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Manresa homenatja
un heroi de la guerra
de Successió
enterrat a la ciutat
La làpida del comte Eghk va ser exposada
amb motiu del Dia de la Seu El militar va
morir per defensar el castell de Cardona

Crònica
G. ALEMÁN| MANRESA

l comte Eghk pràcticament no va conèixer
Manresa. El destí,
però, va vincular-lo a la
ciutat eternament. Conegut per
lluitar pràcticament fins a la seva
mort per defensar el castell de
Cardona de les tropes borbòniques
durant la guerra de Successió, va
ser homenatjat ahir a l’indret on
està enterrat: la basílica de la Seu.
Coincidint amb el tricentenari
de la guerra de Successió, i amb
motiu del Dia de la Seu, els Amics
de la Seu van voler recordar un dels
herois del combat a la comarca del
Bages: el comte d’Eghk.Malalt
després d’una llarga lluita per defensar Cardona de les tropes de felip V, el militar va morir a la ciutat
i va ser enterrat amb tots els honors
a la Seu.
L’historiador Francesc Serra va
ser l’encarregat de recordar a les
prop de les  persones que omplien el claustre de la basílica de la
Seu qui va ser aquell aristocràticmilitar amb un «nom tan difícil de
pronunciar», va reconèixer el mateix Serra, que va destacar que el
seu nom s’ha trobat escrit de mol-

E

tes maneres diferents. Hereu d’una família aristòcrata alemanya, es
va traslladar a la península per lluitar a favor de la causa del rei Carles d’Àustria, on va ser general
major de l’exèrcit imperial. Eghk va
lluitar primer a la costa tarragonina fins que el  es va desplaçar
per ordres del mariscal Starhemberg –algunes fonts apunten al fet
que podria haver estat el seu gendre–, que el va enviar a defensar el
castell de Cardona. Eghk, davant
de l’exèrcit borbònic, va haver de
cobrir la retirada dels soldats que
defensaven la vila. Durant  dies,
el comte no va parar de vigilar, de
manera infatigable, tots els espais
més exposats per defensar el castell. Va acabar emmalaltint de fatiga durant els intensos dies que es
va allargar el setge i va acabar
morint, el  de gener del , a
casa del metge Tomàs Mollet, a la
Pplana de l’Om.
El seu enterrament va ser amb
tots els honors i se’l va sepultar en
una tomba on llavors se situava el
cor de l’església. La seva làpida va
ser instal·lada en un angle del
claustre de la Seu fins que ahir va
ser exposada al Museu Lapidari.
Entre els assistents hi va estar present el cònsol honorari d’Àustria a
Catalunya, Josep Bové, qui també
va voler exaltar la figura del mili-

Prop de 600 persones
participen a la Marxa per
l’Anella Verda de Manresa
G.A. | MANRESA

La Marxa per l’Anella Verda de
Manresa, posposada el  d’octubre
per la pluja, es va acabar celebrant
ahir el matí amb més participants
dels que eren previstos per a la primera convocatòria. En total, unes
 persones hi van prendre part
a peu i en bicicleta.
Un any més, les caminades
curta i llarga van ser les que van
aplegar més participants, amb
prop de , seguida de la pedalada familiar -- i la modalitat
BTT -. Es va resoldre sense incidències destacables i amb cap
lesionat greu. Els assistents van valorar molt positivament la nova se-

nyalització i els canvis de recorreguts en modalitats com la pedalada familiar que va permetre
visitar la torre Lluvià.
A la plaça de Sant Domènec,
punt de sortida i d’arribada, els assistents van poder gaudir de la bicimostra, on es van poder veure
les darreres novetats del sector.
També entitats com Meandre, el
Centre Excursionista Montserrat
i l’Esport Ciclista Manresà van
aprofitar per presentar els seus
darrers projectes.
L’esdeveniment formava part
de les activitats organitzades pe l’Ajuntament de Manresa per celebrar Setmana de la Mobilitat.

L’historiador Francesc Serra amb la làpida al fons durant el repàs biogràfic de la vida del comte

El consòl austríac acompanyat de la presidenta dels Amics de la Seu, Maria Pilar Pla, i el regidor Calmet

tar. Per la seva banda, durant e seu
parlament, el regidor de Cultura,
Joan Calmet, va voler comparar els
moments pels quals passava la
Catalunya del comte Eghk amb

l’actual. «El poble sempre ha lluitat i mai s’ha resignat. Volem ser un
país lliure i democràtic en què
valgui la pena viure», va dir. Les seves paraules van anar seguides

d’una emotiva interpretació del
Cant dels Segadors, a càrrec de la
Capella de Música de la Seu, que
va acabar amb tot el públic dempeus cantant a l’uníson.
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Els participants a la caminada per l’Anella Verda a la sortida, ahir el matí, a la plaça de Sant Domènec

