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Miquel Pérez Latre 
Barcelona

8 de febrer de 1714. 
Jornada 199 del setge. 
Dijous. 
Avui els nostres fusellers han 
organitzat un nou atac sobre 
les línies de l’enemic properes 
a Montjuïc. A més, tal com ha-
via decidit la Conferència dels 
Tres Comuns, amb l’objectiu de 
posar en armes tot Catalunya, 
en una acció molt audaç de la 
qual tothom parlava poques 
hores més tard a les tavernes de 
la Ciutat, dos-cents homes del 
Regiment de Cavalleria de Sant 
Jaume, a les ordres del coronel 
Anton Puig i Sorribes, han for-
çat el cordó de bloqueig. 

Han sortit per llevant i han 
travessat al galop i sabre en mà 
els aiguamolls del Besòs, men-
tre algunes unitats distreien 
l’enemic a les parts de Sants i 
a la casa de Safont. Els assetja-
dors han restat tan sorpresos 
de la seva audàcia que no els 
han oposat gairebé resistència. 
Pel que sembla, a les proximi-
tats de Montcada, fins i tot han 
pres algunes cavalleries aban-
donades per l’enemic. Diuen 
que a aquestes alçades de la nit 
ja s’han reunit al Vallès amb 
les tropes del coronel Ermen-
gol Amill. 

Ha arribat també a port 
un bergantí de Mallorca amb 
alguns queviures i notícies de 
la determinació dels habitants 
de l’illa a la resistència. Sense 
dubte, avui ha estat un bon dia 
per a nosaltres.

9 de febrer de 1714. 
Jornada 200 del setge. 
Divendres. 
Es compleixen avui 200 dies 
de l’inici del bloqueig de la 
Ciutat per part dels borbònics. 
Temps llarg de patiments in-
gents, però també d’esperança 
i de fidelitat al llegat polític 
dels avantpassats. 

Els nostres fusellers han 
pres avui, com a objectius, les 
línies pròximes a les casernes 
de Gràcia i Sants, a les quals 
han obligat a mantenir-se en 
alerta tot el dia. 

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

Diari de setge
A la tarda, els vaixells 

enemics que bloquejaven 
el port han llevat l’àncora 
i han anat a fondejar a la 
sortida del Llobregat. En 
previsió que l’enemic po-
gués executar alguna ma-
niobra contra el Castell, el 
comandant general ha or-
denat reforçar la guarnició 
ordinària amb 400 homes 
més d’infanteria i ha dei-
xat el comandament a les 
mans del general de batalla 
En Josep Antoni Martí, que 
reforça també altres punts 
sensibles, com ara la línia 
de comunicació entre el 
Castell i la plaça i les Dras-
sanes reials, en les plata-
formes de les quals s’han 
instal·lat alguns canons. 
Al Palau Reial s’hi ha situ-
at també un dels batallons 
de la Coronela de la Ciutat. 

La 24a de Guerra ha 
ordenat que es millorin 
les casernes de Montjuïc, 
a fi d’evitar-ne el deterio-
rament en temps de pluja 
i oferir als qui defensen 
la Ciutat l’aixopluc que es 
mereixen en la vetlla del 
combat.

10 de febrer de 1714. 
Jornada 201 del setge. 
Dissabte. 
Un altre dia en el qual els 
nostres fusellers i volunta-
ris han atacat les línies del 
cordó borbònic. Ha mort 
per la pàtria, en una sortida 
contra els nostres enemics, 
el capità del Regiment de 
Sant Jordi Benet Guàrdia. 

La plaça també es tro-
ba en gran tensió, esperant 
d’un moment a l’altre un 
atac contra el Castell de 
Montjuïc. El nostre co-
mandant ha ordenat que el 
general de batalla En Josep 
Bellver pugi a la muntanya 
per tal d’organitzar-hi per-
sonalment les operacions de 
defensa. 

El comandament ha re-
novat totes les previsions, 
en veure que els borbònics 
acumulen feixina i tropes 
a Safont. Per indicació del 

nostre general Antoni de Vi-
llarroel (jo he portat perso-
nalment el missatge al con-
seller en cap), a les vuit del 
vespre s’han format el quart 
i cinquè Batalló de la Coro-
nela, comandats pel major 
Fèlix Nicolau de Monjo i el 
coronel Josep de Peguera. 

A les dotze, les compa-

nyies dels Descarregadors, 
els Candelers de Sèu i els 
Pintors han anat a reforçar 
el baluard de Santa Eulàlia. 
Davant la calma, a les sis del 
matí han tocat a retirada. 
Hem observat des de la dis-
tància que, al mar, els navilis 
enemics han format també 
un cordó d’esquifs.

11 de febrer de 1714. 
Jornada 202 del setge. 
Diumenge. 
Avui s’ha sabut que el cor-
dó d’esquifs de l’armada 
enemiga responia només a 
la necessitat d’embarcar al-
guns malalts i ferits del seu 
exèrcit que calia transportar 
amb urgència a la ciutat de 
Tarragona, on no es viuen 
les penúries del setge. Ens 
ho han explicat els desertors 
que he tingut l’oportunitat 

d’interrogar a les mateixes 
portes de la Ciutat, i ho hem 
confirmat amb els informes 
que els observadors apostats 
al castell de Montjuïc ens 
han fet arribar. 

A fora, diuen que ens 
mantenim en la defensa en-
ganyats de les possibilitats 
d’un canvi de fortuna en les 

aliances internacionals que 
no es produirà. 

L’intercanvi de foc d’arti-
lleria ha estat avui constant: 
ells i nosaltres busquem 
cada dia redreçar les nostres 
posicions per afavorir l’efec-
tivitat de l’atac. Es tracta 
d’amagar la posició exacta de 
les nostres peces i sorprendre 
l’enemic amb nous emplaça-
ments que afavoreixin l’an-
gle de tir. El nostre general 
Basset, comandant suprem 
de l’artilleria, treballa sense 
descans. 

A menor distància, el foc 
de fuselleria ha estat també 
intens i ens ha comportat 
uns quants ferits. Avui, el 
conseller en cap ha disposat 
que el segon Batalló de la 
Coronela guardés les portes 
i el primer els baluards i les 
mitges llunes.

12 de febrer de 1714. 
Jornada 203 del setge. 
Dilluns. 
Davant mateix de la nostra 
posició avançada del con-
vent dels Caputxins hem 
viscut algunes escaramus-
ses i foc durant hores dels 
nostres fusellers i voluntaris 
contra el cordó de l’enemic. 

Els borbònics han dis-
parat, des de la caserna de 
Gràcia i la Casa d’En Navar-
ro, un foc intens d’artilleria, 
que ha estat ben correspost 
des dels baluards més pro-
pers de la plaça i el Castell 
de Montjuïc. 

L’enemic ha rebut avui 
un comboi d’alguns llon-
dros amb dues galeres i una 
galiota, que han continuat 
després el seu camí. 

La Ciutat ha fet crides 
en què prohibia traslladar 
gra d’un magatzem a un al-
tre: les autoritats en volen 
exercir el control. 

La 24a de Guerra ha 
rebut avui una represen-
tació del govern de la Ge-
neralitat que ha manifestat 
que, una vegada consumits 
tots els impostos recaptats, 
ja no disposa de més mit-
jans per poder fer front al 
proveïment de pa per a les 
tropes. La junta de la Ciutat 
ha ordenat que es lliures-
sin, a la dita Diputació del 
General, fins a 500 quarte-
res de gra. 

Davant l’arribada de 

nous indicis d’atac general 
de l’enemic, el conseller en 
cap ha ordenat que, a les 
vuit del vespre, es formés 
el primer Batalló de la Co-
ronela davant del Palau i el 
portal del Mar, el qual s’ha 
mantingut en alerta fins a 
les cinc del matí.

13 de febrer de 1714. 
Jornada 204 del setge. 
Dimarts. 
Avui els borbònics han re-
cuperat la vila de Sant Pol, 
que no ha pogut defensar 
la petita força que hi havia 
deixat el coronel Ermengol 

Amill, tot i haver-se forti-
ficat a l’església. Que Déu 
els protegeixi de la ira dels 
castellans. 

Al cordó hi han conti-
nuat els combats intensos 
dels darrers dies. Un xabec 
ha aconseguit arribar armat 
al nostre port, amb un pinc 
capturat davant de la platja 
de Mataró amb algunes ba-
les d’artilleria. 

El conseller segon ha 
exposat, a la Novena de 
Guerra, la gran fatiga que 
experimenta la Coronela, 
obligada a assistir sense des-
cans  Montjuïc, les muralles 
i les mitges llunes, sovint 
amb obligació de fer guàr-
dia sense poder descansar, 
de manera que cap ciutadà 
dels que en conformen les 
unitats pot treballar ni gua-
nyar un jornal. 

En el dia d’avui, l’ofici-
alitat i els soldats del tercer 
batalló, sota l’advocació de 
Santa Eulàlia, han format 
a les nou del matí davant 
l’Escola Militar i s’han po-
sat en ordre de marxa cap a 
la Catedral. 

Hi ha celebrat missa el 
vicari general, mossèn Josep 
Rifós, i a continuació totes 
les companyies han passat 
per davant de l’altar major 
i han retornat al punt de 
sortida, on, escoltades les 
veus de comandament, han 
fet descàrrega tancada amb 
admirable precisió, com si 
es tractés de tropa veterana.

14 de febrer de 1714. 
Jornada 205 del setge. 
Dimecres. 
El comandament de la plaça 
té assumit que els borbònics 
preparen un gran atac con-
tra el Castell de Montjuïc: 
avui, segons han detectat 
els nostres observadors des 
de molts punts diferents, els 
enemics han ocupat grans 
masses de soldats i paisans 
en el transport de feixines 
fins a la falda de Montjuïc. 
Tots aquests moviments són 
controlats des de la plaça i 
se’ls oposa tota la força d’ar-
tilleria possible per dificul-
tar-los. 

Aquesta nit passada, des 
de les vuit del vespre, el se-
gon batalló de la Coronela 
ha mantingut l’ordre de 
mantenir-se en alerta da-
vant del Palau Reial, sota el 
comandament del tinent co-
ronel de la defensa, mentre 
el sergent major feia ronda 
per totes les posicions de la 
muralla. Els voluntaris i fu-
sellers, entretant, continuen 
hostilitzant tant com poden 
els cordons de l’enemic, a fi 
de dividir-los les forces. 

Els consellers de Barce-
lona han ordenat expressa-
ment al patró del pinc Sant 
Pere i Sant Antoni, Joan 
Baptista Serra, que parteixi 
immediatament cap a l’illa 
de Sardenya o el regne de 
Nàpols, a fi de proveir-se 
de tant de gra com pugui i 
el porti cap a aquesta Ciutat. 

Des d’ahir, els batallons 
de la Coronela allarguen el 
temps de servei i es man-
tenen de guàrdia al Palau 
Reial després de guardar la 
muralla i els baluards.
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ENTREVISTA

“L’11 de setembre estrenarem Barcelona 1714”

TRICENTENARI ENTREVISTA

 P ¿Com va néixer el 
projecte de Barcelona 
1714?

 R És un projecte que 
el productor executiu, 
Heiko Kraft, tenia al cap 
des de feia anys. A me-
sura que s’acostava el 
2014 vam veure que ca-
lia posar fil a l’agulla per 
explicar uns fets que po-
den interessar més enllà 
de Catalunya, perquè hi 
van haver molts països 
implicats en el conflicte.  
Tot i les dificultats que 
travessa el sector cine-
matogràfic, vam redi-
mensionar un projecte 
de deu milions d’euros 
en un d’un milió. A final 
del 2012 ens vam posar 
en marxa i a l’agost vam 
començar a rodar. És una 
pel·lícula, però també és 
molt més: és un projecte 
de país en aquest mo-
ment tan especial.

 P ¿Per què es consi-
dera que el rodatge és 
innovador?

 R Rodem gairebé tota la 
pel·lícula en croma, amb 
l’objectiu de reduir el 
cost del projecte. Cal te-
nir en compte que rodar 
en exteriors i amb molts 
extres ens dispararia el 
pressupost. Hem apro-
fitat aquesta circums-
tància per apostar per 
aquest sistema de rodat-
ge innovador, que donarà 
a la pel·lícula un aire de 
còmic, d’aquarel·la, i una 
atmosfera molt especial. 
Però amb actors de carn 
i ossos.

 P ¿Com s’està reso-
lent el finançament 
sense que el projecte 
tingui finançament ni 
subvenció?

 R Doncs amb una combi-

nació de sacrifici i il·lusió 
de tot l’equip, que es con-
verteixen en propietaris 
de la pel·lícula i que cobra-
ran la seva feina a mesura 
que la pel·lícula es distri-
bueixi i generi beneficis. 
És un projecte adaptat a 
aquest moment tan com-
plicat per al cinema.

 P ¿Es pot col·laborar a 
finançar la pel·lícula?

 R A través del microme-
cenatge. Entrant al nostre 
web www.barcelona1714.
cat hi trobareu diferents 
maneres de participar-hi. 
A més, qualsevol es pot 
convertir en propietari de 
la pel·lícula a través d’un 
percentatge del projecte. 
Segons la quantitat que es 
doni, es pot aconseguir el 
DVD de la pel·lícula o se’n 
poden aconseguir cartells; 
també es pot accedir a la 
festa final del rodatge o 
aparèixer com a figurant. 

 P ¿Quantes persones 
són amics del projecte 
Barcelona 1714?

 R En aquest moment ja hi 
ha centenars de persones 
i, a mesura que s’acosti el 
dia de l’estrena, encara 
n’hi haurà més. Estem 
molt agraïts del suport 
que hem rebut de mol-
tíssimes persones i també 
de moltes institucions de 
tot Catalunya i també de 
l’estranger.

 P ¿Quantes empreses 
fan possible el  
projecte?

 R Hi ha moltes empreses 
que hi estan implicades. 
Tenint en compte que el 
rodatge és en 3D, dispo-
sem de tècnics d’empre-
ses molt especialitzades. 
Però també treballen 
amb nosaltres empreses 
que s’encarreguen dels 
efectes especials (alguns 
dels quals poden ser molt 
complexos, com ara quan 
un soldat rep una canona-
da). I no ens descuidem de 
l’empresa que ens porta 
el càtering cada dia de 
rodatge.

Diego González 
Sánchez
REDACTOR DEL SETMANARI  
EL VALLENC

 P La distribució de la 
pel·lícula també serà 
innovadora.

 R Hi haurà una distribu-
ció tradicional, a través 
de les sales de cinema, i 
anirem a festivals. Però hi 
tindrà un pes molt impor-
tant la distribució en línia. 
La pel·lícula es podrà bai-
xar d’internet i també se’n 
farà un joc d’ordinador. La 
indústria del cinema està 
canviant i hem d’apro-
fitar els nous canals. Per 
exemple, les xarxes socials 
(on tenim una presència 
destacada) ens permeten 
d’interactuar cada dia amb 
les persones que hi estan 
interessades.

 P ¿Què és el Consell 
de Cent del 2014 i 
quins són els ambaixa-
dors del projecte?

 R És un col·lectiu de per-
sonalitats i institucions 
reconegudes tant aquí 
com a l’estranger que 
donen suport a aquest 
projecte de forma altru-
ista i sense cap mena de 
remuneració. Els l’hem 
presentat individual-
ment i tots hi estan molt 
il·lusionats perquè va més 
enllà d’una pel·lícula.  
Ens donen suport en la 
seva difusió i la campa-
nya de micromecenatge 
(crowdfunding), i alguns 
fins i tot s’han volgut po-
sar davant de les càmeres 
per fer-hi de figurants. 
L’últim ha estat el can-
tant d’Els Pets, el Lluís 
Gavaldà. De consellers 
n’hi ha de molts àmbits: 

esportistes, Enric Massip 
o Marc Crosas; periodistes: 
Jordi Bastè o Jordi Marga-
rit; escriptors: Mathew 
Tree o Patrícia Gabancho, 
o la cuinera Ada Parellada, 
entre altres.

 P ¿En quina fase teniu 
la pel·lícula?

 R Ja n’hem rodat més o 
menys dues terceres parts. 
Ens queda la recta final. Al 
juny tenim previst d’aca-
bar de rodar.

 P ¿I com ha anat fins 
ara el rodatge?

 R Molt bé. Estem molt 
contents del treball de tot 
l’equip, dels actors, dels 
tècnics, i també de la im-
plicació de l’Ajuntament 
de Valls i altres ajunta-
ments de la comarca, com 
ara el d’Aiguamúrcia, el 
del Pla de Santa Maria o 
el de Bràfim (a Bràfim és 
on justament vam comen-
çar el 2 d’agost de l’any 
passat, enmig d’un camp).  
A l’abril anirem a gravar un 
exterior a Balaguer, al safa-
reig de la Reguereta, que va 
guanyar un càsting per es-
collir un safareig on gravar 
una escena. Va guanyar de 
molt poc per davant de l’Es-
pluga de Francolí. A aquest 
municipi de la Conca tam-
bé hi farem alguna escena 
per agrair-los tota la il·lusió 
que van posar a l’hora de 
mobilitzar-se per a aquest 
càsting.

 P ¿I què ens en podeu 
dir, dels actors?

 R Molt bé. Alguns han ha-

gut de fer grans esforços 
per combinar-ho amb 
altres feines que fan. I 
és molt d’agrair. Tenim 
un repartiment de gran 
qualitat: actors de llarga 
trajectòria, com ara Juan-
jo Puigcorbé i Àlex Casa-
novas, i joves talents amb 
molt de futur, com ara 
l’Alba Brunet i els més 
joves del rodatge: l’Èric 
Alés i el Roger Dalmases. 
També hi veureu actors 
molt coneguts al Camp 
de Tarragona que hi fan 
petits papers: l’Oriol Grau 
i el Fermí Fernández.

 P Un calendari per 
tenir enllestida del 
tot la pel·lícula i per 
estrenar-la.

 R Ens estarem tot l’estiu 
treballant en postproduc-
ció, tot i que el sistema de 
rodatge en croma ens per-
met anar avançant feina. 
I l’estrena serà l’11 de se-
tembre. Això sí que ja ho 
podem dir.

 P I a Valls, ¿podrem 
gaudir d’una preestre-
na?

 R L’hi hem de fer. Serà 
una manera d’agrair la 
gran col·laboració i el 
gran suport que hem tro-
bat no tan sols a l’Ajunta-
ment, sinó també a les en-
titats, a les empreses i en 
moltes persones anòni-
mes. N’hem de concretar 
els detalls, perquè encara 
queden mesos, però els 
vallencs i les vallenques 
haurien de ser dels pri-
mers a veure la pel·lícula.

Anna Maria Bofarull  
(Tarragona, 1979) dirigeix el 
film Barcelona 1714.  
És autora dels curtmetratges 
Les filferrades (2003) i Pasajes 
(2004) i dels documentals Notes 
al peu (2009) i Jamada (2011). 
Actualment, a més de treballar 
en Barcelona 1714, ha començat 
a preproduir el seu nou film de 
ficció: Sonata per a violoncel.


