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6è. simposi sobre la descoberta catalana d’Amèrica

COMUNICACIÓ

UNA NOTÍCIA DEL “DIARIO DE BARCELONA” SOBRE LA

DESCOBERTA CATALANA D’AMÈRICA.

Primer es preguntareu que hi fa un estudiós de l’època napoleònica en un simposi sobre la

descoberta catalana d’Amèrica.

Dons que els episodis històrics no són caixes tancades, no comencen del no res ni acaben mai,

sempre deixen rastres en altres èpoques.

Pertanyo a la Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, i participo en el projecte 1808.

Gràcies als companys del projecte Amèrica i organitzadors d’aquest simposi,  l’oportunitat de

poder donar a conèixer, o millor dit ha recordar aquest document, no descobert en un polsos arxiu,

si no, simplement tornat a llegir, surt publicat en el “Diario de Barcelona” del dia 19 de març de

1810, Sant Josep; la reproducció de la primera pagina, està publicada en molt llibres d’història de

Catalunya,

I molts historiadors reprodueixen fragments, però tot el seu contingut el recull en Joan Mercader i

Riba en el seu llibre “Catalunya i l’Imperi Napoleònic”.

Un document sobre la descoberta d’Amèrica en l’època napoleònica?.

Millor dit, una clara referència. Si.

És una proclama que fa el mariscal Augereau dirigida al poble de Catalunya.

Primer emmarcarem aquesta proclama en el seu context històric. Ens trobem en plena Guerra del

Francès o de la Insurrecció del Principat (1808-1814). Del perquè d’aquell conflicte i del que

passà, avui no es moment de fer referències. Trigaríem massa temps, encara que fos un resum.

Però si que direm:

El mariscal de l’Imperi Augereau era el primer Governador General de Catalunya. Era el cap del

Govern de Catalunya. Màxima autoritat militar, civil, de justícia i de la reial hisenda del Principat

ha partir del decret imperial de 8 de febrer de 1810.

El Governador General de Catalunya solament rebria ordres directes de Napoleó, i no del govern

de Paris.

Aquest decret separà Catalunya de la resta del regna d’Espanya, i passa ha formar part del Imperi

Napoleònic, ambiciós pla de l’emperador de fer uns Estats Units d’Europa amb tots els reialmes,

principats, gran ducats... amb antecedents i personalitat històrica, seguint el model dels E.E.U.U.,

això si, sota el seu únic liderat.

Catalunya, que ja disposava d’un sistema monetari propi, la pesseta, des del 1808, és trobà en

que el català era declarat llengua oficial,  junt amb el francès; que la bandera que identificava la

nació catalana, amb el concepte nació-estat, era la quatribarrada,.. , i moltes coses més, que no

detallarem per no allargar aquesta comunicació.

Napoleó donava els instruments necessaris perquè el Principat comences una gran aventura

independent sota la seva tutela.

No m’estendré en el detalls d’aquesta aventura.

Fracassà, continuem dintre del regne d’Espanya.
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Centrem el tema en la proclama dirigida als catalans pel mariscal Augereau.

Una vegada proclamat  el decret de 8 de febrer de 1810, i abans de fer la gran cerimònia a la

catedral de Barcelona per demanar la fidelitat i obediència al Govern de Catalunya, cosa que

tingué lloc el següent 1 d’abril, Augereau publicà, tal com he dit, en el “Diario de Barcelona” del 19

de març de 1810, a dues columnes una en francès i l’altra en català, una proclama que està

datada a Girona el 20 de febrer del mateix any.

L’objectiu d’aquesta proclama, era fer veure als catalans els grans avantatges que tindrien en el

futur, admetre la tutela directa de Napoleó.

Prometia un gran progrés com a nació, tant econòmic com polític i que Catalunya tornaria a ser

una gran nació com en el passat. “Calculeu quin grau de glòria podeu pervenir baix la

direcció d’un govern ilustrat, paternal y vigilant.!”

En el repàs que fa de les gestes històriques passades,  i en un paràgraf diu textualment:

“Si, vencedors d’Atenas y Neopatria, se va a restablir vostre antich comerç d’Orient. La

patria catalana va á renaixer de les sues cendras. Vostra població, disminuida enseguida de

la conquesta de la America, será més numerosa que no lo era en temps de vostre esplendor.

VOSTRA POBLACIÓ, DISMINUIDA ENSEGUIDA DE LA CONQUESTA DE LA

AMERICA,

Napoleó, a traves del seu mariscal, reconeix i recorda al 1810, que la conquesta d’Amèrica fou

duta ha terme per Catalunya, i això, en conseqüència comportà una disminució demogràfica.

Aquesta disminució de població crec que pot ser confirmada pels estudiosos de la catalanitat de la

gesta americana.

Cap reacció, en contra d’aquesta afirmació, apareix en la propaganda “patriòtica” o millor dita

espanyola de l’època.

Soc conscient que aquesta frase no es determinat, però es un gran de sorra, un de més, que pot

servir per recuperar amb rigor el nostre passat.

Si algú està interessat en la lectura complerta de la proclama, tinc aquí una transcripció.

I per acabar, unes petites curiositats, que podria indicar que Napoleó coneixia prou be l’historia de

Catalunya, quant al 1812 estableix l’administració civil, en la seva divisió territorial, inclou en el

territori sota l’administració del Govern de Catalunya, la franja de ponent. I si això no fos poc,

només cal mirar la Gran Enciclopèdia Catalana, en la entrada “Bonaparte” podreu llegir que un

dels supòsits dels ascendents del emperador, podria ser mallorquí.

Moltes gràcies per la seva atenció

Arenys de Munt, 18 de novembre de 2006

Gustau Adzerias i Causi
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