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“Batalla d’Almansa” (3,91 x 1,60 m)
Obra pintada en 1709, per encarrec de Felip V a Buonaventura Liglio en
colaboracio en Phillipo Pallota (topograf i ingenier real).
S’exibix en el Palau de Benicarlo, seu de les Corts Valencianes, cedit pel
Museu del Prado

6 d’abril de 2013
(Plaja de la Patacona. Alboraya)

Joan Batiste Basset i Ramos
(Alboraya, 1654? - Segovia, 1728)
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JOAN BATISTE BASSET I RAMOS
Joan Batiste Basset i Ramos (Alboraya, 1654? – Segovia, 1728)
Joan Batiste Basset i Ramos, segons la majoria de biografs i estudiosos, va
naixer en L’Horta de Valencia, provablement, com apunten els ultims estudis,
en Alboraya, en 1654 (encara que be podria ser en 1653 o 1655), en el si d’una
familia d’artesans; concretament era fill de Joan Basset, d’ofici fuster, imaginer
i dorador de retaules, i d’Esperança Ramos.
De jove s’allistà en el terç i cursà estudis d’ingenieria militar. En 1683
s’incorporà a l’eixercit austriac de l’Archiduc Carles d’Austria, mes avant
nomenat emperador Carles VI.
Formava part de la flota anglo-holandesa que el pretenent austriac envià en
1704 a la Peninsula en la finalitat de preparar la seua presa de possesio de la
corona espanyola. Els primers contactes de la flota foren en terres del Sur,
Ceuta i Gibraltar, pero sera l’arribada a Altea, el 10 d’agost de 1705, la que
posarà de nou en contacte a Basset en la seua terra i en els seus compatriotes.
El 15 d’agost, el propi Archiduc, a bordo del Britannia, redactava un manifest
en el que lliurava a Basset el nomenament de General de les Armes del Regne
de Valencia. Este adquiria la responsabilitat de posar de part de l’Archiduc als
valencians i d’organisar un eixercit en el regne. No hem d’oblidar que estem ya
immersos en la Guerra de Successio, i que la corona era disputada pel Delfi de
França, Felip d’Anjou.
El seu primer triumfo arriba en la rendicio de Denia el 17 d’agost de 1705, a on
desembarcà i, assumint la governacio de la vila, començarà a organisar les
milicies locals en l’idea de conformar un eixercit i dirigir-se al Cap i Casal, lloc
a on arribaria en poques semanes. L’eixercit que conformarà estarà integrat
fonamentalment per llauradors, chicotets menestrals i inclus per part del baix
clero. La promesa feta per a conseguir el seu recolzament era la d’abolir les
carregues i abusius imposts dels que eren objecte per part de les classes
dominats, especialment per l’aristocracia.
L’Archiduc arribà a ser proclamat rei en Valencia com a Carles III, i Basset
prosegui els seues alvanços victoriosos capitanejant l’eixercit maulet front a les
tropes borboniques i front als botiflers, els partidaris de Felip d’Anjou i
l’absolutiste govern centralisador que representava.
Els compromisos de Basset en els llauradors i en els menestrals de lliurar-los
d’imposts i carregues no foren ben vists ni manco acollits pel propi Carles III,
el qual arribà a empresonar-lo, lo qual provocà l’indignacio popular i la
desafeccio en la causa de l’Archiduc. Despuix de la derrota del 25 d’abril de
1707 en Almansa fon lliberat en l’objectiu de que reorganisara lo que quedava

de les forces austracistes, arribant a reunir tropes en les que afrontarà la
defensa de Barcelona, que a la fi caia el 11 de setembre de 1714.
Firmada la capitulacio, i a pesar de les promeses del Duc de Berwick de no
prendre represalies, Basset fon detingut per les tropes borboniques i conduit a
Alacant a on fon empresonat –accio que fon excusada indicant que es seguien
ordens de Madrit, i concretament del Marqués de Lede-. Traslladat a distintes
presons, com ara Hondarrabía i mes tart Segovia, despuix de 11 anys fon
lliberat atenent al Tractat de Pau de Viena (7 de juny de 1925). El seu estat de
salut en abandonar la preso segoviana era molt llamentable i nomes trobà la
caritat dels jesuïtes que es feren carrec d’ell. Mori en un estat deplorave el 15
de giner de 1728.
Practicament en el llit de mort, el 21 de juny de 1727, li era comunicat que
l’emperador Carles VI l’havia ascendit a Feldmarschall-Leutnant de l’Eixercit
Imperial, grau que equivalia al de Tinent General en l’eixercit borbonic.
J.M.M

Monument als Maulets en el Cap i Casal,
emplaçat en l’avinguda Regne de Valencia.

