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Comissió
del Tricentenari
a Valls

a Valls
i al Camp
de Tarragona
A la capçalera, el tinent Roig (interpretat per Fermí Fernàndez al film Barcelona 1714) és un dels oficials de l’Exercit català que defensa Barcelona de les tropes borbòniques.
Foto: Manel Martí

Diari de setge

TRICENTENARI MUSEUS

La joia
la història
Museu de Terrassa
El Dia Internacional
dels Museus està organitzat per l’ICOM (Consell Internacional dels
Museus). Una de les
iniciatives que promou
és «La joia del Museu»,
que permet donar a
conèixer al públic obres
inèdites o donacions
recents del fons del
Museu de Terrassa.
El 2013, coincidint
amb l’aniversari de
l’ocupació borbònica
al setembre de 1713 a
Terrassa, el nostre Museu va seleccionar una
pistola de miquelet del
segle XVIII, i que probablement era similar
a les usades en aquell
moment per les tropes
catalanes.
Les armes, tot i ser
un producte funcional, també esdevenen, en alguns casos,
autèntiques peces de
gran qualitat artística,
subjectes al gust i a
la moda del moment.
Acostumaven a anar
acompanyades d’elements i marques que
les identificaven (com
ara el nom del mestre
armer que les fabricava). Sovint acabaven
convertint-se en part de
l’herència familiar de la
noblesa.
Les armes eren
bàsicament usades per
l’exèrcit. N’hi havia de
diferents tipus, segons
la seva funció i el seu
ús (fusells, escopetes,
armes de defensa,
d’atac i pistoles de
duel).
El fons del Museu
de Terrassa té una col·
lecció d’armes que la
componen escopetes,
fusells i pistoles del
segle XVIII al XIX, i algunes de força interessants que han esdevin-

del Museu
gut peces artístiques
per la seva decoració.
El col·leccionisme
d’armes s’inicia a l’Estat
espanyol amb el rei
Felip II (1527-1598),
que va encarregar
construir una sala per
reunir-hi les armes del
seu pare i les seves.
Amb al Romanticisme
(gran moment del
col·leccionisme), les
armes de l’aristocràcia
van convertir-se en un
objecte més per ser
ensenyat.
L’arma que ara
comentem forma part
d’un conjunt de 10
pistoles de diferents
tipologies (de duel, de
viatge i de pany de miquelet) de procedència
desconeguda i que van
ser restaurades el 1997.
Pertany al grup de les
anomenades «pistoles de clau o pany de
miquelet» (en castellà:
«pistola de rastrillo»).
Deuen el seu nom
al mecanisme usat
per disparar les armes
de foc, que emprava
una pedra foguera o
de sílex que, en ser
accionada, provocava
una petita explosió en
la cavitat on hi havia la
pólvora.
El pany consta d’un
rastell d’acer normal-

ment estriat, un filador
d’acció lateral, el
martell i l’anell de la
mordassa superior. El
mecanisme se situava a l’exterior de la
pistola i les feia molt
segures i fortes.
El canó (també
d’acer) consta d’un
cos llis. A la zona de
la boca hi trobem una
anella de reforç. Se
subjecta a l’encep (o
peça on s’aferma el
canó) per mitjà d’un
petit cargol.
L’encep és de fusta
de noguera i consta
d’una canya llarga fins
a prop de la boca amb
una portabaqueta de
llautó. La curenya o culata (metall que tapa
l’ànima de la pistola
per la part oposada
a la boca) és de coll
cilíndric acabada amb
un pom esfèric.
El nom de miquelet
s’ha de relacionar amb
la producció catalana
d’aquests tipus de
mecanisme. El nom
també l’hem de relacionar amb el fet que
aquestes pistoles les
usaren els miquelets
o tropes catalanes
que van lluitar contra l’exèrcit borbònic
durant la guerra de
Sucessió (1702-1714).

Parts:

Objecte: ARMA
Títol: PISTOLA DE CLAU DE MIQUELET
Data: SEGLE XVIII

A: Curenya de pom
rodó
B1: Filador
B2: Martell

Materials: ACER, LLAUTÓ I FUSTA DE NOGUERA

B3: Anell

Mides: 31 x 14 x 4’5

B4: Rastell

Núm. d’inventari: MDT 405
Procedència: DESCONEGUDA

Núm. 16/52. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Miquel Pérez i Latre, Pere Martí i Bertran, Domènec Ferran i Gómez (director del Museu de Terrassa), Museu de Terrassa, Manel Martí - Barcelona 1714.

C: Canó
E: Anella de la boca
D: Portabaqueta

TRICENTENARI LLIBRES

Alguns enemics, auxiliats per una guàrdia, han
sortit dels seus cordons a la
recerca de farratges. Els nostres els han posat en fuga i
els han obligat a córrer en
desbandada fins a les seves
línies; han hagut de deixar
enrere un dels seus,
mort.

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

Barcelona

Dijous 12 d’abril de
1714. Jornada 262 del
setge.
Per la ciutat hi ha corregut
com la pólvora la notícia que
el coronel Antoni Vidal ha
atacat la vila de Montblanc i
ha derrotat la guarnició borbònica que la custodiava. Glòria
als nostres herois.
A la plaça, hem concentrat
un dia més el nostre foc d’artilleria sobre el Clot.
Després de molts dies de
feina, avui han culminat els
treballs per fortificar el fortí
de la Creu de Sant Francesc,
que té forma de mitja lluna,
des del qual servim la bateria
més avançada. Els nostres enginyers han calculat que podrà
resistir, amb escassa guarnició,
un atac de fins a set mil hòmens.
A la part del Llobregat els
avançats han vist un gran incendi: diuen que els paisans
voluntaris han cremat molta
feixina que els borbònics havien anat aplegant per avançar
en el setge.
Davant del port hi ha hagut moviments, quan algunes
embarcacions han intentat
aproximar-se a la Ciutat.
S’apropaven dues fragates i
l’enemic ha destacat contra
seu dues galeres i dos pincs.
Les fragates del coronel Sebastià Dalmau han sortit a protegir-les i han obligat la marina
dels assetjadors a retirar-se.
La 24a de Guerra ha ordenat que demà es presentin, a
les Drassanes, tots els cavalls,
armes i equipatges, per formar
nous esquadrons.

Divendres 13 d’abril de
1714. Jornada 263 del
setge.
La Ciutat ha continuat amb
la defensa del fortí de la Creu
de Sant Francesc. Hi han col·
laborat els espardenyers, els
tintorers i els forners de la Coronela; els borbònics, amb el
foc d’artilleria molt poc efectiu
i intens contra aquella posició.

En el dia d’avui ha arribat un bombarder, desertor
de l’enemic: ha donat tots
els detalls sobre la disposició dels borbònics. Diu que
han retirat tots els canons
del Clot.
A les Drassanes, s’hi ha
fet revista de la cavalleria
que ens resta.
A port, hi ha entrat una
fragata procedent de Mallorca amb provisions de boca;
diuen que els navilis de la
Ciutat, després de dues hores
de combat, n’han aconseguit
capturar un de francès que
navegava a les envistes de
Mallorca i que procedia de
les Índies.
La Junta de Guerra ha
ordenat pagar, al meu amic
l’escrivà Casetas, els honoraris corresponents a la redacció del procés instruït contra
el general Rafael Nebot, per
la seva covardia de fa uns
quants mesos, durant l’expedició del diputat militar.
Consta de 301 fulls i conté
la deposició de quaranta testimonis i més de tres-cents
interrogatoris. El procés i
el mateix general han estat
enviats a Viena, perquè l’emperador li faci justícia com es
mereix.

dins de la plaça, una vegada
ha estat ofegada la bateria
dels enemics al Clot.
Hi restaran, de
guàrdia, els
nostres

Dissabte 14 d’abril de
1714. Jornada 264 del
setge.
Es diu que els hòmens d’Ermengol Amill, en una escaramussa, han mort en Riera
de Vallfogona, que va ser qui
va delatar Bac de Roda. Un
dels capitans n’ha fet penjar
el cadàver i després l’ha fet
descolgar i esquarterar. Són
els horrors de la guerra que
ens fan.
El coronel ha mantingut,
contra els borbònics, llarg
combat a Caldes de Montbui,
des de les 9 del matí fins a
fer-se fosc.
Al pla de la Ciutat, el comandant general, Antoni de
Villarroel, ha donat l’ordre
de retirar els canons situats al reducte de la Creu de
Sant Francesc i de tornar-los

comprovat també, avui, un
trànsit notable de combois
entre els diversos campaments de l’enemic: des de la
part de Sarrià hem vist passar dos canons al Mas Guinardó. L’enemic continua,
doncs, reubicant l’artilleria
de què disposa per posar-la
al més aviat possible a ple
rendiment.

Títol: 1714
Autor: JORDI SIERRA I FABRA
Il·lustrador: IGNASI BLANCH
Editorial: LA GALERA
Lloc i any d’edició: BARCELONA, 2013
Nombre de pàgines: 36

1714
La ressenya
Pere Martí i Bertran

Pistola
de clau de miquelet
(31 x 14 x 4’5). Segle XVIII.
Museu de Terrassa. (Vegeu-ne una
descripció més extensa en l’article
que publiquem avui: «La joia
del Museu».)

fusellers,
ben disposats,
a fi d’evitar qualsevol escomesa de l’enemic, que de
moment es manté sense cap
senyal previsible d’atac general contra nosaltres.
El dia ha estat tranquil,
pel que fa al foc d’artilleria
i els atacs per sorpresa als
cordons.
A primera hora, al port, hi
han arribat una fragata i un
bergantí procedents de Mallorca, carregats de provisions
de boca que han fet l’alegria
de la Ciutat; a la tarda, una
nova fragata ha superat el
bloqueig, feliçment portadora
de provisions de tota mena.
No aconsegueixen tancar-nos
els subministraments.

avui noves crides referents
a la manifestació de cavalls, selles i armes, a fi d’organitzar una
gran sortida ofensiva.
Els avisos que arriben d’Itàlia diuen que l’emperador ha
declarat la guerra al duc de
Savoia: la Ciutat està confiada
que aquest canvi de posició pot
portar a subvertir l’ajustament
convingut amb els francesos.
Necessitem esperances.
Diuen que el coronel Ermengol Amill ha estat envestit avui
amb força pel general Feliciano
Bracamonte i que, tot i que entre
els seus hi ha hagut desordre, ha
combatut com sempre, amb gran
valor, i ha resistit l’enemic.

Diumenge 15 d’abril de
1714. Jornada 265 del
setge.

Dilluns 16 d’abril de
1714. Jornada 266 del
setge.

Dia del Senyor. Només alguns combats han trencat
la tranquil·litat del setge.
Alguns dels nostres fusellers
s’han atansat als borbònics
per hostilitzar-los guardes i
sentinelles. Quan són a bona
distància de tir, els criden per
posar-los nerviosos i procurar que el seu enuig els descobreixi.
Hem vist, des de la distància, que l’enemic rebia, en
els seus punts de desembarcament, algunes provisions de
boca carregades en embarcacions menors.
A la nit, des de la muralla,
s’ha distingit perfectament
una crida general a la caserna de Gràcia; probablement,
senyals dels destacaments
borbònics.
La 24a de Guerra ha fet

El coronel Amill ha sobreviscut,
miraculosament, d’un atac dels
borbònics contra les seves forces.
Als carrers de la Ciutat fins i tot
els nens parlen de la seva valentia i astúcia. Diuen que l’han encanonat quatre soldats i que, tot
i així, ha aconseguit regirar-se
i matar-ne dos a tir de pistola.
Però els espanyols han capturat Francesc Paracolls, de
Malla, i l’han penjat sense forma de judici. No hi ha pietat per
als presoners, perquè no tan sols
els volen escarmentar a ells, sinó
també les seves famílies, els seus
amics i els seus convilatans.
Al pla de Barcelona s’hi succeeixen, com sempre, les escaramusses. Avui ha mort, heroicament, l’alferes del Regiment de
Cuirassers de Sant Miquel Joan
Ardei. Memòria i honor per
sempre.

A Horta,
els nostres
voluntaris
han atacat,
amb encert, un
destacament borbònic
d’infanteria i cavalleria.
Des del port hem comprovat els moviments de
la marina enemiga davant
nostre: navilis i galeres han
navegat cap a llevant i ponent.

Dimarts 17 d’abril de
1714. Jornada 267 del
setge.
Avui els nostres fusellers i
paisans s’han llançat amb el
seu heroisme habitual contra els cordons de l’enemic.
Els acompanyava un bon
veí a qui he vist créixer ben
a prop dels meus.
L’intercanvi de foc ha
estat avui particularment
intens; potser perquè hi tenia un interès personal, els
de l’entorn de confiança del
nostre comandant general,
Villarroel, l’hem pogut seguir amb les ulleres de llarga vista des de la distància:
amb elles anticipem els moviments d’uns i altres, com
si fossin ninots, sense possibilitat, tot sovint, ni tan sols
de ser a temps d’intervenir
en aquest joc macabre que
ens ha marcat el destí i la
mala voluntat del duc d’Anjou. Si estigués en la nostra
mà canviar les peces just
abans d’evitar un mal desenllaç per als nostres!
L’atac dels coratjosos
voluntaris ha obligat els
borbònics a emprar tot el
dia intensament els seus
canons apostats a les cases
de Lledó i de Regàs.
Des de la muralla hem

Dimecres 18 d’abril
de 1714. Jornada 268
del setge.
El comandant general, Antoni de Villarroel, ha ordenat als fusellers i voluntaris
de la plaça que es mantinguin especialment amatents
als moviments que l’enemic fa per aprovisionar-se
en qualsevol punt del pla
de Barcelona.
Avui, els seus farratjadors han sortit del cordó només alguns metres,
però prou per haver estat
carregats pels nostres, fins
a obligar-los a la retirada
sense haver obtingut gaire
profit.
Després d’aquests enfrontaments, l’artilleria
de totes dues parts s’ha
mantingut activa durant
algunes hores. Sembla que
(com passa de tant en tant,
a mesura que els materials
es consumeixen per l’ús)
algun dels canons de ferro
dels borbònics ha esclatat i
ha provocat algunes morts i
moltes amputacions i ferides horroroses entre els soferts soldats que el servien.
Tot i el bloqueig que
ens han imposat, avui han
arribat al moll algunes
embarcacions petites amb
provisions de boca.
La Coronela ha mantingut el seu desplegament
habitual: el sisè batalló ha
anat a guardar les portes;
el cinquè, els baluards, i el
quart s’ha mantingut en
reserva al Palau Reial.
Sembla que l’hivern comença a quedar enrere i els
soldats tornen a la Ciutat,
després de la vetlla tensa,
amarats de suor i bruts de
pols.

1714, de Jordi Sierra i
Fabra i Ignasi Blanch,
és un àlbum magníficament editat. El
forma un llarg text en
vers (296 versos, distribuïts en 74 quartetes)
i 15 il·lustracions. La
majoria d’aquestes il·
lustracions són a doble
pàgina i a tot color (tot
i que hi predominen
els grisos, potser per
fer més presents el
fum i la destrucció de
la guerra).
L’objectiu de l’obra
podríem sintetitzar-lo
amb les paraules de
Jordi Sierra i Fabra
que, juntament amb
unes altres d’Ignasi
Blanch, tanquen el
volum: «Recordant per
no oblidar i ser més
lliures.»
Com totes les
obres del prolífic
escriptor, està estructurada amb precisió de
rellotger. En aquest cas
té cinc parts encapçalades per un títol i tancades per una mateixa
quarteta. La primera
és un «Pròleg», format
per set quartetes, en
què convida a llegir els
seus versos i a recordar els fets de fa 300
anys, per no rendir-se
mai.
La darrera part és
un «Epíleg», també format per set quartetes,
en què destaca el fet
que l’11 de setembre
hagi esdevingut diada
nacional: malgrat
ser una derrota, una
derrota convertida en
memòria i orgull.

I, naturalment, hi
ha les tres parts centrals, formades per vint
quartetes cadascuna:
«La Guerra», en què ens
presenta els bàndols
enfrontats, els canvis
en el panorama politicoestratègic europeu i
els catalans que no es
rendeixen, tot i quedar
ben sols, només amb el
suport dels mallorquins.
La segona part
central és «Barcelona».
Se’ns hi parla de la
defensa aferrissada i
heroica de la ciutat amb
noms de personatges,
indrets, etc.
I la tercera part central és «La Repressió».
Hi apareixen els exiliats,
les humiliacions als vençuts, la destrucció del
patrimoni i dels signes
d’identitat, la persecució
de la llengua...
Tanca el volum una
«Cronologia de la guerra de Successió» i unes
breus paraules dels autors, que ens expliquen
l’origen del llibre, a qui
el dediquen...
Com hem assenyalat, l’obra és escrita en
vers. Es tracta de versos
anisosil·làbics (és a
dir, que els versos no
tenen el mateix nombre
de síl·labes; en el text
que comentem: cinc
síl·labes els més curts i
catorze els més llargs,
amb predomini dels
d’art menor).
Els versos rimen seguint l’estructura abab
(versos encadenats,
com assenyala el mateix
Sierra i Fabra a la tercera estrofa del pròleg).
La rima és sobretot

consonant (es repeteixen els sons vocàlics i
els consonàntics dels
versos a partir de l’última síl·laba tònica), tot
i que n’hi trobem mitja
dotzena d’assonants
(es repeteixen els sons
vocàlics però no els
consonàntics) i unes
quantes de visuals o
falses (s’hi confonen
les e i les o obertes i
tancades).
¿Per què és escrita
en vers?, de ben segur
que es preguntarà
el lector, si més no
l’adult, sobretot tenint
en compte que Sierra
i Fabra és un prosista.
I haurà de concloure
que l’autor ha volgut fer l’obra èpica
d’aquest tricentenari.
Val a dir que no
se n’acaba de sortir,
potser perquè els seus
versos no tenen la força, el rigor, el domini
de la llengua dels d’un
Verdaguer, un Guimerà, un Segarra...
—potser ni tan sols
dels d’un Pitarra. Un
cop llegida l’obra no
ens podem estar de
preguntar-nos si no
hauria valgut més haver-la escrit en prosa.
En canvi, les il·
lustracions d’Ignasi
Blanch —inconfusibles, amb els seus
personatges gairebé
sense coll— tenen tota
la força èpica d’uns
lluitadors que, tot i ser
vençuts, mantenen
l’orgull al rostre, al
gest; aquell orgull que,
a l’epíleg, tanca amb
força les tres últimes
estrofes.

