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Érem, som i serem

L
a recuperació per a la memòria his-
tòrica d’aquests fets té molt a veure 
amb la creació d’aquella associa-
ció, que nasqué a finals del 1994 

amb només set socis, una mica abans 
del que seria el 300 aniversari d’aquest 
luctuós episodi. El reconeixement ins-
titucional de l’efemèride vingué més 
tard, amb l’arribada al govern municipal 
l’any 2011 d’un quadripartit progressis-
ta. Però abans de conèixer com es va 
gestar la recuperació d’uns fets que poca 
gent a Vila-real coneixia unes dècades 
enrere, potser convindria acostar-nos al 
relat històric a través, entre d’altres, del 
“Diario de operaciones” de Cristóbal de 
Moscoso y Montemayor,  Conde de las 
Torres, un document  recuperat per l’ar-
xiver municipal, Vicent Gil, de l’Arxiu 
Històric Nacional, més concretament de 
la correspondència de José de Grimaldo, 
secretari del Despatx de Guerra i Hisen-
da del monarca borbònic. Aquesta docu-
mentació es donarà a conèixer a finals 
d’aquest any o principis del 2015 en un 
llibre que arreplegarà diverses qüestions 
històriques sobre la ciutat. 

Som al mes de desembre del 1705. 
La ciutat de València jura fidelitat a 
l’arxiduc Carles d’Àustria i el monarca 
rival en el conflicte successori, Felip V, 
ordena posar fi a la infidelitat valenci-
ana “por la fuerza de las armas”. Això 
implica que part de l’exèrcit es trasllade 
des d’Aragó a terres castellonenques, 
ocupe Morella i Benicarló i marxe so-
bre la capital valenciana. L’objectiu és 
establir una línia defensiva que talle la 

comunicació de les tropes austriacistes 
entre Aragó, Catalunya i València i as-
segure, al seu torn, el subministrament 
dels efectius borbònics.

De las Torres, considerat pels seus 
subordinats com un cap militar “or-
ganitzador i tàctic”, tot i que de tracte 
aspre i difícil (una visió que Vicent Gil 
confirma pel to i “l’aire de superioritat” 
que destil·len els seus escrits) comença 
a escriure el diari d’operacions el 26 de 

Imatge de l’acte de commemoració de la crema de Vila-real el 12 de gener del 1706, amb els miquelets austriacistes i personatges de l’època.

12 de gener del 1706, les tropes borbòniques 
conduïdes pel Conde de las Torres, de campanya 
militar per les comarques castellonenques, entren 
a sang i foc en Vila-real, on causen una autèntica 
massacre. Una operació de càstig i escarni per 
vèncer la resistència austriacista que, fa dues 
dècades, l’associació Socarrats rescatà de l’oblit 
en un acte amb més projecció social cada any.

La massacre que Vila-real 
rescatà de l’oblit
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