
Cometaris sobre el “Sabies que..? núm. 63”

He llegit detingudament el Sabies que..? núm. 63: El tresor de Montserrat, de Miquel

Castellvell, que fa referència al meu article del 4/9/2006 sobre la conquesta de Montserrat,

publicat dintre del Projecte 1808.

Primer de tot agrair el seu interès pel meu article, i comparteixo la seva aportació.

Però quan diu “ Però llegint la Historia de Montserrat del Pare Anselm Albareda, hi trobo la

següent versió sobre el Tresor i com es va perdre”. Donant a entendre que són dues

versions diferents. En realitat la seva aportació resulta complementaria i reafirma que quan

el general Suchet conquereix Montserrat el 25 de Juliol de 1811, el tresor no és trobava en

el monestir, i el seu saqueig no era possible.

La única matisació era que jo afirmava que tot avia estat evacuat a Mallorca al inici de la

guerra, i que fou utilitzat per finançar-la.

Segons el seu escrit una part si que fou traslladat a Mallorca, però la gran majoria fou

entregat a la insurrecció, per finança la guerra, segons el rebuts, que menciona, existents al

arxiu. Coneixent que els receptors foren capitans generals del exèrcit espanyol insurrecta. El

marqués de Palació, el marqués de Coupigny i Enrique O’Donell, i les seves dates de

comandament corresponen a períodes dels anys 1808, 1809 i 1810,  en conseqüència, el

tresor no podia ser objecte de saqueig l’any 1811.

Reconeixent que en la historia cap tema resulta definitiu, agraeixo la seva detallada

aportació, que incorporo als meus estudis.

El seu escrit obre una nova investigació, que era el “Crédito público de Barcelona”?, quina

finalitat tenia?, i sota quin control actuava?. Tot apunta que era un organisme recaptatori

situat a Mallorca, illa que s’incorporà a la insurrecció des del primer moment, sota la tutela

de la Gran Bretanya.
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