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Divendres, 11 d’abril del 2014

a Valls 
i al Camp

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

5 d’abril de 1714.  
Dijous. Jornada 255 
del setge. 
Hem continuat disparant 
sense treva contra la bate-
ria dels borbònics al Clot. 
Desitgem que ens ataquin 
des dels seus cordons, però 
són uns covards: des de fa 
dies hem emplaçat bateri-
es fora muralla, que els fan 
gran mal, i els nostres fuse-
llers els provoquen a tir de 
pistola des del costat ma-
teix. No volen arriscar-se a 
un mal pas. 

Sembla que només els que-
den ja dos morters hàbils. 
Amb un d’ells han tocat 
greument l’església del 
convent de Santa Caterina. 

Els nostres baluards de 
Sant Pere, Portal Nou, Jon-
queres, Tallers i Sant An-
toni, alhora, no han deixat 
de fustigar, amb encert, el 
trànsit de tropes d’un regi-
ment entre el Mas Guinar-
dó i la caserna de Gràcia. 

L’operació l’han repetida 
a la tarda; però aquest cop 
han desplaçat fins a tres 
regiments. Tots aquests 
soldats han pres el camí de 
Montcada, amb l’objectiu 
d’engruixir els efectius que 
l’exèrcit de les Dues Coro-
nes manté al rerepaís, cada 
vegada més fustigat pels 
nostres paisans. 

Avui hem tingut gran vic-
tòria a Vila-rodona. El co-
ronel Antoni Vidal ha por-
tat a la vila els seus hòmens 
per resistir l’escomesa del 
governador borbònic de 
Tarragona, que feia molts 
dies que els perseguia. Els 
nostres els han batut, en 
combat, casa per casa, i els 
han infringit fins a quatre-
centes baixes.

6 d’abril de 1714.  
Divendres. Jornada 256 
del setge. 
Entre la plaça i el camp, 
s’hi mantenen els mateixos 
moviments de tropa i ar-
tilleria dels dies anteriors. 
Els disparem intensament 
amb sis canons, reforçats 
amb un morter de nova 
invenció dels nostres arti-
llers, que els llança potents 
granades reials, des del for-
tí que hem construït a la 
Creu de Sant Francesc. 

Mantenen la defensa de les 
posicions fora muralla un 
destacament d’infanteria, 
un de cavalleria i tres com-
panyies de la fidelíssima 
Coronela: la dels Tintorers, 
Torcedors de Llana i Hosta-
lers, la dels Sabaters de Vell 
i la dels Calderers. 

Fins a tal punt hem insistit 
en el nostre foc que l’ene-
mic ha hagut de retirar 
alguns dels seus morters i 
posar-ne a recer la pólvo-
ra. Un desertor de l’enemic 
ens ha informat que durant 
la nit els borbònics han 
perdut fins a 50 hòmens 
que guardaven els morters. 

El general Joan Baptista 
Basset, comandant de la 
nostra artilleria, ha orde-
nat que es prenguin me-
sures de protecció de les 
nostres posicions, albirant 
que l’enemic pugui instal-
lar algunes peces al Mas 
Guinardó per fer-nos foc 
creuat. 

Una partida dels nostres 
fusellers, atacant el cordó 
enemic, ha fet quatre pre-
soners i els ha entrat a la 
plaça; feien pena: bruts, 
esparracats i insultats per 
tothom. 

La Ciutat ha fet ban per 
prohibir la compra de ca-
valls i armes als desertors.

7 d’abril de 1714.  
Dissabte. Jornada 257 
del setge. 
El general de batalla Jo-
sep Antoni Martí ha or-
ganitzat avui el contin-
gent de defensa del fortí 
i la bateria de la Creu de 
Sant Francesc. Hi han 
participat el coronel 
Joan Madrenes, amb un 
destacament d’infanteria; 
don Josep Comes, tinent 
coronel de Sant Jordi, 
amb un de cavalleria, i, 
per la fidelíssima Coro-
nela, les companyies dels 
Sastres, els Blanquers i els 
Freners. 

En fer-se dia clar, els nos-
tres sis canons han llançat 
foc amb enorme encert i 
notable incomoditat dels 
borbònics. Els desertors 
que hem interrogat avui 
a la plaça així ho han 
acreditat. 

Els artillers de l’enemic 
només han estat capa-
ços de fer-nos caure cinc 
bombes a prop de les nos-
tres bateries i al fossar del 
Portal Nou, sense fer-nos 
gaire mal. 

A la falda de Montjuïc els 
fusellers del Regiment de 
Sant Miquel, comandats 
pel sergent major Ignasi 
Niubó, han sorprès un ofi-
cial borbònic a tir de pis-
tola, l’han obligat a retre 
les armes i l’han capturat.

A prop, els enemics hi han 
apostat quatre peces d’ar-
tilleria en lloc estratègic, 
des del qual han comen-
çat també a disparar-nos 
sense fer gaire destrossa. 

Avui s’han format dues 
companyies de pagesos de 
Sarrià i Sant Martí de Pro-
vençals. S’encarregaran de 
defensar els baluards de 
Llevant i de Santa Eulàlia.

8 d’abril de 1714.  
Diumenge. Jornada 
258 del setge. 
Davant la penúria de pro-
veïments militars i la ne-
cessitat d’organitzar-los 
amb la millor cura possi-

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

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, un oficial borbònic del film que es roda a Valls Barcelona 1714, un dels milers de soldats de l’exèrcit comandat pel duc de Pòpuli, primer, i pel duc de Berwick, després,  
que assetjava Barcelona; l’interpreta l’actor Jaume Montané. Foto: Manel Martí.

ble, la Novena de Guerra ha 
fet ban, a tots els llocs acos-
tumats d’aquesta Ciutat, per 
prohibir a tothom (inclosos 
soldats i oficials) de comprar 
armes i municions. 

També ha ofert 100 lliures a 
qui descobrís el responsable 
d’haver sostret el pal de da-

vant del Palau Reial, que hi 
havia estat col·locat per a sa 
escarment i prevenció dels 
saquejadors. Cal abocar tots 
els recursos, de la manera 
més eficient possible, a un 
sol objectiu: la resistència. 

Avui ha estat el general don 
Josep Bellver qui ha organit-
zat la defensa del fortí de la 
Creu de Sant Francesc; per 
la Coronela, hi han anat els 
esparters, els capsers i els 
torners. 

La nostra artilleria ha estat 
activa, especialment, amb 

el llançament de granades 
reials; per la seva banda, els 
borbònics sembla que han 
desistit d’atacar la nostra 
bateria, a pesar de posar-la 
a mig camí entre la muralla 
i el seu cordó de setge. 

Els fusellers han fustigat 
avui les línies enemigues a 
la part del Clot. 

La Diputació del General 
ens ha remès una còpia de 
les cartes que ha redactat i 
tramès per a l’ambaixador 
marquès de Montnegre i per 
al príncep Eugeni de Savoia.

9 d’abril de 1714.  
Dilluns. Jornada 259  
del setge. 
En el dia d’avui les auto-
ritats de la Ciutat no han 
dubtat a fer executar públi-
cament un lladre sorprès a la 

sortida d’una de les cases que 
han hagut de ser abandona-
des en dies passats pel perill 
de bombardeig. És dolorós, 
però és l’única manera de 
protegir-les. 

Després de sis dies de foc 
persistent, avui hem fet ca-
llar definitivament els ca-

nons dels borbònics al Clot. 

El fortí de la Creu de Sant 
Francesc l’han defensat els 
pallers, els julians i els ve-
lluters, amb el seu capità, el 
cavaller Francesc de Castell-

ví (que, per cert, escriu cada 
dia i comparteix amb qui vol 
escoltar-lo les seves notes so-
bre els fets del setge). 

El nostre comandant gene-
ral, Antoni de Villarroel, tot 
i el perill, ha assistit a la ba-
teria en persona durant tota 
la tarda. 

Al paratge del Port els nos-
tres fusellers hi han man-
tingut una sagnant escara-
mussa amb els borbònics, i 
han fet a l’enemic diversos 
morts i ferits. 

Els fusellers del coronel 
Manuel Moliner i Rau han 
avançat fins als cordons del 
Mas Guinardó i hi han fet 
foc intens i un presoner dels 
enemics. 

El capità aragonès don Di-
ego Nasarre ha entrat a la 
Ciutat. Portava correspon-
dència del marquès del Poal, 
en la qual explica les seves 
darreres accions contra els 
borbònics al rerepaís.

10 d’abril de 1714.  
Dimarts. Jornada 260 
del setge. 
Avui la nostra artilleria ha 
concentrat l’atac contra les 
casernes del Clot; la resposta 
ha estat gairebé inexistent: 
només algunes canonades des 
de prop del Mas Guinardó. 

Les nostres unitats li han do-
nat suport: la Coronela, amb 
la companyia dels Hortolans 
del Portal Nou, comandats 
pel capità don Tomàs de 
Valencià, i la dels Estudi-
ants de Teologia, Medicina i 
Filosofia, amb el catedràtic 
de prima de Medicina Josep 
Forners. 

Una partida de fusellers s’ha 
apropat fins als cordons dels 
borbònics, sense trobar resis-
tència, i ha pogut fins i tot 
retornar a les nostres posi-
cions carregats amb sacs de 
farratges, presos a l’enemic. 

El general Josep Bellver, 
que dirigeix tot el disposi-
tiu de la nostra força al pla 
de Barcelona, ha organitzat 
avui un banquet esplèndid 
que ha desmentit, amb fets, 
l’escassetat que ens atribuei-

xen els nostres enemics, així 
com les notícies de discòrdia 
entre els comandaments que 
es feien córrer per la Ciutat 
per deteriorar el prestigi del 
nostre general en cap, Anto-
ni de Villarroel. 

S’ha fet crida per prohibir la 
sortida fora de la Ciutat, tant 
als soldats com als paisans, 
amb el pretext de farratjar, 
i la Ciutat ha mantingut les 
rondes de nit per la part més 
afectada pels bombardejos 
dels borbònics.

11 d’abril de 1714.  
Dimecres. Jornada 261 
del setge. 
Igual que els dies precedents, 
ha concorregut a la Creu de 
Sant Francesc el mateix 
contingent de tropes, co-
mandades pel general de 
batalla Josep Antoni Martí; 
la Coronela hi ha aportat la 
companyia dels Revenedors, 
amb Josep de Codina i Cos-
ta, i la dels Escudellers, amb 
Josep de Mata i de Copons. 

L’enemic ha desplaçat, avui, 
alguns carros de municions, 
així com morters, des del 
Clot a Sarrià. 

Gràcies als desertors, hem 
sabut de l’èxit dels nostres 
atacs artillers, que han obli-
gat el duc de Pòpuli a aturar 
les seves bateries, severa-
ment afectades. Sembla que 
els francesos n’han sortit 
especialment perjudicats i 
que a Pòpuli ja se li discu-
teix obertament la capacitat 
de comandament, sobretot 
per haver ordenat bombar-
dejar-nos només quatre dies. 

Ha arribat avui al nostre 
port un llondro carregat de 
vi i aiguardent: ha vingut de 
la part del Llobregat i encara 
que, des de la torre del riu 
que controlen els nostres 
enemics, li han fet crides pri-
mer i dispars després, ja no 
han estat a temps d’aturar-lo. 

A darrera hora han arri-
bat al desembarcador dels 
enemics, per reprendre 
el bloqueig, dues galeres 
i altres embarcacions que 
s’havien refugiat del mal 
temps al port de Salou en 
dies anteriors.

Avui hem tingut gran victòria a Vila-rodona. El coronel Antoni Vidal ha portat a la vila els seus hòmens per resistir l’escomesa del governador borbònic de Tarragona, que 
feia molts dies que els perseguia. Els nostres els han batut, en combat, casa per casa, i els han infringit fins a quatre-centes baixes.  

(5 d’abril de 1714, dijous, jornada 255 del setge de Barcelona). A la imatge, el pont vell de Vila-rodona, el mateix que hi havia el 1714, se’l va emportar 
l’aiguat de Sant Cinto, el 17 d’agost de 1921. Còpia d’una placa de vidre estereoscòpica del 1915. Fons: Arxiu Santesmases-Rabadà.

l’opinió

El tricentenari i les 
tres oportunitats

És gairebé impossible 
desvincular la cele-
bració del Tricentenari 
del procés indepen-
dentista que estem 
vivint. Cal ser honestos 
i desacomplexats i 
admetre que aquest 
aniversari pot esde-
venir una gran eina 
per consolidar una 
àmplia majoria social 
i política a favor de 
la independència de 
Catalunya. Per això cal 
que siguem capaços 
de no desaprofitar 
les oportunitats que 
aquesta commemora-
ció ens brinda. 

Primera oportuni-
tat. Commemorem 
una derrota perquè 
recordem sobretot 
l’actitud dels catalans i 
les catalanes durant el 
setge de Barcelona el 
1714. Commemorem 
una actitud de dignitat, 
valentia i resistència. 

Per desgràcia, els 
últims trenta anys 
d’autonomisme han 
estès una actitud molt 
diferent entre els ca-
talans contemporanis. 
De la transició ençà, 
el bon català ha estat 
resignat, conformat 
i molt predisposat al 
pacte del mercader; 
allò que sempre n’ha-
víem dit una actitud 
de «botifler». 

El Tricentenari pot ser 
l’oportunitat d’enterrar 
la vella cultura política 
del «peix al cove» i la 
submissió, i recupe-
rar la tan necessària 
actitud de resistència i 
dignitat. 

Si deixem el Tricentenari 
en mans d’institucions i 
partits, correm el risc que 
això sigui un cúmul d’ac-
tes d’exaltació patriòtica. 
Però, si és la societat civil 
qui es fa seu el Tricen-
tenari, és probable que 
tots i totes ens tornem 
a empeltar de l’actitud 
d’aquells catalans del 
1714.

Segona oportunitat. 
Érem, som i serem una 
nació. ¿Això ho sap tot-
hom a Catalunya? Jo crec 
que no. Per a molts cata-
lans i catalanes nascuts 
a fora (arribats als anys 
seixanta o als dos mil) 
se’ls fa encara difícil saber 
ben bé què coi som. 

El Tricentenari pot ser una 
gran oportunitat per ex-
plicar-los-ho; però potser 
caldrà posar l’accent en 
els 300 anys d’ocupació 
i els conseqüents 300 
anys de resistència, i no 
tant en els episodis més 
o menys heroics d’una 
guerra successòria. Són 
aquests tres segles de 
supervivència cultural, 
lingüística i política el 
que millor expliquen què 
érem, què som encara i 
què volem ser. 

Tercera oportunitat. En 
clau vallenca, el Tricente-
nari ens hauria d’obligar 
a passar comptes una 
vegada per totes amb 
el vallenc Pere Anton 
Veciana. Valls no va viure 
episodis rellevants en la 
guerra de Successió, però 
va tenir com a batlle un 
dels més grans botiflers 
de la història. 

No podrem commemorar 
ni grans batalles ni gestes 
heroiques; però, en canvi, 
el que sí que podríem fer 
com a ciutat és explicar 
amb rigor qui va ser i què 
va fer Pere Anton Veciana 
i per què no es mereix 
ser un vallenc il·lustre.

Gerard Nogués  
Balsells
CUP - VALLS
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