil i militar en mans d’uns dels més enèrgics i recalcitrants militars
castellans, Juan de Garay Otáñez y Rada. Garay alliberà els companys d’armes, sotmeté la ciutat a
les necessitats de l’exèrcit, activà eficaçment un servei de contraespionatge que destapà part de la
conxorxa de Ceret, i es proposà estabilitzar militarment la situació al nord del país.
Assabentat Garay de la conspiració que alguns prohoms delegats per la Diputació del General ordien a
Ceret, es disposà a detenir els delegats gals, i tallar les comunicacions amb els francesos ocupant Les
Illes i Millàs. Formà un cos d’exèrcit amb 5.000 homes ben proveïts, cavalleria i artilleria (quatre
peces), i sortí de Perpinyà caient sobre Les Illes el 23 de setembre. Fins aquell moment, els soldats
castellans només s’havien enfrontat a civils, i sens dubte, Garay no pensava que entrar a Les Illes fos
res massa difícil; a continuació, comptava que amb una dura repressió sotmetria tota la comarca. Els
fets succeïren de manera diametralment oposada als plans del militar càntabre. La vileta ja havia rebut
un petit contingent de militars regulars francesos (el mariscal d’Espenan hi destacà 600 soldats sota el
comandament del senyor d’Aubigny), els quals van disposar la defensa eficaç de la vila fins al punt
d’evitar que caigués en mans de l’enemic. A finals de setembre de 1640 l’host de Garay es plantava
davant la vila i assajava un primer assalt que fou rebutjat. Es retirà, tal volta amagant les veritables
intencions de regirar-s’hi i tornar-hi a caure, com va fer el següent dia 29. Aquest cop disposà les
bateries de canons, peces de 40 lliures que obriren bretxa a la muralla illesana. Amb tot, l’assalt tornà a
ser rebutjar per segona vegada. Tots els vilatans havien participat en la defensa, sobretot les dones, que
van tenir un important paper en l’èxit final, degut a la seva constància, valentia i heroisme, assistint els
combatents i àdhuc llençant oli bullent contra els assaltants i barreres de canyes de cànem incendiades;
Garay, que comandà personalment l’assalt, perdé la muntura i fou nafrat a la ma d’una mosquetada,
ferida irrellevant que fou magnificada per la publicística catalana. Per dues vegades, amb sengles
assalts, els hispànics foren rebutjats sense aconseguir entrar a Les Illes. No hi hagué temps per a més,
arribava el socors del mariscal de Schomberg, i Garay, ferit, i amb l’exèrcit al seu càrrec derrotat i
abatut, reculà i se’n tornà als quarters perpinyanencs, sense haver fet res de bo.
Els fets militars de Les Illes, dos atacs rebutjats i un setge superat, constituïren una importantíssima
fita dins de la conjuntura política que sacsejava el país, ja que era la primera vegada que, mal que amb
l’assistència dels militars gals, una població catalana aconseguia foragitar victoriosament els
invencibles terços castellans. Va significar una injecció de moral per a la revolució catalana i sobretot
de cara a la lluita que s’aveïnava contra els exèrcits de Felip IV, una lluita que tot just començava.
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Escenificació de la decisiva contribució femenina a la defensa de Les Illes. A la placa de ferro colat es
pot veure l’heroïna gallega María Pita, defensant A Corunya de l’assalt del pirata Drake (1589)
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