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El Tricentenari

a Valls
i al Camp
de Tarragona

A la capçalera, Úrsula, interpretada per Mercè Rovira al film Barcelona 1714 (que s’està rodant a Valls), és una dona amb una llarga experiència vital, una supervivent nata; ella i la protagonista del film (l’Agnès)
compartiran mil aventures, en el seu intent per sobreviure enmig de la ciutat assetjada. Autor de la foto: Manel Martí.
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Valls enceta el 2014
sumant-se, de manera
molt activa i amb la
participació plural d’un
ampli col·lectiu de
ciutadans, associacions
i entitats, en els actes
de commemoració del
Tricentenari 1714-2014.
El conjunt d’activitats
que s’estan organitzant
seran una excel·lent
oportunitat per divulgar
uns fets històrics que
van comportar la pèrdua de les llibertats i
les institucions pròpies
de Catalunya, però, a la
vegada, seran també el
mirall i el millor exemple de la voluntat permanent dels catalans i
catalanes per afrontar
les adversitats, refer-se i
avançar com a país.
Però la commemoració del Tricentenari,
a més de comportar
una important tasca de
divulgació històrica i de
mirada al passat, serà
també un espai perquè
la ciutat participi de manera oberta i integradora d’aquest present
que estem vivint, un
moment excepcional
per construir, entre tots,
el futur col·lectiu del
nostre país.
En aquest sentit, com
a alcalde, vull manifestar la satisfacció pels
treballs encetats per
la Comissió Municipal
de la Commemoració
del Tricentenari a Valls
i la tasca que impulsen
els diferents grups de
treball.
Cal agrair, una vegada
més, la participació
desinteressada d’un
gran nombre de
vallencs i vallenques,
representants del teixit

associatiu i cívic de la
ciutat, així com dels
representants de totes
les forces polítiques de
l’Ajuntament. A tots, els
encoratjo a continuar
aquesta tasca i destaco
també que els treballs
que organitzem a Valls
per commemorar el
Tricentenari ja han
rebut diverses felicitacions per part de la
comissió impulsada per
la Generalitat.
Aquest camí —sumar
i implicar la ciutadania— és el que està
guiant i ha de continuar
marcant l’organització
dels actes que s’estan
promovent. Aquesta
és una tasca oberta a
tothom, il·lusionadora i
amb la voluntat ferma
de sumar propostes,
idees i projectes.
El poble de Catalunya
ha demostrat sempre
la seva voluntat de
ser. Sempre hem estat
compromesos amb
l’autogovern per avançar en benestar, igualtat
i progrés, i per reforçar
la cultura pròpia, la
nostra llengua i la nostra identitat col·lectiva.
Valls, com a ciutat amb
una forta personalitat,
oberta i generosa, ha
fet de grans tradicions
com el fet casteller
un patrimoni de tots i
imatge de Catalunya, i
ha contribuït, de manera decisiva, a construir i
projectar el nostre país.
Ara, en aquest present
—com dic— excepcional de record d’uns
esdeveniments de gran
transcendència històrica que volen mirar cap
a un futur il·lusionador,
els vallencs i vallenques
demostrarem, una
vegada més, com fem
pinya, com fem possible que la ciutat celebri
i visqui, com es mereix,
la commemoració del
Tricentenari.

Diari de setge
Barcelona

4 de gener de 1714.
Jornada 164
del setge. Dijous.
Avui el poble de Sant Martí Sarroca ha dit finalment
prou a les quinzenades (les
exaccions de guerra dels
borbònics); s’han negat a
anar a pagar-les a Vilafranca, i el comandant militar
de la plaça hi ha enviat 150
granaders per recaptar-les a
punta de baioneta.
Al crit de «Via fora» s’han
convocat els vilatans i
aquests han parat una
emboscada als granaders
abans que hi poguessin
arribar. Els han perseguits
a tir de trabuc fins a abatre’ls sense pietat. N’han
tornat ben pocs a Vilafranca. La gent diu que ja en té
prou, d’espoli.
Al Pla de Barcelona hi han
continuat les incursions
dels nostres fusellers contra el cordó de l’enemic;
s’hi han apropat tant com
han pogut i han fet foc a ben
poca distància sobre les seves trinxeres.
Com ahir, els borbònics
han intentat fer la seva
des de la Casa d’en Navarro, amb el suport del
foc de les seves bateries.
Els hem tornat a rebutjar,
amb l’ajut de l’artilleria del
castell de Montjuïc.
Han arribat a la plaça avui
4 desertors. La Novena de
Guerra ha ordenat de pagar cinc mil lliures a Sever
Marc, perquè les dediqui a
les obres de fortificació. Ha
fet fer també comissió als
consellers i altres sis persones perquè estudiïn de
quina manera es pot fer
front a la despesa de guerra i demanar préstecs per a
la defensa.

5 de gener de 1714.
Jornada 165
del setge. Divendres.
Avui, per la informació de
les nostres partides avançades, hem sabut que l’enemic
ha pogut proveir-se amb
l’arribada d’un comboi de
gra i palla. La plaça els ha
disparat munició abundant.
Els fusellers han continuat
les aproximacions i els xocs
als cordons.

que ens assetgen, la festivitat de Reis. Com cada any,
els consellers de Barcelona
han assistit a la celebració
litúrgica a l’església de Santa Maria del Pi.

Han entrat a la Ciutat tres
desertors amb les seves armes. El nostre navili Sant
Francesc de Paula n’ha
capturat un altre que volia desembarcar davant de
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nostres fusellers contra els
cordons de l’enemic.

413 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país.
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.
Miquel Pérez Latre

El Vallenc

7 de gener de 1714.
Jornada 167
del setge. Diumenge.
Avui ha creuat el camp enemic un comboi d’alguns carros i atzembles carregats de
farina. Des de la plaça hem
intentat d’encertar-los, també des de Montjuïc i des dels
baluards, penso que sense
gaire èxit.

La Novena de Guerra ha
ordenat que, en atenció a
l’escassetat de llenya per
als forns d’abastiment de pa,
se segresti tota la fusta dels
triquets o cases públiques de
joc de la Ciutat.
En públic, les autoritats diuen que així s’assoleixen
dos objectius: proveir millor
d’aliments bàsics la Ciutat i
fer un servei a Déu, perquè
s’extirpa un focus tan general
de corrupció i d’ociositat; en

22. Diuen que el Lluçanès
està tot revoltat i que els
borbònics es concentren,
temorosos, a Vic, a l’espera
de reforços per descarregar
la seva repressió.
Al Pla de Barcelona hi
continuen els moviments
de combois: avui, entre la
caserna de Sant Martí i la
de Sarrià, amb queviures i
palla: n’hem vist passar, impotents, des de la distància,
fins a deu carros.

Han entrat a la plaça només
dos desertors de l’enemic.
El comte de Camprodon,
don Josep d’Oliver de Boteller i Saragossa, continua
organitzant les guàrdies
de servei de la Coronela a
les muralles de la Ciutat:
avui el primer batalló ha
fet guàrdia a les portes i el
segon, als baluards i a les
mitges llunes.

6 de gener de 1714.
Jornada 166 del
setge. Dissabte.
La Ciutat ha celebrat avui,
tot i les dificultats ingents

Avui han entrat a la Ciutat
tres desertors de l’enemic.
El sisè batalló de la Coronela ha guardat les portes i
el cinquè, els baluards i les
mitges llunes.

9 de gener de 1714.
Jornada 169
del setge. Dimarts.
Durant tot el dia ha continuat l’intercanvi d’artilleria, sense cap més novetat.
A la tarda, he acompanyat
el comandant general, Antoni de Villarroel, que ha
sortit de reconeixement a
visitar la nostra principal
posició avançada, el convent de Caputxins.

Avui ens han matat un voluntari i ens n’han ferits
dos, que hem pogut retirar
cap a la plaça per atendre el
guariment de les seves nafres. Cal que no els deixem
descansar ni un minut i que
se sàpiguen hostilitzats pel
davant i pel darrere del cordó. Com en les últimes jornades, el foc artiller ha sigut
intens a la part de Gràcia i
la Casa d’en Navarro.
La Ciutat ha manat de publicar dos bans: en un autoritza els forners a amassar
pa blanc; en l’altre, organitza la processó de Sant
Raimon de Penyafort, que
celebrem cada any amb orgull a la Ciutat, fent ballar
el famós Lléo de Barcelona,
figura amb carcassa i coronada, des de la canonització
del nostre sant el 1601.

ticular, contra la Casa d’en
Navarro i la de la Mercè. La
bateria borbònica de Gràcia
gairebé ni ens ha contestat.

Villarroel volia observar
de tan a prop com pogués
les línies de l’enemic. L’he
vist personalment aixecar
l’ànim dels defensors i donar instruccions precises,
sobre el terreny, per millorar les nostres defenses.
Els nostres avançats han
observat algunes crides
dins les casernes dels assetjadors: entre les sis i les set
de la tarda, caiguda la nit,
s’han sentit trets de fusell
entre el Mas de Guinardó
i el convent de Caputxins.

Setge de Barcelona de 1714. Autors: Jacques Rigaud, Nathaniel Parr i John Bowles. Any: 1750. Part d’una sèrie numerada de l’1 al 6 que representa el setge i presa
de Barcelona l’11 de setembre del 1714. Publicada per primer cop a París el 1732. Aquesta és la primera edició anglesa, feta a Londres per John Bowles, ca. 1750, amb
gravats de Nathaniel Parr. Editor digital: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Tot i això, avui tampoc
no s’han aturat gairebé gens, les canonades.
Des de Gràcia i des de la
posició de la Casa d’en Navarro, cau favorit dels borbònics, ens han disparat
constantment.
El general Basset ha respost
amb contundència amb la
nostra artilleria, sobretot
des del baluard de Santa
Clara contra la Granota.
Per Safont, a la muntanya
de Montjuïc, hi ha hagut
intens foc d’infanteria per
les dues parts.

Mataró i l’ha conduït fins
a Barcelona.
El sergent major provisional Oliver de Boteller ha situat avui el tercer batalló de
la Coronela a les portes de
la muralla i el quart als baluards i a les mitges llunes.
La 24a de Guerra ha decidit demanar a la Diputació
del General que proveeixi
de 3.500 quarteres de gra
la cavalleria que defensa
la Ciutat: la necessitem
ben alimentada per donar
suport a les incursions dels

També hi ha hagut moviments de proveïment
de l’enemic per la part de
Gràcia. La bateria enemiga
d’aquell lloc també ha disparat fort contra la Ciutat,
segurament per cobrir-los.
Han arribat a la plaça fins
a 6 desertors, la majoria
amb les seves armes. Continuen relatant l’angoixa
dels assetjats davant la
revolta creixent al país
contra les quinzenades.
Molts ja no tenen por de
l’enemic, perquè res no els
resta.

privat, reconeixen que serà
difícil passar les angoixes del
setge sense el joc de pilota,
la raqueta, l’argolla i el palamall, els daus i les apostes.
Gaudia, anant-hi.

8 de gener de 1714.
Jornada 168 del
setge. Dilluns.
Continua l’alçament al
rerepaís. A Caldes de
Montbui, els paisans han
envoltat els dragons que
hi havien anat a recaptar
les quinzenades i n’han
matat, sense pietat, fins a

Els coronels Ermengol
Amill i Manuel Rau, informats que una partida
dels borbònics s’aproparia
com cada nit al convent
de Caputxins, han decidit
preparar-los un atac per
escarmentar-los: n’han
matats dos i han obligat la
resta, perseguits a baioneta, a fugir desesperats cap
als cordons, que l’enemic
ha hagut de mantenir en
guàrdia tota la nit.
Els nostres canons de Montjuïc han disparat fort contra
les línies enemigues, en par-

Han entrat a la Ciutat dos
desertors d’infanteria.
Sembla que l’hivern, amb
el fred i la pluja, se’ls farà
molt i molt llarg. La 24a
de Guerra ha insistit avui a
exposar públicament que,
d’acord amb el dictamen
favorable del consistori de
diputats i oïdors i del Braç
Militar, recolzat en el costum i en antics privilegis, el
conseller en cap ha de ser
reconegut com a coronel i
governador de la plaça i fort
de Montjuïc.
Ha decidit també, la comissió, que, davant de les dissensions que els enfronten
cada dia, se separin en dues
companyies, d’una banda,
els cotoners i els candelers
de sèu, i de l’altra, els assaonadors i els pellers.

10 de gener de 1714.
Jornada 170 del
setge. Dimecres.
Avui ha mort en una escaramussa davant la muralla
de Barcelona l’alferes Joan
Devé, del regiment de fusellers de Sant Vicent Ferrer. Els nostres voluntaris
insisteixen en els avanços i
els cops de força contra les
línies de circumval·lació de
l’enemic, encara que sigui
amb el sacrifici de vides tan
valuoses com la seva.
Han arribat a la plaça dos
desertors i han confirmat
la revolta del país contra
les quinzenades. Diuen que
el Penedès i la Segarra han
pres les armes contra l’ocupant, irritats de la insuportable tirania de la capitació.
Diversos paisans ens han
confirmat la notícia i també parlen d’un combat molt
sagnant a Vilafranca. Sembla que l’enemic, havent
mobilitzat des del cordó
de setge de la nostra Ciutat
dos grans destacaments per
dirigir-s’hi, a Martorell, del
tot insegurs per l’estat de
revolta del país, han hagut
de recular finalment.
Avui, a més, la Ciutat, per
decisió de la Novena de
Guerra, ha ofert 4.000
lliures als oficials i soldats
d’una nova lleva de defensors. També han salpat deu
vaixells, dotats de 345 homes armats i equipats, pagats pel virrei de Mallorca,
amb l’objectiu de fer socors
a la defensa d’aquell regne.

Les fonts de l’autor
Aquest diari és el resultat de l’elaboració lliure, però fidel, de diverses fonts originals del temps del
setge i de la historiografia posterior. Algunes de les il·lustracions
pertanyeran a la cartografia citada
també a continuació. Els títols fonamentals que han servit de base
a aquest Diari de setge són els
següents:

Fonts originals
“Antiquitat y origen de la ciutat
de Barcelona, y ceremonial dels
Exems. Concellers, y relaciò de altres cosas notables de dita ciutat,
y un diari des del mes de novembre del any 1700 fins als 14 de
octubre de 1705”, ms. 419 de la
Biblioteca del Seminari Conciliar
de Barcelona, f. 101v-140r.

“Journal du siége de Barçelonne
commandé par mgneur. le maréchal duc de Berwick, generalissime
de l’armé des Deux Couronnes, en
1714”, ms. 4455 de la Biblioteca
Nacional de España (Madrid), 71 f.
Albareda i Salvadó, Joaquim (ed.).
Política, religió i vida quotidiana
en temps de guerra: 1705-1714:
el Dietari del Convent de Santa
Caterina i les Memòries d’Honorat
de Pallejà. Vic: Eumo; Barcelona:
Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, 2001. 153 p.
Alcoberro i Pericay, Agustí. “Crònica del setge de Barcelona de
1713-1714, del notari Aleix Claramunt «per desengany dels esdevenidors»”, a Estudis històrics i documents dels arxius de protocols,
26 (2008), pàg. 255-278.
Campabadal, Mireia (ed.). Diario
del sitio y defensa de Barcelona:
[el setge de Barcelona, 17131714]. València: Tres i Quatre,
2009. 620 p.
Castellví i Obando, Francesc de.
Narraciones históricas. Madrid:
Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pércopo, 1997-1999,
vols. 3 i 4.
Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 2007, vol. X.
Manual de Novells Ardits vulgarment apel·lat Dietari del Antic
Consell Barceloní. Barcelona: Socitra, 1975, vol. XXVIII.
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Cartografia
Plan de Barcelone, auquel sont
marqués les attaques faites en
1714.
Le plan de Barcelonne et de ses
environs, très exactement levés
sur les lieux en 1711.
Plan de Barcelone ou est marquè
le Camp de Larmèe du Roy qui en
fait le blocus depuis le 28 juillet
1713 avec la ligne de contrevallation et autres Postes avancez
contre le place.

