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Miquel Pérez Latre 
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Els avantpassats ens 
van llegar les nostres 
Constitucions a preu de 
sang. Un país d’homes i 
dones lliures regit per la 
llei pactada entre el rei 
i la terra. Nosaltres les 
defensarem fins al darrer 
alè. Encara que sigui 
contra tota esperança. 
Abandonats de les grans 
potències de l’Europa del 
nostre temps. Des del 25 
de juliol de l’any 13, en 
aquest quadern, us faig 
notícia cada dia de  
l’epopeia de la nostra 
resistència per la  
llibertat. I quan mori 
defensant-la, un altre 
agafarà el testimoni per 
reprendre’n l’escriptura; 
i després un altre, i un 
altre. I si cal, encara algú 
més d’aquí a tres segles.

28 de desembre de 
1713. Jornada 157 del 
setge. Dijous. Dia dels 
Sants Innocents. 
Els borbònics han fet festa 
amb els nostres infants. Al-
guns paisans han pres un ra-
mat de mil crestats o bocs i 
l’han entrat dins la Ciutat, a 
prop del lloc de la Santa Creu. 
Ha sigut una acció que ha ad-
mirat tothom, ha desconsolat 
els amos dels crestats i ha fet 
sentir els del camp enemic. 

A la tarda, en revenja, 
havent-se apropat a les línies 
enemigues confiadament al-
gunes dones, vells, minyons 
i criatures desarmats a collir 
herbes per als ramats dels in-
fants i malalts de l’Hospital 
General, han fet sortir, els 
nostres enemics, una vintena 
de soldats de cavalleria que 
s’han llançat sobre ells.

Han deixat alguns morts 
i ferits, en nombre de més 
d’una vintena, fins que al-
guns cavalls del nostre Re-
giment de Sant Miquel que 
eren a prop, de piquet, els han 
repel·lits, i els enemics s’han 
fet escàpols com covards. Ha 
sigut una acció de revenja 
miserable. 

La 24a de Guerra ha 
decidit avui que la causa 

Catalunya al cap de 300 anys,  
i d’ara endavant

TRICENTENARI PRESIDÈNCIA

Un dels objectius del 
Govern de Catalunya en 
la commemoració del 
Tricentenari és divulgar 
àmpliament aquells fets i 
les seves conseqüències, 
i posar-los a l’abast de 
la ciutadania. Per aques-
ta raó, s’està impulsant 
un ambiciós programa 
d’activitats diverses arreu 
del país. La intenció no 
és només mirar enrere i 
estudiar la història, també 
volem reflexionar sobre el 
present i mirar enllà, cap al 
futur. El lema «Commemo-
rar, reimaginar, cohesionar 
i projectar» respon de ple a 
aquesta voluntat.

El 1714 marca la fi d’una 
realitat política i adminis-
trativa. Una realitat de se-
gles, consolidada i referma-
da al llarg dels anys, que 
va guiar les formes de vida 
catalanes: el sistema de 
govern, les relacions dels 
diversos estaments entre 
ells i amb el rei, el caràcter 
i el valor dels impostos; en 
definitiva, la vida econòmi-
ca i social. 

El sistema incloïa lleis, 
drets i acords, que podien 
ser modificats o confirmats, 
però sempre sota la pre-
missa de l’entesa i el pacte. 
A partir del 1714, es va 
imposar una altra manera 
de governar i d’administrar: 
autoritària i uniformitzada, 
d’acord amb uns usos, 
unes lleis i una llengua 
que eren aliens i que no 
responien al tarannà ni a 
les formes de vida i treball 
del nostre poble. 

Catalunya és un poble 
mil·lenari que ha viscut 
episodis de creixement, 
d’expansió i de glòria: po-
lítica, econòmica i cultural, 
a l’edat mitjana i a l’era 

moderna. Ens n’hem de 
sentir orgullosos i els hem 
d’assumir com un llegat, 
sense idealitzar-los de 
manera il·lusòria, ni caure 
en excessos de romanticis-
me; però aquests episodis 
ens han de fer sentir el que 
som com a país.

El nostre esforç ha estat 
rebut a vegades amb 
comprensió o amb certa 
indiferència. Però cada ve-
gada més, sobretot durant 
la darrera dècada, amb 
incomprensió i constants 
deslleialtats per part de les 
institucions espanyoles, en 
el terreny competencial, 
en el fiscal i pressupostari, 
en el cultural i el lingüístic. 
L’actual desacord amb les 
institucions de l’Estat té 
una arrel històrica que ve 
dels fets de 1714 i dels 
posteriors «decrets de Nova 
Planta». 

La història de Catalunya té 
un punt àlgid al setembre 
de 1714. És una fita cabdal 
per al país. Ho és pel que 
suposa de pèrdua, però 
sobretot pel que té de 
voluntat de redreç i d’inici 
de la represa. Però de la 
derrota i la pèrdua de les 
institucions pròpies en va 
néixer la decisió d’aixe-
car-se i tornar a començar. 
De tirar endavant la família 
i el negoci, la casa i la terra, 
pensant com es podia re-
cuperar tot allò que s’havia 
perdut i esfondrat. 

Aquells fets ens expliquen 
el que vàrem ser i el que 
podíem haver estat. Ens 
han d’ajudar a dissenyar el 
que volem ser. Som una 
nació que ha patit, que 
s’ha redreçat i que avui vol 
anar més enllà. Una bona 
dosi d’autoestima ens ha 
de donar empenta i forces 
per seguir endavant, com 
feren els herois d’aquells 
moments que van refer el 
país. Així podrem orientar 
un futur més favorable als 
interessos generals, i més 
pròsper i just per als ciuta-
dans i ciutadanes.

Diari de setge

contra el capità, el tinent, 
l’alferes i els caporals de la 
Companyia dels Ferrers i 
Serrallers acusats d’haver 
permès de treure pólvo-
ra per la muralla, passi a 
mans dels juristes assessors 
de la Ciutat. 

També, s’obliga, sota 
pena d’empresonament, 
el governador del Castell 
de Montjuïc a obeir les or-
dres del Conseller en Cap 
de Barcelona. Massa divi-
sió entre nosaltres.

29 de desembre de 
1713. Jornada 158 del 
setge. Divendres. 
Tothom comentava al 
port, avui, tan aviat com 
els mariners han desem-
barcat i han visitat les 
tavernes de la Ciutat, que 
ahir, arrimats els nostres 
quatre vaixells tant com 
pogueren a la ciutat de 
Mataró, van disparar al-
gunes canonades per po-
sar en confusió els covards 
fugitius d’aquesta Ciutat 
que s’hi han refugiat. 

Han tornat al moll de 
Barcelona, amb presa d’al-
gunes, embarcacions que 
portaven provisions de 
boca per a l’exèrcit enemic. 
Avui han arribat al nostre 
port, també, algunes em-
barcacions de Mallorca i 
altres parts carregades de 
manteniments i queviu-
res. 

Els nostres avançats 
al camp han distingit un 
gran trànsit de cavalleria 
i infanteria, entorpit per 
l’artilleria de la plaça, des 
de Sarrià a la part de Sant 
Martí de Provençals. 

Entre les sis i les set de 
la tarda he tingut l’oportu-
nitat de participar en l’es-
trena exitosa (l’enemic bé 
se n’ha ressentit) d’alguns 
morters novament fosos i 
instal·lats al Baluard del 
Portal de Sant Antoni: els 
hem tingut tota la nit en 
alarma, avaluant les possi-
bilitats del nostre foc. Els 
enemics, de la seva banda, 

han fet canvis en l’empla-
çament de la seva artille-
ria a la part de Gràcia. 

Mitjançant crida pú-

blica, s’ha prohibit als 
forners amassar pa de cap 
mena i el mostassaf ha re-
fermat el manament que 
als mercats s’hi complei-
xin estrictament totes les 
crides fetes fins ara.

30 de desembre de 
1713. Jornada 159 del 
setge. Dissabte. 
Per segon dia, hem atacat 
durament l’enemic amb 
més i més foc artiller, es-
pecialment des del Castell 
de Montjuïc a la part de 
la Casa de Safont. També 
hem provat, encara amb 
més cura, els morters nova-
ment fabricats al Baluard 
del Portal de Sant Antoni, 
tirant dret al camp enemic, 
interpoladament amb algu-
nes canonades d’artilleria. 
Hem comprovat que el 
nostre nou armament ha 

causat torbació i dany en els 
borbònics. 

El noble don Francesc de 
Verneda ha arribat de Viena 

amb instruccions de l’empe-
rador per al nostre coman-
dant general don Antoni de 
Villarroel. Per rebre-les i es-
tudiar la forma de donar-hi 
compliment, el consistori ha 
nomenat quatre persones i la 
Ciutat hi ha enviat el Conse-
ller en Cap i el segon, i el Braç 
Militar, el protector i un altre 
oficial, i hi han actuat perso-
nes dels Tres Comuns, segons 
l’antiga forma que sempre 
s’ha observat en el govern de 
la terra. 

La 24a de Guerra ha 
tractat avui el cas d’una nau 
capturada per les nostres em-
barcacions al cors que porta-
va mercaderies i proveïments 
que afectaven interessos ho-
landesos. En atenció a les 
peticions del mateix capità 
de l’embarcació i del cònsol 
dels Països Baixos, hem deci-
dit d’alliberar-les.

31 de desembre de 
1713. Jornada 160 del 
setge. Diumenge. 
Ens han mort avui, en una 
escaramussa, l’estimat al-
feres Francesc Garcia, del 
Regiment de Fusellers de 
Sant Vicent Ferrer. Els nos-
tres voluntaris han tornat a 
apropar-se a la Casa de Re-
gàs i als cordons de l’enemic. 
Han arribat a la plaça dos 
desertors (sembla que el seu 

nombre disminueix a poc a 
poc). 

Els consellers han donat 
instruccions que, dels cres-
tats capturats fa pocs dies, 
per a provisió de ses cases, 
no en manqués a cap de les 
famílies dels membres de la 
Coronela, i n’han distribuït, 
entre les carnisseries de la 
Ciutat, la llista, d’aquests 
soldats, ja que tenien, tots, 
el treball i la contínua fati-
ga de les guardes, i no sem-
pre podien haver fàcilment 
el merescut manteniment 
de ses famílies. 

Avui han entrat a la 
plaça 959 caps de bestiar, 
procedents de Santa Creu 
d’Olorda, pels quals la Ciu-
tat ha pagat fins a 6.137 
lliures barceloneses. En 
contrast, arriben notícies 
que l’enemic, amb el pretext 
de la guerra, ha començat a 

aplicar insuportables con-
tribucions a tot el Principat, 
que estan provocant un mal 
terrible a la nostra gent. La 
revolta al rere país és a prop. 

Continuen les delibe-
racions sobre el cas de l’ex-
tracció de pólvora per les 
muralles a traïció: la 24a de 
Guerra ha acordat que l’afer, 
extremadament greu, passi 
a mans del Consell de Cent 
de Barcelona.

1 de gener de 1714. 
Jornada 161 del setge. 
Dilluns. 
Entrem avui en l’any 1714 i 
la Ciutat ha de carregar tota 
sola amb la defensa de la pla-
ça i de les nostres llibertats. 
Ben segur, aquest any resta-
rà per sempre en la memòria 
dels catalans. 

Avui han sortit de port 
dues fragates i altres dues 
embarcacions, sota coman-
dament del coronel Sebastià 
Dalmau, coronel del Regi-
ment de Cavalleria de la Fe. 
També hi anava el coronel 
Ermengol Amill, amb la ma-
jor part dels seus fusellers. 
N’han mantingut en secret 
l’objectiu, per evitar l’acció 
dels nombrosos espies que 
tots sabem que estan ben 
infiltrats a Barcelona. Es diu 
que serà Tarragona. 

Segons les nostres avança-

des, a les parts de Sant Martí 
i el Clot, els borbònics s’han 
tirotejat intensament entre 
ells, confosos per la nit. Han 
arribat dos desertors a la 
plaça, amb notícies del ma-
lestar i la revolta que estan 
provocant al país les exac-
cions fiscals de l’enemic en 
forma de quinzenades. Han 
confirmat també la notícia 
que 12 mil infants i 8 mil 
cavalls portuguesos són a 
prop de Badajoz.

El proveïment de la 
Ciutat es manté: els nostres 
corsaris han capturat dos 
llaüts carregats de vi, i un 
pinc ha entrat carregat de 
blat i altres queviures. Del 
Pla han aconseguit fer en-
trar, al clos de les muralles, 
40 cabres i unes quantes va-
ques i uns quants vedells.

2 de gener de 1714. 
Jornada 162 del  
setge. Dimarts. 
Avui en expedició maríti-
ma, els coronels Dalmau 
i Amill, al comandament 
dels seus regiments em-
barcats, han aconseguit 
saquejar els magatzems 
borbònics de Salou. Diuen 
que han fet un botí immens 
i han capturat més de dos 
mil caps de bestiar petit i 
algunes embarcacions, in-
closes tres fragates angleses 
carregades de queviures que 
els filipistes havien com-
prat als nostres antics aliats. 

Al Pla, les casernes de 
l’enemic han sigut espe-
cialment actives, passant 
material i queviures d’una a 
l’altra, sota el foc de les nos-
tres bateries dels baluards. 
Ens han respost sobretot 
des de Gràcia. Els fusellers 
de la plaça s’han apropat 
als cordons i han mantin-
gut algunes escaramusses 
intenses. 

Avui han arribat tres 
desertors: expliquen la te-
mença constant amb què 
els enemics passen la nit, 
desconfiats que el país els 
caigui a sobre. La fama dels 
germans Desvalls, aplicats 
a recobrar-lo per a l’obedi-
ència de nostra majestat, 
no els permet descansar 
tranquils. 

Per indisposició, el 
sergent major don Fèlix 
Nicolau de Monjo ha sigut 
substituït, en el seu ofici, pel 
comte de Camprodon, don 
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Proemi

A El Vallenc ens aboquem 
a celebrar el Tricentenari 

Benvolguts lectors. 
Em dic Marcel Banús 
i Banús. Sóc filòleg i 
des del 1992 treballo 
al Servei Lingüístic de 
la Universitat Rovira i 
Virgili. A més d’alcalde 
de la Masó (1995-
2003), també he estat 
conseller comarcal 
de l’Alt Camp (1999-
2003). 

Ara, per designació de 
l’Editorial La Torratxa 
i del setmanari que 
teniu a les mans (El 
Vallenc), sóc membre 
de la Comissió per a 
la Commemoració del 
Tricentenari 1714-2014 
a Valls.

Aprofitant-me de 
l’amistat amb l’editor 
i director, Francesc 
Fàbregas, i la seva 
bona disposició a obrir 
les portes d’El Vallenc 
al Tricentenari, vaig 
proposar-li de coor-
dinar-hi una secció 
setmanal. La resposta 
afirmativa va ser im-
mediata i entusiasta.

Doncs heus aquí que, 
a partir d’aquesta 
setmana i durant 51 
setmanes més (tot el 
2014), us anuncio que 
publicarem aquesta 
secció que ara esteu 
llegint: «El Tricentenari 
a Valls i al Camp de 
Tarragona».

La secció tindrà 
apartats fixos i d’altres 
d’eventuals. Cada set-
mana hi podreu llegir 
un article d’opinió, 
un article d’història 
(sobretot de temes de 
la guerra de Successió 
vinculats a Valls o al 
Camp de Tarragona) 

i l’apartat que ens 
oferirà el Dr. Miquel 
Pérez i Latre fins, 
com a mínim, l’11 de 
setembre d’enguany: 
el «Diari de setge».

Pel que fa als apar-
tats variables, publi-
carem webs i tuits 
relacionats amb el 
Tricentenari. També, 
coordinat per Pere 
Martí Bertran, hi hau-
rà una columna on es 
ressenyaran els llibres 
que d’una manera o 
altra tractin la guerra 
de Successió. 

I encara, és clar, 
donarem notícia 
de totes les activi-
tats lligades amb el 
Tricentenari que es 
duguin a terme de 
manera especial a 
Valls i arreu del Camp 
de Tarragona.

En resum, un nombre 
considerable d’histo-
riadors, polítics, es-
criptors, intel·lectuals, 
il·lustradors, fotò-
grafs..., i també d’as-
sociacions, entitats, 
institucions..., par-
ticiparan en aquest 
projecte que tot just 
avui encetem amb  
il·lusió indissimulada. 

Tots hi col·laboraran 
de manera desin-
teressada. Per això, 
com a coordinador 
d’aquesta secció i 
com a membre de la 
comissió vallenca per 
a la commemoració 
del Tricentenari, els 
faig arribar el meu 
més sincer agraï-
ment.

Només em resta 
desitjar-vos, lectors, 
un molt bon 2014, 
un any que ha de ser 
de referència per a 
la nostra nació i que 
tant de bo entre tots 
sapiguem fer-lo histò-
ric per al nostre futur. 
¡Som-hi!

TRICENTENARI PRESENTACIÓ
Josep d’Oliver de Boteller i Sa-
ragossa, home d’edat avançada 
que no vol renunciar a servir 
el país. 

El Consell de Cent s’ha 
aplegat avui i ha decidit que 
el Conseller en Cap faci ús del 
títol de coronel, governador 
de la plaça i armes, i el fort de 
Montjuïc.

3 de gener de 1714. 
Jornada 163 del setge. 
Dimecres. 
Aquest matí ha salpat, en vuit 
embarcacions gruixudes, un 
regiment allistat entre els 
membres de la Coronela per 
reforçar la guarnició dels 
nostres germans de Mallor-
ca. Els retornem el favor que 
ens han fet amb el comboi i 
el mig centenar dels millors 
artillers que disparen avui, 
amb encert increïble, des de 
les nostres muralles. 

Han retornat, amb gran 
alegria, les naus dels coronels 
Dalmau i Amill, carregades de 
provisions; les han remolca-
des a port tres fragates, entre 
la immensa alegria del poble 
congregat al moll. Porten pro-
veïments de tota mena, acon-
seguits al Camp de Tarragona. 

Els borbònics, rabiosos, 
han disparat avui intensa-
ment contra el Convent de 
Caputxins i des de la Casa d’en 
Navarro contra les pujades de 
Montjuïc, des d’on pretenien 
entrar algunes partides. Els 
nostres fusellers els han ata-
cat, cos a cos, fins a fer-los 
fugir. 

Avui han desertat, des del 
camp borbònic, set soldats 
d’infanteria i un amb dos 
cavalls. 

D’acord amb les instruc-
cions del sergent major pro-
visional, Oliver de Boteller, el 
tercer Batalló de la Coronela 
ha organitzat les guàrdies a les 
portes de la Ciutat, mentre el 
quart es distribuïa entre els 
baluards i les mitges llunes: 
les tropes de Barcelona, des-
prés de tants dies de setge, 
ja semblen gairebé professi-
onals.

Setge borbònic de Barcelona de 1713-1714 (edició original francesa i acolorida). Autor: Jacques Rigaud (1681–1754). Font: Brown University Library. Làmina 
1: “Ouverture de la tranchée”. Sèrie de 6 làmines sobre el setge de Barcelona publicades per Jacques Rigaud el 1732: «Représentation des actions les plus 
considérables du siège d’une place: “Ouverture de la tranchée”, “Comment l’on soutient et repousse les sorties”, “Attaque et logement du chemin couvert”, 
“Attaque des deux bastions”, “L’Assaut donné au corps de la place”, “La Place laissée au pillage”».
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Pròleg

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

Nota del coordinador 
Aquest dietari, obra del Dr. Miquel 
Pérez i Latre, es va començar a publi-
car el 25 de juliol del 2013 a http://
www.diaridesetge.cat/. A partir d’avui 
i fins a la caiguda de Barcelona, cada 
setmana publicarem el text de set 
dies de setge: des del dissabte anteri-
or fins al divendres de publicació d’El 
Vallenc; per això, avui comencem el 
28 de desembre del 1713 i acabem 
el 3 de gener del 1714.


