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Abstracte:
Els Mossos d’Esquadra és el cos policial de Catalunya que té tres-cents
anys d’història i que al llarg d’aquest període a sofert molts canvis
institucionals i interns deguts en el moment polític de cada època. La finalitat
d’aquest treball ha estat recopilar la màxima informació possible, analitzar-la
i contrastar-la entre les diferents visions.
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Abstract:
Catalonia’s police officers are call Mossos d’Esquadra. They have been
being Catalonia’s police for three hundreds years and all of these period
they had suffered a lot of institutional changes because of politics decisions.
The purpose of this work has been to collect maximum information, analysed
it and compared it among different visions.
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1-Introducció
Una definició de què seria el Cos de Mossos d’Esquadra és que és una
institució armada de caràcter civil.
L’objectiu principal del treball de final de grau sobre la historiografia dels
Mossos d’Esquadra és analitzar les principals fonts que han escrit sobre el
tema, quins són els debats historiogràfics que hi ha i quines són les
problemàtiques que existeixen.
En la història del Cos de Mossos d’Esquadra hi ha hagut certa divergència a
l’hora de fer un estudi de les diferents etapes. Per exemple, l’origen del Cos
és un període força estudiat; mentre que, els anys de la República, que van
ser els anys on el Cos de Mossos d’Esquadra va tenir les funcions més
semblants a les actuals, només es troba informació relacionada amb
vivències d’algun Mosso d’Esquadra. Tot i així hi ha una varietat de
informació força important.
S’ha de dir que l’origen i la gènesis dels Mossos d’Esquadra, l’actual cos de
la policia de la Generalitat de Catalunya, tot hi ser força estudiat no és prou
conegut i sovint es veu envoltat de fortes polèmiques, no només dins el
camp de la historiografia del nostre país sinó també dins els cercles polítics,
ja siguin autonòmics o estatals.
Dins d’aquesta polèmica hi ha forces preguntes a contestar. Quin fou el
veritable origen de les Esquadres a Catalunya? Per quin motiu i per a quina
raó fou creat aquest cos policial? Qui fou el fundador dels Mossos
d’Esquadra? Quan i en quin any va tenir lloc la seva fundació i creació?
L’any 1962 es publicà una història dels Mossos d’Esquadra, que va ser la
més seriosa i fiable que fins a les aleshores s’havia escrit mai. L’autora va
ser Núria Sales, que havia consultat de forma molt exhaustiva els fons
documentals dels diferents arxius de Catalunya i de l’Estat Espanyol que
guardaven documentació de les institucions de l’època, dels Mossos
d’Esquadra, i dels Veciana1. Per primera vegada es publicà un treball digne
1
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de crèdit i fiable. Núria Sales va ser la primera que desmitificà l’origen dels
Mossos d’Esquadra i la seva fundació. També desmitificà la figura de Pere
Anton Veciana, el seu primer Comandant en Cap, mite que fins aleshores
imperava en el camp de la història i de la literatura, molt acord amb els
cànons de la historiografia de finals del segle XIX.
Per acabar la introducció dir que el Cos de Mossos d’Esquadra és una
institució – símbol del nostre país, de gairebé tres-cents anys d’història.
2- Breu Història
El Cos de Mossos d’Esquadra és un institut armat la formació del qual es
remunta al segle XVIII. Inicialment es va crear com escamot local armat amb
la finalitat de mantenir l’ordre públic en substitució de la institució catalana
del Sometent i per perseguir els reductes dels Miquelets partidaris de
l’arxiduc Carles. Amb la mort de Lluis XIV ja al final de la Guerra de
Successió, les aspiracions de Felip V per ser rei de França es van
multiplicar i això el va fer entrar en guerra amb Lluis XV. En aquest context
de guerra, els partidaris austriacistes catalans es van fer forts a les
muntanyes i els boscos. Aquest va ser el motiu pel qual el Capità general de
Catalunya va crear, el 21 d’abril de 1719, les “Escuadras de Paisanos” a
cadascun dels nous corregiments sota les ordres d’un cap. Cada esquadra
s’organitzava en diversos escamots. Aquí és on entra per primera vegada el
nom de Pere Anton Veciana que fou un dels caps d’aquests escamots.
Després d’acabar la guerra amb França i signar els tractats de pau de La
Haia, les esquadres es dissolen el juliol de 1721, amb excepció de Cardona
i Valls, i no s’ha descobert el perquè en aquestes dues poblacions no es
dissolen. Tot i això el Capità general de Catalunya va voler mantenir
aquestes esquadres i les va reorganitzar el 24 de desembre de 1721.
Aquesta data serà molt important perquè es passarà a les “Escuadras de
Paisano Armades”2. Gràcies aquest fet, els Mossos d’Esquadra podrien
estar considerats la policia més antiga d’Europa, tot i que se li nega aquesta
condició.
2
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El 1723 després de passar uns quants anys com a cap d’escamot de Valls,
Pere Anton Veciana va passar a ser el Cap de tota l’Esquadra de Valls.
Aquest any també va ser important perquè hi va haver una reorganització de
les esquadres, es van augmentar els efectius i Pere Anton Veciana va ser el
Comandant en Cap del Cos de Mossos d’Esquadra el 1729. El 1735 va
renunciar al càrrec per motius d’edat i el seu successor va ser el seu fill Pere
Màrtir Veciana; és a partir d’aquí i durant els anys següents que el
comandament de les esquadres va passar a ser de la família Veciana.
Després de la mort de Pere Anton Veciana el 1836, hi havia escamots de
Paisans armats a onze poblacions de Catalunya: Valls, Riudoms, Piera,
l’Arboç, Solsona, Amer, Santa Coloma de Farners, Sant Celoni, Falset,
Torres de Segre i Figueres. A cada destacament hi havia entre 5 i 9 mossos
i un caporal que els dirigia. En aquells anys el cap tenia el rang i la
importància d’un coronel de l’exèrcit, mentre que els caporals s’equiparaven
a un tinent. A finals del segle XVIII hi havia un total de 126 homes el cos.
Les funcions inicials dels Mossos d’Esquadra van ser la neutralització de la
delinqüència comuna local dels pobles on estaves desplegats. A part d’això
també tenien la funció de perseguir als bandolers i als homes armats
perillosos, als quals els hi requisaven les seves armes. Primerament
aquestes funcions les realitzaven a Valls i Cardona i posteriorment a altres
indrets de la geografia catalana. Cal destacar una sèrie de bandolers
rellevants de l’època: Ramon Guardiola, Perot Rocaguinarda, Pere Joan
Barceló entre d’altres.
Una altra funció que tenien era la persecució dels caçadors furtius de les
terres senyorials i d’aquells reclams prohibits. A partir d’aquí, se’ns mostra
un canvi de societat i una transició al capitalisme.
Una altra funció que realitzaven, però que la feien residualment, era els
trasllats de delinqüents cap a les ciutats i evitar la prostitució i els jocs
il·legals. A partir de 1876 se’ls hi va atorgar al Cos de Mossos d’Esquadra
una altra funció: fer d’escorta del president de la Sala del Crim de la Reial
Audiència de Barcelona i realitzaven el servei de paisà.
6

Un cop entrat el segle XIX, s’ha d’anomenar una data que és força
important: el 27 de maig del 1817. Aquest dia el capità general Francisco
Javier Castaños va aprovar el primer Reglament de les Esquadres de
Catalunya, en el qual s’explicava l’organització, els drets, deures i els
càstigs per desobeir o alçar la veu a un superior. Un dels càstigs més durs
era ser empresonat a l’Àfrica o 10 anys de treballs forçats. A mitjans del
segle XIX també es va fer un reglament de l’uniforme que fins aleshores
incorporava el barret de copa, la jaqueta, les espardenyes de set betes de
cinta blava i les manilles de cordó gruixut blanc3. A partir d’aquest moment
l’uniforme es va canviar per motius policials i perquè alhora de perseguir a
delinqüents no fossin tant visibles.
Una altra data important és el 1836, quan la família Veciana renunciava al
comandament de les Esquadres. Els Veciana van estar al Comandament
del Cos de Mossos d’Esquadra des del 1721 fins al 1836, és a dir 115 anys
interrompudament. Això vol dir que ens trobem a una societat en la qual els
grups privilegiats sempre van tenir els rols de poder.
Una de les actuacions més famoses que va tenir el Cos de Mossos
d’Esquadra es va produir durant la Guerra dels Matiners4, quan van afusellar
el cap carlí i sacerdot Benet Tristany el 1847.
El fet més important del segle XIX per a molts historiadors és quan el 1868
hi ha l’abolició del Cos de Mossos d’Esquadra per ordre del general Prim 5.
Prim va voler fer una reforma de l’estat, la principal causa d’aquesta abolició
va ser que tenien una adscripció monàrquica. Els Mossos d’Esquadra
havien de ser substituïts per la Guàrdia Civil.
Vuit anys més tard, al 1876, amb la restauració borbònica, Catalunya va
retornar a la situació anterior, però el Cos no. Les diputacions de Girona,
Tarragona i Lleida no es volien fer càrrec del cost econòmic i manteniment
del Cos i per tant només es va restablir la seva presència a la diputació de

3
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Barcelona. En total a la diputació hi havia 182 mossos, 18 sotscaporals i 8
caporals i foren repartits pels municipis de la Garriga, la Granada, Monistrol,
Sallent, Torelló i Sant Cugat del Vallès. A Barcelona hi havia el cap del Cos i
un petit destacament. A Barcelona, els Mossos d’Esquadra gaudien de certa
mala fama per la repressió que havien causat als obrers durant els temps de
les dures condicions de vida i manca de protecció social.
Ja a principis del segle XX, el 1903, el desplegament del Cos estava a les
poblacions de Barcelona, Torelló, la Garriga, Gironella, Monistrol de
Montserrat, Sant Quintí de Mediona i Sant Cugat del Vallès. L’organigrama
havia canviat una mica ja que el cap del Cos era un Comandant i tenia a les
seves ordres a 7 Caporals, 25 Sotscaporals i 204 Mossos. Aquí el que és
pot veure és que cada vegada els Mossos d’Esquadra englobaven més
territori i més funcions.
No va ser fins al 1914 que hi va haver la fundació de la primera institució
governamental que volia recuperar la unitat territorial del Principat i
materialitzar les seves tradicionals aspiracions d’autogovern, aquesta va ser
la Mancomunitat de Catalunya. Amb la Mancomunitat les Esquadres es
mantenien però el canvi va ser que el Comandant estaria a la Capitania
General de Barcelona i les Esquadres també. Degut a això, va haver-hi una
oposició per part d’alguns diputats contraris a la Mancomunitat; aquests
reclamaven la supressió del Cos perquè les forces de seguretat establertes
a la ciutat comtal eren la Guàrdia Civil6.
El 1923 amb la dictadura de Primo de Rivera el Cos de Mossos d’Esquadra
es va mantenir. Durant aquest temps l’uniforme es va mantenir igual a grans
trets, però seguint els corrents europeus es va canviar el barret de copa i les
espardenyes, per una gorra de plat i les sabates. Les peces de barret de
copa i espardenyes de set betes només s’utilitzen en cerimònies de gala.
Això té el mateix significat policial que he explicat anteriorment, ja que així
no eren tant visibles.

6
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L’any 1930 és un any important, ja que el Cos es va reorganitzar en tres
esquadres localitzades en tres seus: Sallent, la Garriga i Piera, cadascuna
de les quals comandades per un capità-caporal i que cobrien les comarques
del voltant. El cap del Cos tenia el rang de Comandant i estava assistit per
un tinent. Tota aquesta sèrie de canvis venien determinats per canviar
l’organigrama de comandaments que havien estat fidels a la dictadura de
Primo de Rivera i que havien utilitzat el cos en activitats polítiques. Els nous
comandants els va triar el ministre de la Guerra, i els elegits van ser els
capitans Frederic Escofet i Bartomeu Muntané.
Ja entrat en el període de la II República 7, el Cos de Mossos d’Esquadra va
ser fidel a la República i va mantenir els valors republicans i catalanistes des
del primer moment.
Abans que Escofet i Muntané agafessin el càrrec, aquest era ocupat per
Ignasi Bufalà, que va voler continuar amb les pràctiques de vigilància de
sospitosos per motius polítics, contràries al reglament vigent del Cos, i
aquest fou el motiu d’enfrontament entre Bufalà i Escofet. Escofet va
informar al president de la diputació Joan Maluquer.
El dia 14 d’abril de 1931 es va proclamar la República Espanyola8, el cap
del Cos que en aquell moment era Ignasi Bufalà es va dirigir a la Capitania
General sense donar cap explicació als seus homes. Això passava al mateix
moment que Francesc Macià feia el seu discurs. Frederic Escofet, cap de
les Esquadres de la Garriga, quan va arribar al Palau de la Generalitat i va
veure que no hi havia el cap, es va fer responsable del Cos accidentalment.
Quan Macià ho va veure, va destituir a Bufalà i els dies següents a l’incident
es va procedir a omplir les diverses bacants del comandament. Com a cap
es va anomenar a Enric Pérez Fàrras i el seu tinent seria Cabeza que també
seria cap de Sallent per la fugida del capità Francesc López Gatell.
Amb Lluís Companys de president, els Mossos d’Esquadra es van mantenir
fidels a la Generalitat durant els Fets d’octubre de 1934. El cop va ser
7
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suprimit ràpidament per l’exèrcit espanyol i els Mossos d’Esquadra van ser
desarmats i els seus caps empresonats. Es va canviar tot l’organigrama de
comandaments i se’n van posar de nous, el més important va ser el Capità
Lizcano de la Rosa, el qual va espanyolitzar el Cos; bàsicament el que va
fer de la Rosa és reivindicar el passat espanyol del Cos de Mossos
d’Esquadra. S’ha de dir que això només va durar fins a les eleccions del
1936 on les esquerres i el catalanisme tornen a pujar.
El 18 de juliol de 1936, comença la Guerra Civil Espanyola. Els Mossos
d’Esquadra, la Guàrdia d’Assalt i després la Guardia Civil van vèncer
l’aixecament a la Batalla de Barcelona, amb un paper molt destacat del
Comissari General d’Ordre Públic, Frederic Escofet. Durant la Guerra Civil el
Cos de Mossos d’Esquadra va passar de 300 a 1000 efectius.
Durant la República ja es va pactar un pla de reforma que consistia en fer
un desplegament integral del Cos de Mossos d’Esquadra per tota Catalunya
per fer-se càrrec de la seguretat dels pobles i destinar a la Guàrdia Civil a
les capitals de comarca. També es va acordar que hi hauria el mateix
nombre d’efectius a tots els pobles. Degut a la derrota republicana aquest
projecte no va tenir futur.
Pel que fa als canvis que van haver-hi, es va incorporar l’escut de la
Generalitat a l’uniforme i es va fer d’escorta al president i es va protegir la
residència del mateix. Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola l’any
19399, el Cos de Mossos d’Esquadra es dissol, i no va ser fins el 21 de juliol
de 1951 quan la diputació provincial franquista presidida per Joaquim Buxó
d’Abaigar va rebre l’autorització del Ministeri de Governació per organitzar
una secció de Mossos d’Esquadra. Aquesta secció estava formada per 40
homes que provenien sempre de l’exèrcit espanyol, la Policia Armada i la
Guàrdia Civil, per tant la secció era de naturalesa militar. La seves funcions
eren principalment decoratives o per fer de porters dels edificis de la
diputació, com per exemple el Palau de la Generalitat. Un dels primers actes
9
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que va fer aquesta secció va ser una parada militar en motiu de la visita del
general Franco. Aquesta secció no tenia res a veure amb els Mossos
d’Esquadra anteriors. El 1961 es va ampliar a 50 efectius. L’any següent el
1962 se’ls va concedir la medalla de Sant Jordi per la tasca desenvolupada
en les inundacions que es van produir al Vallès i que van desbastar a
Catalunya. A finals de la dictadura franquista, la diputació i la Capitania
General establien el 21 d’abril el dia de les Esquadres, festa dels Mossos
d’Esquadra i que la seva primera celebració es va fer el 1976 i que avui
encara es manté com a diada.
El 1975 amb la mort de Franco comença a Espanya la transició
democràtica. El 1978 torna a Catalunya Josep Tarradellas com a president
de la Generalitat a l’exili, moment en el qual els Mossos d’Esquadra
augmenten a 100 afectius. El Cos, però, continuava en mans de la diputació
i els seus membres venien de l’exèrcit, com per exemple el capità Beltran
Gómez Alba que va ser el nou cap el 1977. S’ha de dir que Tarradellas no
era partidari de desenvolupar un Cos de Mossos d’Esquadra que era
residual i confiava més amb el Cuerpo Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.
Qui realment va apostar perquè el Cos de Mossos d’Esquadra fos la policia
de Catalunya va ser Jordi Pujol. El 25 d’octubre del 1980 el Ministeri de
l’Interior i el de Defensa van donar la jurisdicció als Mossos d’Esquadra a la
Generalitat de Catalunya. El 14 de juliol de 198310 el Parlament de
Catalunya va refondre oficialment el Cos de Mossos d’Esquadra com la
policia integral de Catalunya. A partir d’aquí va començar el desplegament
del cos que va començar el 1994 a Osona i es va finalitzar el 2008 a les
terres de l’Ebre11.

10
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3- ¿Què s’ha escrit sobre el Cos de Mossos d’Esquadra?
Tal i com he explicat a la introducció dins les publicacions referents als
Mossos d’Esquadra hi ha etapes de la seva història que estan molt més
estudiades que altres. El tema per excel·lència és la data de fundació del
Cos, tema sobre el qual encara no s’ha arribat a un consens. Possiblement
hi ha una cronologia que sigui la més idònia.
3.1. Historiografia del Cos de Mossos d’Esquadra
Dins de tot el que s’ha estudiat del Cos de Mossos d’Esquadra, es podria fer
una divisió de quan es van estudiar i redactar els treballs que he utilitzat per
fer aquest treball.
Una primera fase seria durant la dictadura franquista, on hi trobem Núria
Sales i Folch. Aquesta historiadora l’any 1962 escriurà el llibre Història dels
Mossos d’Esquadra: La dinastia Veciana i la policia catalana el segle XVIII.
Va aprofitar la seva tesis doctoral que havia fet el 1959 que es deia La
Polémica sobre Pedro Antonio Veciana y el origen de las Escuadras del
Baile de Valls.
És un llibre escrit en català que explica què va ser la policia catalana durant
el segle XVIII i part del XIX, a través dels quatre primers comandants. Les
fonts que utilitza per documentar-se venien d’arxius, com per exemple
l’Arxiu municipal i notarial de Valls, arxius familiars, l’arxiu del Cos de
Mossos d’Esquadra, i altres. També hi ha fotos i mapes del desplegament
que van realitzar els Mossos d’Esquadra per Catalunya. Els mètodes que va
utilitzar per fer la redacció i confecció del llibre són recopilar les fonts i
processar-les, ja que moltes estaven al català pre-normatiu.
Núria Sales el que fa amb el llibre és reivindicar el Cos de Mossos
d’Esquadra com una institució catalana tot i no deixar-se emportar pels
sentiments, ja que va ser la primera en desmitificar el personatge que
envolta la creació del Cos de Mossos d’Esquadra, Pere Anton Veciana. Per
altra banda l’idioma del llibre ens deixa entreveure que tot i està en temps
de la dictadura franquista Núria Sales va decidir publicar un llibre que
12

hagués pogut ser polèmic, degut a que fa una clara defensa a tot el que és
el Cos de Mossos d’Esquadra.
Una segona fase seria ja en temps de la democràcia. Un dels primers llibres
que es va publicar va ser Els Mossos d’Esquadra l’any 1981. Va ser un
encàrrec de la Diputació de Barcelona en el qual hi van participar uns
quants historiadors amb la presència de Ferran Mascarell com a director.
Tenien la intensió de fer una història des dels inicis fins a l’actualitat d’aquell
moment, al 1981, quan els Mossos d’Esquadra començaren a tenir més
importància arrel de la transició. El llibre està dividit en períodes històrics. El
primer capítol va sobre l’Antic Règim que el va escriure Núria Sales i és un
resum força extens del llibre de 1962. El següent capítol del llibre va sobre
la trajectòria dels Mossos d’Esquadra a la Catalunya Contemporània de la
mà dels historiadors Àngels Rodríguez i Enric Ucelay de Cal, a continuació
trobem un altre capítol on es parla dels Mossos d’Esquadra durant el
franquisme fet per l’historiador Gabriel Cardona. L’últim capítol analitza la
situació dels Mossos d’Esquadra i les seves perspectives de futur, fet per
Guillem Volart.
L’apèndix d’aquest llibre és sobre els Mossos d’Esquadra durant la
República. És un període que no s’ha estudiat de forma tant extensa com la
resta i tot el que se sap és gràcies a entrevistes a antics Mossos d’Esquadra
que van servir durant la República. És important anomenar que l’any 2006 el
departament d’interior de la Generalitat de Catalunya va fer una revisió del
llibre del 1981 i el va ampliar amb el llibre Mossos d’Esquadra: historia y
presente.
És un llibre clarament institucional, el qual té per objectiu avalar que el Cos
de Mossos d’Esquadra sigui la Policia de la Generalitat de Catalunya. És
institucional ja que la versió de 1981 va ser encarregada per la Diputació de
Barcelona i la revisió del 2006 encarregada per el Departament d’Interior.
Seguin un ordre cronològic trobem el llibre de l’Anna Borruel Llovera del
1998: Els Mossos d’Esquadra: Aportació documental a la seva història
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(1741-1821). És una historiadora que la gran majoria dels seus treballs són
sobre els Mossos d’Esquadra i té una amplia bibliografia. Aquest llibre és
interessant ja que va fer un recull documental relatiu a la família Veciana. És
un llibre escrit en català, totes les fonts del qual provenen del Institut
d’Estudis Vallencs. Fa una petita introducció clau per entendre després la
documentació. Aquesta documentació és bàsicament cartes relacionades
amb els Comandants del Cos de Mossos d’Esquadra i les autoritats del
moment.
La intenció de l’autora en fer aquest recull documental és obrir noves línies
d’investigació sobre la història dels Mossos d’Esquadra i la família Veciana.
L’any 1999 Joan Papell va escriure el llibre l’Origen dels Mossos
d’Esquadra. És un llibre escrit en català i que se centra en el fundador dels
Mossos d’Esquadra, Pere Anton Veciana. La intenció de l’autor, la qual es
mostra ben clara des del inici del llibre, és analitzar la vida de Pere Anton
Veciana i com va poder arribar al més alt del Cos de Mossos d’Esquadra.
Per altra banda és un llibre la intenció del qual és desmitificar el personatge
de Pere Anton Veciana i explicar realment quines van ser les motivacions i
interessos del personatge en qüestió. S’ha de dir que la primera que va
començar aquest procés fou Núria Sales. Les fonts que va utilitzar per
escriure el llibre són bàsicament un recull bibliogràfic de llibres que parlen
dels Mossos d’Esquadra abans de la seva publicació.
A part de centrar-se en la vida de Pere Anton Veciana, també té certs
dubtes de catalogar la creació del Cos de Mossos d’Esquadra a la data que
gairebé la totalitat de historiadors la posen, el 1719. És interessant ja que ell
exposa els seus motius.
La tercera fase ja seria entrat el segle XXI, amb un llibre de Manel Risques
Corbella de l’any 2003 anomenat, Identitat democràtica o tradició
espanyolista?. La repressió sobre els Mossos d’Esquadra a la postguerra.
És un llibre escrit en català, el qual analitza a fons els processos judicials
que van patir els membres dels Mossos d’Esquadra, després de la
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desaparició del Cos l’any 1939. La intenció de l’autor és veure com durant la
República el Cos de Mossos d’Esquadra va agafar una nova dimensió i que
un cop acabada la Guerra Civil Espanyola el règim franquista va voler
suprimir.
Les fonts que utilitza són tots les procediments judicials fets el 1939, els
antics caps, classes i mossos de les Esquadres de Catalunya que es troben
a l’Arxiu del Tribunal Territorial Tercer de Barcelona. També va utilitzar la
documentació de l’Arxiu Nacional de Catalunya, més concretament el fons
157- Mossos d’Esquadra, procedents de l’Archivo Histórico NacionalSección Guerra Civil de Salamanca, que contenen els expedients referents
als Mossos durant la República i la guerra. Per altra banda també va
consultar els fulls de servei de caps i oficials, que són a l’Arxiu Històric de la
Guàrdia Civil a Madrid. Aquestes fonts són especialment útils i valuoses
perquè contenen una llista detallada de tots els imputats en els diferents
processos judicials.
3.2. Cronologia
La qüestió de la data de creació del Cos de Mossos d’Esquadra ha generat
dilemes entre els diferents historiadors. Núria Sales donava com a possible
data de la fundació d’aquest cos armat l’any 1721 -ometia com a probable la
de 1719-, any de la primera reorganització de les forces i no de la creació.
En canvi ella no acceptava la tan pregonada data de 1690 i tenia els seu
dubtes de la de 1713, que alguns autors, seguint el contingut d’un memorial
presentat al rei per Felip Veciana, per mirar d’obtenir favors, l’havien
interpretat i acceptat com a data certa i única.
La mateixa autora l’any 1981, publica un llarg i dens article a la revista
Avenç titulat: Els Mossos d’Esquadra a l’Antic Regim (1721-1835). Joan
Papell en el llibre l’Origen dels Mossos d’Esquadra no està d’acord amb la
data de creació que planteja Núria Sales. Ell afirmava que aquesta data no
és la correcta, ja que el 1721 faria referència a la de la reorganització per tal
de perseguir els escamots guerrillers austriacistes, després de l’armistici
signat entre el Borbó espanyol i la Quàdruple Aliança.
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L’Anna Borruel en un petit opuscle que li va encarregar l’arxiu Municipal de
Valls i, posteriorment, en el llibre que va editar el consell Comarcal de l’Alt
Camp12,sobre els orígens dels Mossos d’Esquadra estava d’acord amb la
data que proposava Núria Sales.
Joan Papell tampoc estava d’acord amb Anna Borruel, ja que per ell
aquesta assegurava que Baltasar Martí va ser batlle de Valls l’any 1719, en
el moment de la fundació de les esquadres. Segons Papell aquesta dada no
tenia fonament, ja que Baltasar Martí ho seria a partir del 24 de maig de
1719, quan les esquadres van ser fundades el 21 d’abril d’aquest mateix
any. Papell postulava que potser Anna Borruel volia dir que quan la força del
paisanatge armat es creà a Valls, el 28 de juny, vint dies després d’haver-se
constituït a tot Catalunya, en aquell moment, Baltasar Martí ocupava
l’esmenta’t càrrec, i ho continuava essent l’any 1720, després dels fets
sagnants del 5 de desembre de 1719, que van durar fins el 30 de juny de
1721, moment en què va ésser substituït per en Pere Anton Veciana.
Aquests fets sagnants van ser aldarulls entre els Mossos d’Esquadra i la
població de Valls, però actualment no es té més informació sobre aquests.
L’any 1721 pels historiadors especialistes en el tema va ser important ja que
“su Excelencia y Real Audiencia”13, va reorganitzar les “Esquadras de
Paysanos Armados”, per a la persecució dels guerrillers austriacistes, que
havien quedat dispersos per la geografia catalana, després de l’assignatura
de l’armistici, agrupant-les en dos grans grups operacionals. El primer es va
establir a Cardona i el segon a Valls. Aquest últim, sota el comandament en
cap, Pere Anton Veciana, estava dividit en tres subgrups ubicats en
diferents llocs: un a Valls, l’altre a Riudoms i el tercer a Rodonyà,
comandats cadascú per un caporal. En total hi havia uns trenta-sis homes.
Finalment Núria Sales és convençuda per veure que la reorganització que
es produeix el 24 de desembre de 1721 no va tenir un caràcter fundacional i
afegeix que no hi ha cap raó per no creure que les Esquadres no haguessin
12
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Anna Borruel Llobera. Les esquadres del Batlle de Valls: origen i fundació de les esquadres de Catalunya (1990).
Núria Sales i Folch. Història dels Mossos d’Esquadra (1962) i Joan Papell. L’origen dels Mossos d’Esquadra (1999).
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estat fundades amb anterioritat a l’any 1719. Amb el seu dubte, va donar
peu a creure en la vella teoria, la qual explica, possiblement, que la fundació
tenia lloc l’any 1713, en posar Pere Anton Veciana els seus escamots
particulars a disposició del marquès de Lede per a perseguir “el brigadier
Nebot y sus secuaces”, notícia treta i hàbilment propagada de la lectura d’un
memorial presentat al rei per Pere Màrtir Veciana, l’any 1745, i també d’un
altre posterior.
Francesc Olivé Ollé, l’any 1984, va presentar un comunicat al primer
Congrés d’Història Contemporània, que es va celebrar a Barcelona. No és
un estudi sobre els Mossos d’Esquadra, sinó que gira entorn a la trajectòria
social dels Veciana al segle XVIII a Valls. Va estructurar el seu treball a
través dels personatges de la nissaga, començant pel pare de Pere Anton
Veciana, Josep Veciana, pagès de Sarral, fins a la figura de Pere Màrtir
Veciana i Civit. En estudiar la vida de Pere Anton Veciana, primer
comandant de les Esquadres, va tornar a cometre l’error que va cometre
Núria Sales, quan arrancava l’origen dels Mossos d’Esquadra el 1721 i en
presentar Pere Anton Veciana com l’adalil de la persecució i captura de
“malhechores y facinerosos”, com sempre s’havia explicat. Un altre error
que va cometre va ser dir que a Pere Anton Veciana se’l nomena sostsbatlle
de Valls el 1715, quan la data correcta és la de 1714.
Un altre nom que apareix en aquest debat, però que és poc rellevant, és el
de Xavier Pérez que aprofita el ingrés de nova documentació a l’Arxiu
Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners per donar a conèixer la
noticia de la formació de l’Esquadra de mossos a la població gironina.
L’article abraça el període de temps que va des de 1719 al 1844.
En el llibre, El ejército de los Borbones, de M. Gómez Ruiz i F. Alonso
Juanola, apareix la noticia que els Mossos d’Esquadra foren creats a l’any
1692 per Pere Anton Veciana. Aquest va armar a vint-i-cinc macips o criats
de casa seva, els quals havien de guardar i protegir les rècules de mules
contra els lladres de camins, quan aquell les portava a vendre a les fires i
mercats, i que més tard les va oferir al marquès de Lede per la persecució
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del brigadier Nebot. Amb aquesta interpretació dels fets, els autors no fan
res més que seguir el dictat d’Ortega i Espinós. S’ha de dir que ambdós
historiadors no desconeixen la Real Orden de 21 d’abril de 1719, de creació
de les “Escuadras de Paysanos armados”, però per a ells, aquesta reial
ordre, no té cap significació i valor que ser la data de la reorganització dels
Mossos “cuyo mando recayó en el fundador, don Pedro Antonio Veciana”.
Ells cauen en l’error de dir que el 1720 hi ha una augment de 100 homes a
la plantilla, però això és una dada incorrecte.
Margarita Aritzeta, en el llibre Carrasclet-Veciana, no aporta res de nou al
camp de la historiografia d’ambdós personatges. El seu propòsit no era altre
que el de reconstruir un comentari crític a les anteriors aportacions
històriques a la bibliografia d’autors que han precedit en el tractament del
tema. Això sí, fa uns anàlisis dels fets d’armes d’aquella època i els fa girar
entorn l’assalt de Valls, del dia 5 de desembre de 1719, per les tropes del
coronel Pere Joan Barceló alies Carrasclet.
Entre 1924 i 1935 el setmanari La Crónica de Valls, prenent el relleu a La
Publicitat de Barcelona, encetà una controvertida polèmica sobre l’origen
dels Mossos d’Esquadra, sobre la pàtria d’en Veciana i sobre els fets de la
Guerra de Successió al Camp de Tarragona. Fins i tot, relatà l’actuació
d’armes de Pere Joan Barceló a la comarca de la Segarra i l’Urgell. Durant
aquell viu i actiu intercanvi d’acusacions contra Veciana o de lloances en
defensa de les Esquadres de Catalunya, hi van intervenir Francesc Aletron i
Ballesté, Antoni Rovira i Virgili, Ramon Maria de Veciana i Prat, Pere Mialet,
el prevere Josep Blanch i Indaleci Castells. Per primera vegada, els
contraris a la figura de Pere Anton Veciana s’havien pres la molèstia de
revisar la documentació inèdita dels arxius vallencs, en els quals hi havia
molts documents de la família Veciana. En defensa del primer Comandant
Pere Anton Veciana i de l’actuació “exemplar” dels Mossos, només es van
fer sentir Ramon Maria de Veciana i Prat, amb arguments i idees extrets del
llibre Ortega i Espinós, i aportava, com a prova fefaent que justificava la

18

veracitat d’aquella obsoleta aportació històrica decimonònica orteguiana, el
cèlebre “Memorial y Servivios” que Felip Veciana va lliurar al rei l’any 1779.
Si d’alguna cosa lloable es va treure d’aquell enrenou fou l’haver-se
descobert, en benefici de la història de Valls i de les Esquadres a Catalunya,
nous documents que eren desconeguts. Aquest documents van propiciar el
coneixement de noves dades i noticies que enriquiren el camp de la
historiografia vallenca i de Catalunya. Però, si hi va haver-hi alguna cosa
positiva també en va haver-hi una de negativa. La passió dels actuants,
posada en la denigració dels Mossos i dels Veciana, va enterbolir una
possible anàlisi objectiva de la història d’aquell cos i de les persones que el
comandaren durant més de cent anys.
L’any en què tots els historiadors estan d’acord sobre la fi de l’etapa de
l’Antic Règim dels Mossos d’Esquadra és el 1835.
Després comença la trajectòria dels Mossos d’Esquadra a la Catalunya
Contemporània que aniria fins el 1939. He de destacar dos historiadors que
han estudiat gairebé des de zero aquest període: Àngels Rodríguez i Enric
Ucelay de Cal.
Abans d’aquests dos historiadors no hi havia cap estudi realment complet o
seriós – ni tan sols simplement institucional - del paper de la policia en la
societat burgesa catalana. Els Mossos d’Esquadra – amb alguna petita
excepció- no apareixen en els llibres d’història contemporània general. Per
aquest motiu no va ser gens fàcil per aquests dos historiadors fer una
història dels Mossos d’Esquadra que aniria des de 1836 al 1939.
El període de 1836-1939 és, òbviament, una etapa llarga que es va
caracteritzar per canvis complexos en l’economia, en la societat no
solament catalana sinó també en l’espanyola i com a conseqüència amb
tensions ben conegudes entre les dues societats. A més a més, durant tota
la primera part del període, fins el 1868, les esquadres són en primera línia
del conflicte social. És més, estan el mig de les implicacions que té a nivell
de Catalunya la lenta reconstrucció d’un nou estat espanyol de patró
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burgés. Els Mossos es van trobar no solament en la lluita entre l’ordre i la
revolta popular, sinó també al mig de la batalla institucional i sorda entre la
Capitania General de Catalunya i la Diputació provincial de Barcelona, i en
la pugna burocràtica entre els interessos de les diverses entitats
administratives a Catalunya i l’afany institucionalment expansiu i formalment
racionalitzador de la Guàrdia Civil. Això el que vol dir és que els Mossos
d’Esquadra van haver de fer front a les retallades de jurisdicció que els feia
les institucions espanyoles.
Dins d’aquest període hi ha un tema que no està estudiat: els Mossos
d’Esquadra durant la II República. És interessant ja que quan vaig fer el
buidat de bibliografia disponible sobre la Història dels Mossos d’Esquadra
només vaig trobar dos llibres que parlaven dels Mossos i la República. Són
dos llibres que parlen d’aquest període a través de dos entrevistes de dos
mossos d’esquadra en temps de la República. És molt rellevant ja que els
Mossos durant la II República tenien les mateixes funcions i tenien el mateix
caire institucional que l’actualitat14.
Després de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) arriben els estudis dels
Mossos d’Esquadra durant el franquisme. Vull destacar a dos historiadors
especialistes en el tema: Gabriel Cardona i Manel Risques Corbella.
L’any 1939 el Cos de Mossos d’Esquadra va ser dissolt i dispersat per
l’exili15. Només dotze anys després del final del conflicte fou autoritzada la
reconstrucció simbòlica del cos. Però, quan es va reorganitzar, la seva
existència fou una qüestió d’estat, un tema mirat amb suspicàcia a les
esferes del poder, de manera que els Mossos d’Esquadra, durant més de
vint anys, a penes pogueren ésser res més que un testimoniatge estètic a la
plaça Sant Jaume, la constància uniformada d’un record que no tenia massa
a veure amb l’antiga institució. Perquè, veritablement, no fou reconstruït,
sinó que es ressuscitaren el seu nom i la seva esperança amb finalitats
decoratives i gairebé folklòriques.
14

Pau Ruestes Mòdol. Vivències d’un Mosso d’Esquadra del temps de la República: una mare i una terra ferma (2001);
Núria Sales, et al. Els Mossos d’Esquadra (1981).
15
Manel Risques Corbella. Identitat democràtica o tradició espanyolista? La repressió sobre els Mossos d’Esquadra a la
postguerra (2003).
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Però aquesta resurrecció controlada serví perquè pervisqués el record
popular –sovint cofoi- de la policia catalana.
En l’acabament de la dictadura franquista l’any 1975, el Cos de Mossos
d’Esquadra va tornar a tenir totes les funcions que li corresponen el 14 de
juliol de 1983. A partir d’aquesta data el Cos de Mossos d’Esquadra va
passar a ser la policia integral de Catalunya16.
3.3. Imaginari identitari i Mossos d’Esquadra
Un dels plantejaments que gairebé sempre es fa quan es parla dels Mossos
d’Esquadra és qui va ser el fundador. En la historiografia sempre s’ha donat
un nom, que és Pere Anton Veciana. Aquest nom sempre ha portat molt de
misteri i molts mites. Dels llibres que he consultat i llegit, l’autor que fa una
excel·lent radiografia d’aquest personatge i el desmitifica és Joan Papell en
el llibre L’Origen dels Mossos d’Esquadra. Al meu entendre i al de
l’historiador Joan Papell és imprescindible explicar en trets generals la vida
d’aquest personatge per entendre el perquè va arribar a ser el comandant
en cap dels Mossos d’Esquadra. Joan Papell fa una biografia exhaustiva de
Pere Anton Veciana.
Pere Anton Francesc Gaspar Veciana i Rabassa va néixer a la vila de
Sarral, a la Conca de Barberà, el dia 8 d’abril de 1682. Era fill legítim i
natural del pagès benestant Josep Veciana i Moles, de Sarral, i de Maria
Rabassa i Miró.
De la infància i joventut de Veciana no se’n sap res. Es troba l’any 1703,
quan tenia vint-i-un anys, citat com a marmessor en el testament del seu
germà, l’escultor Anton Veciana i Rabassa, que residia a Valls, i casat amb
Maria Arnet, filla del paraire Francesc Arnet.
Als vint-i-dos anys, el 7 d’abril de 1704, es va casar amb Maria Tecla Civit i
Llobera a l’església de les Piles. De casat va viure alguns anys a les Piles
16

Definició: Una definició de la policia integral, seria la d'aquella que té assignades absolutament totes les
competències de l'àmbit policial dins del territori en què opera, incloses les que corresponen a una policia
administrativa general i completa.
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on tenia una propietat mitjana, dedicant-se a la pagesia, probablement a la
ramaderia, professió que potenciaria una vegada instal·lat a Valls; actuant
com a negociant o porcater. A les Piles va néixer el seu primer fill, Pere
Màrtir, que va ser el segon comandant en cap dels Mossos d’Esquadra,
capità d’infanteria i ciutadà honrat de Barcelona, així com també la primera
de les seves filles, Maria Eugenia, que es casaria amb el doctor Francesc
Vives.
L’any 1709 Pere Anton Veciana va fixar la seva residència a Valls, on es va
traslladar amb la seva dona Maria i els seus fills Pere Màrtir i Maria Eugènia.
A Valls hi va residir el seu pare Josep. A Valls va adquirir en una subhasta
pública una casa al carrer del Carme. En aquesta casa va viure la família de
Pere Anton Veciana.
Durant la Guerra de Successió va romandre a Valls. No va lluitar ni en el
bàndol austriacista ni tampoc va formar part de la milícia local, ni pels
filipistes. Fins el 1713 la vila de Valls va ser fidel a l’arxiduc Carles i mai va
ser ocupada per les tropes borbòniques.
Els motius principals pels quals Pere Anton Veciana mai va escollir un
bàndol segurament van ser perquè el seu estat de salut era força precari.
L’únic que trobem de la participació de Veciana a la guerra va ser el 1711
que va participar en un comboi de bagatges de la vila en dos viatges per a
transportar pertrets de guerra per a les tropes austriacistes.
Hi ha una llegenda que explica que Pere Anton Veciana va ser designat
síndic de la vila de Valls per anar a Tarragona a retre homenatge al
marquès de Lede el 8 de juliol de 1713. Estudis realitzat han demostrat que
és improbable que hagués anat designat síndic de la vila, ja que tal i com
explica en el llibre del Consell de la vila, hi van anar Joan Sardà i Jaume
Sarrà17.
Aquest fet és importantíssim perquè desfà la llegenda que explica que Pere
Anton Veciana va ser un dels personatges designats per anar retre
17

Joan Papell. L’origen dels Mossos d’Esquadra (1999). Pàgines 160 – 169.
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homenatge al Comandant en Cap de les tropes que venien de Tortosa un
cop van ocupar Tarragona. Això és rellevant perquè amb aquest episodi es
pot comprovar la mitificació que hi havia del personatge.
L’acabament de la guerra va agafar a Pere Anton Veciana al costat de la
seva dona que s’estava morint. L’onze de setembre de 1714 fou nomenat,
per manament i ordre del marquès de Castellfort i acceptat pels jurats de
Valls, sotsbatlle de la vila.
A partir d’aquí la vida de Pere Anton Veciana va canviar radicalment, ja que
va passar de ser una persona anònima a adquirir molt de poder. A partir que
és anomenat sotsbatlle de Valls, esdevindrà l’home més poderós i influent
de Valls, ben relacionat amb les autoritats borbòniques, tant del corregiment
de Tarragona, com de la Reial Audiència i la cort de Madrid. Tot aquest
poder el va adquirir perquè es va convertir en un fidel servidor de les
autoritats borbòniques. A partir d’ell s’inicia la nissaga de comandants de les
Esquadres a Catalunya. Un fet important i força remarcable va ser que
després de la mort de Pere Màrtir Veciana i Civit (fill de Pere Anton) i en
temps de Felip Veciana i Dosset, el rei va concedir a la casa Veciana de
Valls, de manera perpetua, que un dels seus membres es fes càrrec de la
comandància de les Esquadres. Això el que vol dir és que nomes per portar
el cognom Veciana ja tenies el dret de comandar les Esquadres.
A partir d’aquí els poders de Pere Anton Veciana van anar creixent. El 1721
Pere Anton va ser elegit batlle de Valls per designació de l’arquebisbe
Manuel

de

Samaniego

y

Jaca.

Aquest

càrrec

també

l’ocuparan

interrompudament la família Veciana tot el segle XVIII i part del segle XIX,
nomes hi haurà un petit període de temps que no l’ocuparan que serà el
final de la vida de Pere Màrtir. A part d’això, els descendents de Pere Anton
Veciana van ocupar càrrecs molt rellevants a l’Administració civil borbònica i
provaren fortuna a la carrera militar, on es distingiren pel seu valor, la seva
capacitat i provada fidelitat a la monarquia borbònica. Fins i tot ingressaren
a la petita noblesa del país, com a cavallers i com a ciutadans honrats de
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Barcelona. El 1723 Pere Anton Veciana va arribar a la cúspide quan li van
donar el títol de comandant únic de les Esquadres de Catalunya18.
Aquesta petita però essencial biografia que he exposat, és imprescindible
per explicar el debat historiogràfic que existeix al voltant de la figura de Pere
Anton Veciana. És un personatge que al llarg dels anys se li ha donat uns
atributs que no són els adequats. Com s’ha pogut veure, els diferents
historiadors, i en especial Joan Papell, Pere Anton va ser un personatge que
va passar de ser una persona que va arribar a Valls de casualitat, a ser una
de les persones més importants de Catalunya d’aquella època. Va arribar a
la cúspide del poder gràcies a ser fidel als borbònics, personatges que
després de 1714 van oprimir Catalunya. Aquí es trenca el principal mite de
Pere Anton Veciana, que sempre s’ha l’havia anomenat com una persona
fidel a Catalunya i realment s’ha demostrat i tots els historiadors hi estan
d’acord, que va ser un personatge que sempre va estar a favor dels seus
interessos i dels borbònics. Per altra banda, a partir de 1723 quan va tenir el
comandament únic de les Esquadres de Catalunya i abans es va dedicar a
perseguir a tots aquells catalans que estaven en contra de les tropes
borbòniques i dels borbònics.
Per entendre com va ser l’ascens de Pere Anton Veciana dins de les
Esquadres de Catalunya, Anna Borruel i Llovera va fer un llibre anomenat
Els Mossos d’Esquadra: Aportació documental a la seva història (17411821). És un recull documental molt interessant relatiu a la família Veciana.
Aquest llibre posa a l’abast dels historiadors una eina de treball per obrir
altres línies d’investigació. Són un recull de cartes i documentats que van
rebre els membres de la dinastia Veciana durant els anys del seu
comandament.
Un altre plantejament que és molt freqüent a la historiografia del cos de
Mossos d’Esquadra és veure si aquest cos policial té una identificació
catalana o espanyola. Manel Risques Corbella, va fer un llibre que es
planteja aquesta pregunta. El títol del llibre és: Identitat democràtica o
18
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tradició espanyolista: La repressió sobre els Mossos d’Esquadra a la
postguerra. És un llibre que recopila i analitza tots els processos judicials
que van tenir tots els mossos i caps que van pertànyer al Cos de Mossos
d’Esquadra durant la República.
Tal i com he explicat a la breu història, el 1939 el cos de Mossos d’Esquadra
va ser dissolt i no va tornar a estar en funcionament fins el 1952. Manel
Risques diu que la dissolució del 39 no va ser la primera ja que després de
les revolucions de 1820 i 1868 també van ser dissolts. Però al que ell es
refereix és que amb la refundació de 1952, els mossos ja no tenien aquella
capacitat repressiva que els va caracteritzar durant tot el segle XVIII i XIX i
part del segle XX que els hi va atorgar la monarquia borbònica i que van ser
odiats especialment per les classes populars i els sectors progressistes de
la societat catalana.
De fet el que reivindica Risques és que durant la República el cos de
Mossos d’Esquadra va iniciar la construcció d’una nova identitat
democràtica catalana vinculada a les institucions catalanes i associada
també a unes tasques d’Ordre Públic que van defugir de la repressió de
l’anarcosindicalisme. Aquest fet és importantíssim perquè el que es veu es
una transformació del que havien estat els Mossos d’Esquadra fins a les
hores. Un altre fet rellevant al qual Risques li dóna gran importància, és els
fets de 1934 on el Cos de Mossos d’Esquadra va ser fidel a la Generalitat i
assoleix un perfil imaginari al qual se’l va anomenar “l’exèrcit de Catalunya”.
A partir d’aquest fet hi va haver el conflicte identitari dels Mossos
d’Esquadra que encara avui dia dura. Hi va haver una reivindicacions molt
fortes per part del Capità Lizcano de la Rosa que no volia perdre la tradició
borbònica que tenia el cos19.
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El capitán Lizcano de la Rosa: 244 años después de la creación del cuerpo de Mozos de Escuadra de Cataluña, ha
sido nombrado por la Superioridad para tomar el Mando, SALUDO al fundador y gran Patricio, Don Pedro Antonio de
Veciana y de Rabasa. Su acendrado sentido español, militar y esto conviene aclararlo para dar luz a todo este
horizonte con que los separatistas han cubierto la verdad de las instituciones y los hombres de Cataluña, creando una
mítica leyenda de anti-España y de odio al Rey, que es totalmente una farsa. Los “Mozos de Escuadra” estuvieron
siempre al servicio del Rey a través del Capitán General de Cataluña y fueron leales al poder militar. Su bandera, la de
España, su ley, la del Rey. Font: Manel Risques Corbella. Identitat democràtica o tradició espanyolista? La repressió
sobre els Mossos d’Esquadra a la postguerra (2003). Pàgina 12.
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A mesura que la guerra civil avançava, Risques diu que el Cos de Mossos
d’Esquadra cada vegada anava tenint més importància fins al punt que va
ser imprescindible per la imposició política de ERC i el PSUC després dels
fets de 1937.
Durant aquests anys, és a dir del 1931-1939, va haver-hi una transformació
gairebé integral del Cos de Mossos d’Esquadra, tant Risques com Cardona
li donen una grandíssima transcendència. Amb la implantació de la
República es van trencar dos segles de tradició espanyolista del Cos de
Mossos d’Esquadra. Ja amb la dictadura franquista es va voler tornar a la
tradició espanyolista i s’ha de dir que es va aconseguir, però va durar fins a
la transició, ja que en aquells 8 anys de República es van canviar tantes
coses que un cop arribada la transició es va tornar a recuperar l’essència
catalana que s’havia arribat a aconseguir i recuperar la grandíssima
importància que van tenir els Mossos d’Esquadra per ajudar a la Generalitat
de Catalunya i al poble català.
4. Conclusions
La primera cosa que cal comentar és la data de la fundació del Cos, de la
qual encara no n’hi ha una que unifiqui a tots els historiadors. S’ha de dir
que en articles actuals la data que es dóna com a provable és la de 1719.
Un fet rellevant és que a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l’actual
acadèmia de Policia del Cos de Mossos d’Esquadra, quan en els nous
agents se’ls hi explica la història del Cos, la comencen a explicar a partir de
1721. Això té un sentit, ja que va ser aquest any quan el Cos de Mossos
d’Esquadra va passar a ser Escuadras de Paisano a Escuadras de Paisano
Armado, per tant faran honor a la seva definició que és una institució
armada de caràcter civil.
La resta d’Europa pren per vàlid el 1721 com a inici d’aquest Cos, ja que és
a partir d’aquí quan els agents aniran armats. És bo comentar que molts
historiadors ja siguin nacionals o no, li atorguen al Cos de Mossos
d’Esquadra la categoria de ser la primera policia d’Europa. Tot i això la resta
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de cossos policials d’Europa no accepten aquesta afirmació i posen com a
primera policia d’Europa la britànica Scotland Yard fundada el 1829.
Personalment si hagués de triar una data fundacional seria la de 1719, tot i
que per mi la data clau i que va canviar totalment el rol del Cos de Mossos
d’Esquadra va ser l’any 1721, pels motius que he explicat anteriorment i, a
més, perquè a partir d’aquest any els Mossos tindran moltes més funcions.
Un altre aspecte a comentar i que a mi m’ha sorprès és veure que la totalitat
dels autors que parlen del fundador del Cos de Mossos d’Esquadra, en Pere
Anton Veciana, el desmitifiquen i expliquen com van succeir els fets. Un fet
constatable és que per aquest treball he parlat amb Mossos d’Esquadra en
actiu i ells tenen clar que Pere Anton Veciana no va ser un personatge
favorable als catalans i tota la història que els hi expliquen està enfocada a
desmitificar el personatge.
El que he pogut analitzar i concloure és que Pere Anton Veciana i la dinastia
Veciana van ser una família que es va moure totalment pels seus
interessos. Van ser “botiflers” en temps de Felip V, absolutistes a l’època de
Ferran VII, monàrquics a la primera república, i durant el regnat de Carles
III, els Veciana van ser el gran enemic de la Il·lustració. L’extremisme
tradicional que va dur a terme la dinastia Veciana es pot concloure en
diferents característiques que la gran majoria d’historiadors estan d’acord.
Vindrien determinades per un amor a l’ordre i als drets de la propietat per
damunt de tot, i un cert oportunisme, respecte a les jerarquies que hi havia a
cada moment.
És indubtable que, durant els primers 200 anys d’història del Cos de Mossos
d’Esquadra, i la totalitat d’historiadors així ho avala, va ser un cos que
oprimia als catalans i que els seus caps estaven a favor dels espanyols. La
primera que va destapar aquest fet va ser Núria Sales. L’anomeno ja que
ella ho va fer en un temps en que a Espanya es vivia una dictadura feixista i
que el seu llibre Història dels Mossos d’Esquadra és un retrat valent del que
va ser la dinastia Veciana dins del cos de Mossos d’Esquadra.
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Tot i tenir clar que la dinastia Veciana era una família favorable als
espanyols, i així ho demostren els documents, la cultura popular del segle
XIX sobretot alaven al Cos de Mossos d’Esquadra a través de poesies. El
primer que farà això serà Mossèn Cinto Verdaguer, el qual farà Los Moços
de la Esquadra; es tracta d’un poema que segueix les millors tradicions del
romanço popular. Durant el segle XVIII no es troba cap poesia o cançó, ni
popular ni de cap altra mena, que mencioni el Cos de Mossos d’Esquadra.
Hi ha algun romanço sobre Ramon Guardiola20, i d’altres maquis o bandits
famosos capturats pels mossos: però no es refereixen per res als mossos, i
quan parlen dels qui els capturen, es limiten a dir “la tropa”. Això és
interessant, perquè aquí es veu com els primers anys dels Mossos
d’Esquadra no eren estimats per la població i això té sentit perquè després
de la Guerra de Successió Espanyola, la repressió que van fer els Mossos
d’Esquadra a la població va ser molt forta.
En canvi, el segle XIX és efusiu i pletòric en matèria de cants i poesies que
exalcen la figura dels Mossos d’Esquadra: fins el punt que una cançó
s’atribueix a la captura de Joan de Serrallonga pels Mossos d’Esquadra.
Això possiblement vindria determinat per una revaloració de tot el que era
específicament català, en contrast amb el centralisme isabelí, representat
en matèria policial amb la creació de 1844 de la Guardia Civil. Això, tindria
molt de sentit ja que per exemple Serrallonga va ser un mite a la seva època
i tot i això es va fer una cançó homenatjant els mossos que el van capturar.
Aquí el que s’ha de distingir segons la meva opinió i que moltes vegades no
es fa, és el que és i representa el Cos de Mossos d’Esquadra i la dinastia
dels seus creadors, és a dir la família Veciana. Amb això em refereixo a que
indubtablement i segons la meva opinió el Cos de Mossos d’Esquadra
encara que en els seus inicis va tenir un component clarament espanyolista
per culpa dels seus caps, no vol dir que no fos un símbol de Catalunya.
Amb això volia entrar a concloure un dels últims apartats: la catalanitat del
Cos de Mossos d’Esquadra. Segons el que he pogut llegir i analitzar dels
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historiadors que han escrit sobre el tema, he arribat a una sèrie de
conclusions.
La primera que vaig veure des d’un bon començament és que la totalitat
dels historiadors catalans estan d’acord en anomenar el Cos de Mossos
d’Esquadra una institució que representa els catalans. Una altra cosa són
els historiadors espanyols que han treballat sobre el tema i que diuen que el
Cos de Mossos d’Esquadra ha estat històricament una institució bàsicament
espanyola. Aquest mateix debat sempre s’ha traslladat a la política nacional
i autonòmica del nostre país.
És innegable que el Cos de Mossos d’Esquadra va ser una institució creada
per catalans i que aquests servissin als catalans, però que després a
conseqüència dels seus caps, el seu rol va canviar, però al meu entendre la
seva identitat no.
Un exemple molt clar del que estic dient i he explicat estesament en el
tercer punt és la gran importància que va tenir el Cos de Mossos d’Esquadra
durant l’aixecament feixista del juliol de 1936 i que va ajudar a frustrar-lo. Si
els Mossos d’Esquadra no tinguessin aquesta identitat catalana hagués
estat impensable que sufoquessin l’aixecament. Un altre exemple molt clar i
que es veu perfectament és que el Cos de Mossos d’Esquadra es veu com
una institució íntegrament catalana. Després de la Guerra Civil Espanyola el
General Franco va voler eliminar, i ho va aconseguir durant uns certs anys,
el Cos de Mossos d’Esquadra. Un cop restablert es va voler eliminar part de
l’herència catalana. Això vol dir que era una institució que el govern
franquista relacionava amb Catalunya.
L’últim exemple d’això és quan amb la democràcia el president Pujol va
voler fer una clara aposta per tenir una política de seguretat cent per cent
catalana i va optar per la remodelació total del Cos de Mossos d’Esquadra.
Com ha conclusió última sobre aquest treball de final de grau destinat ha
analitzar la historiografia del Cos de Mossos d’Esquadra, he pogut analitzar i
comprendre moltes coses. Possiblement el fet que m’ha cridat més l’atenció
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és veure que una cosa és el que s’explica i una altra la realitat dels fets i
que moltes vegades a causa de motivacions o ideologies polítiques no
s’acaba d’explicar tota la veritat. Crec que he intentat, amb la mesura del
possible, fer una anàlisi de les fonts deixant força de banda les meves idees
polítiques i els meus sentiments. Crec sincerament que s’hauria d’estar
orgullós de la policia que tenim al nostre país, tot i que entenc que amb els
temps que corren sigui difícil tenir-los simpatia.
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6. Annexos
Annex 1:

(http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pere-anton-veciana-mossos-esquadra2211983). Autor: A. Baquero i C. Hierro, data: diumenge, 23 de setembre del
2012.
Pere Anton Veciana i Rabasa: Creador i primer Comandant en Cap del Cos
de Mossos d’Esquadra.
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Annex 2:

(http://www.gencat.cat/catalunya/11setembre/2005/fotos_1.htm).

Data: 11 de setembre de 2005.
Uniforme de gala dels Mossos d’Esquadra que incorpora un barret de copa,
la jaqueta i les espardenyes de set betes de cinta blava.
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Annex 3:

(http://memoriasdelaguerracivil.blogspot.com.es/p/uniformes-de-la-republica.html).
Data: 1936-1939
Uniforme dels Mossos d’Esquadra durant la II República.
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Annex 4:

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Fi_del_desplegament.jpg). Data: 31 d’octubre del
2008
Fi del desplegament de les Esquadres que és va realitzar a les terres de
l’Ebre l’any 2008.
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Annex 5:

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proves_de_tir_el_s._XIX.JPG). Data: 9 de febrer
del 2011.
Mossos d’Esquadra fent practiques de tir amb les carabines Remington al
segle XIX.

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Rastreig_d%27un_bosc_durant_el_s._XIX_2.JPG).
Data: 9 de febrer del 2011.
Mossos d'Esquadra rastrejant el bosc en algun punt de Catalunya a finals
del segle XIX.
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