
Recreen els mítics milicians i soldats catalans

Els Miquelets de Catalunya es preparen per
entrar en escena i participar en actes històrics

Els Miquelets de Catalunya s'han fixat el 2008
com l'any de la seva posada en escena i de la
presentació pública de l'entitat. Aquesta
associació cultural, fundada a Manresa, en el
mes de desembre del 2005, té per objectiu fer
reviure, mitjançant grups de recreació
històrica, els milicians i els soldats que des
del 1704 fins el 18 de setembre del 1714, van
defensar els drets, les llibertats i les
institucions catalanes, segons explica el

president, Marc Clotet. Per fer la còpia fidel del vestuari dels soldats, han fet
una recerca important i han hagut de comprar material al Canadà o
Anglaterra, entre d'altres. Actualment són una vintena de socis.

Són pocs, reconeix Clotet, però tampoc no n'han fet massa divulgació dels
propòsits que persegueix l'entitat. Des de la seva fundació, han dedicat els
esforços a buscar la informació que els permetés recrear de forma fidedigne el
vestuari dels soldats i milicians d'aquella època. Ara, amb aquesta feina feta, es
troben que recuperar aquell vestuari, aquella eina o les armes que portaven els
soldats a primers del segle XVIII els representa una inversió superior als 1.500
euros per persona. 'Això fa que molts que voldrien s'hi repensin', diu Clotet que
lamenta la manca de més suport institucional.

L'associació vol participar en reconstruccions històriques de batalles, desfilades o
celebracions com l'onze o el divuit de setembre. Els integrants dels grups de
recreació portaran fusells d'avantcàrrega per a fer més contundents i
espectaculars, però sobretot més sorolloses, les seves actuacions.

En aquests moments s'està treballant en la reconstrucció dels uniformes del
Regiment de la Diputació (1705-1714), un dels regiments d'infanteria creats per la
Generalitat per fer front als exèrcits borbònics. Concretament, estant elaborant
prototipus dels uniformes de fuseller, granader, timbaler, capità, sergent i alferes
(portaestendart). Els cinturons s'elaboren a Mora d'Ebre, els fusells arriben
d'Anglaterra, els vestits es confeccionen a Manresa i Sant Fruitós, i les espases
venen del Canadà.



La primera constància escrita del nom dels Miquelets es remunta a l'any 1640,
durant la Guerra dels Segadors. Aleshores, amb l'objectiu d'enfrontar-se a les
tropes de Felip IV de Castella, les autoritats catalanes van formar un cos de
soldats irregulars amb el nom de 'Companyia d’Almogàvers', conegut popularment
com a 'Miquelets'. Els Miquelets feren bo el seu nom original i causaren grans
baixes als terços castellans. Durant la Guerra dels Nou Anys (1688-1697) van
demostrar altra vegada la seva vàlua, aquesta vegada contra els soldats del rei de
França.
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