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a Valls 
i al Camp El Tricentenari

11 de gener de 1714. 
Jornada 171 del setge. 
Dijous. 
La revolta contra la fiscali-
tat és tan general a l’interior 
de Catalunya que diuen que 
el mariscal duc de Pòpuli ha 
hagut d’informar fins i tot 
la cort de la seva posició 
compromesa. 
Han arribat tres desertors a 
la plaça i han confirmat la 
por que embarga l’exèrcit de 
setge, fins al punt que el seu 
comandament ha ordenat de 
formar dues línies de guar-
da: una de cara a la ciutat i 
l’altra de cara a la muntanya. 
Mantenen una alerta especi-
alment vigilant durant la 
nit, per impedir els incon-
venients d’alguna algarada 
general que aprofiti la foscor. 
Al Penedès, segons corren 
les notícies al camp enemic, 
gairebé tots els paisans han 
abandonat les seves cases: 
davant del mal tracte que 
els borbònics dispensen a 
tothom, diuen que preferei-
xen barallar-se lliures a la 
muntanya que morir a casa 
seva com esclaus. 
Després que la plaça hagi 
disparat algunes canonades 
de distracció per ordre del 
nostre comandant en cap, el 
general Antoni de Villarroel, 
40 fusellers han aconseguit 
passar avui cap al terme de 
Sant Boi i portar 200 moltons 
escollits. 
Els combats de fuselleria han 
continuat tot el dia, en parti-
cular a la falda de la munta-
nya de Montjuïc, encara que 
l’enemic té poques ganes de 
combatre.

12 de gener de 1714. 
Jornada 172 del setge. 
Divendres. 
En una acció per sorpresa, els 
nostres fusellers han passat des 
del convent de Santa Madro-
na fins al cordó construït per 
l’enemic a l’entrada del coll. Hi 
han fet una descàrrega contra 
la guàrdia i han marxat. 
A la part del Pla hi ha hagut 
altres escaramusses amb els 
nostres fusellers i voluntaris 

l’opinió

Recordant la nostra història 
amb la mirada posada al futur

TRICENTENARI OPINIÓ

Aquest 2014 es com-
pleixen tres-cents anys 
del final de la guerra de 
Successió, un fet d’una 
gran transcendència 
per a la nostra història 
moderna i contempo-
rània. Aquell procés 
històric explica, en part, 
com som avui, i con-
diciona, en la mateixa 
mesura, com podrem 
ser en el futur.

La rellevància 
d’aquesta efemèride 
ha fet que el conjunt 
de país s’aboqui a 
commemorar-la. Des 
de la Generalitat i el 
Parlament fins a la vila 
més petita, l’empenta 
cívica es percep arreu, 
en un moment de gran 
efervescència política  
i social. 

És un impuls ciuta-
dà que ens convida no 
tan sols a recordar el 
nostre passat, sinó tam-
bé a aprofitar aquest 
moment per reimaginar, 
plegats, com ha de ser 
el nostre futur col·lectiu.

Potser ja hem fet 
tard per escriure la his-
tòria. Potser ara només 
podem conèixer-la i 
difondre-la rigorosa-
ment. Aquest propòsit 
de recuperació rigorosa 
de la nostra història és 
especialment pertinent 
a les comarques del 
Camp de Tarragona.

Aquí, les viles i 
ciutats s’arrengleraven 
amb un i altre bàndol, 
en un enfrontament 
que va arribar fins i tot 
a dins dels murs del 
monestir de Santes 
Creus. 

Valls, que amb la 
derrota austriacista va 
perdre el títol de «Ciu-
tat Imperial», se suma, 
tres-cents anys després, 

a la commemoració i 
constitueix (com han fet 
Cardona, Manresa i el 
Bages, Osona o el Ma-
resme) la seva pròpia 
comissió, que recupera-
rà la història del Camp i 
l’explicarà en el marc  
de la Catalunya del  
segle XXI. 

Però si hi ha una 
cosa en què encara 
som a temps és a 
pensar com volem que 
sigui el nostre futur. La 
commemoració convida 
al conjunt de la ciutada-
nia a participar a reflexi-
onar sobre com volem 
que sigui la Catalunya 
del demà en diversos 
àmbits rellevants. 

Volem fer d’aquesta 
efemèride històri-
ca l’oportunitat per 
repensar conjuntament 
el nostre projecte col-
lectiu i ensenyar-nos al 
món tal com som.

Des d’ara i al llarg 
del 2014, el programa 
d’actes del Tricentenari 
s’estendrà per tot el 
territori a través de 
propostes per a tots  
els públics. 

Es faran realitat 
gràcies a l’esforç de 
moltíssima gent: de 
les comissions, de les 
entitats i de totes aque-
lles persones que, com 
en el cas de Valls, fan 
possible que aquesta 
sigui una commemora-
ció realment nacional, 
transversal i inclusiva.

Aquests objectius 
els aconseguirem no-
més si tots i cadascun 
de nosaltres ens fem 
nostra la commemo-
ració, vinguem d’on 
vinguem i pensem  
com pensem. 

El Tricentenari vol 
ser un punt de trobada 
que ens ajudi a reforçar 
els vincles que ens 
uneixen. El Tricentenari, 
com la Catalunya del 
demà, serà de tots o no 
serà. Us animo, doncs, a 
participar-hi activament.

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

Diari de setge
com a protagonistes. Són 
tantes, que els borbònics 
han decidit de retirar dues 
peces d’artilleria de la Casa 
d’en Navarro i emplaçar-les 
a resguard dels camins re-
ials de la plaça, recelosos 
que s’organitzi una sortida 
de grans proporcions des de 
la Ciutat. 
Sembla que, avui sí, la nos-
tra artilleria els ha mal-
mès un comboi de palla. 
Els quatre desertors que 
ens han entrat i altres pai-
sans han informat que els 
borbònics, temorosos, han 
concentrat els efectius del 
Maresme a Mataró i que la 
revolta contra les imposici-
ons hauria esclatat també 
a Vic. 
Hem fet la benedicció de 
les banderes del regiment 
de Santa Eulàlia: s’ha can-
tat missa amb solemnitat i 
greu música en presència de 
moltíssima gent del poble, 
i tota la unitat formada ha 
disparat tres salves reials, 
seguides d’un esplèndid 
banquet a la casa del mar-
quès de Las Navas, coronel 
de dit regiment. 
La Ciutat ha ordenat de 
pagar al coronel Sebastià 
Dalmau 2.750 lliures per 
haver introduït a la plaça 
460 ovelles i 74 moltons.

13 de gener de 1714. 
Jornada 173 del setge. 
Dissabte. 
Han arribat set desertors 
de l’enemic. Per ells i pels 
paisans hem sabut que els 
nostres han escombrat sense 
pietat, a camp obert, un des-
tacament borbònic sortit de 
Martorell i l’han perseguit 
fins a Castellví de Rosanes i 
Corbera de Llobregat. 
També han executat una 
fabulosa emboscada a una 
columna borbònica a les 
portes d’Arbúcies: més de 
mig miler de soldats ene-
mics han sigut capturats 
vius o han mort i els han 
pres sis banderes; només 
200 han escapat en direcció 
cap a Hostalric. 

Com diu la Gaseta de Bar-
celona avui: «La major part 
del país manifesta la reso-
lució de prendre les armes 
per a la natural defensa de 
la seva llibertat.» També 
s’ha combatut al Pla d’en 
Sala, a Sant Joan de les 
Abadesses. 

A Barcelona, les partides 
sortides de la plaça han 
hostilitzat un dia més 
les guàrdies dels cordons. 
L’artilleria de la plaça i de 
Montjuïc ha estat activa; 
no tant la de l’enemic des 
de Gràcia. 
Fèlix Nicolau de Monjo, 
amb la salut recuperada, 
torna a ser sergent major 
de la Coronela. La 24a de 
Guerra ha decidit, avui, 
fer súplica al vicari gene-
ral del bisbe, a fi que tot el 
clergat contribueixi també 
a les despeses de la defensa: 
ningú no pot restar exempt 
de l’esforç col·lectiu.

14 de gener de 1714. 
Jornada 174 del  
setge. Diumenge.
El país està commocionat, 
en revolta contra la crimi-
nal exacció que ens apli-
quen els nostres enemics, i 
les notícies arriben al camp 

enemic, on causen furor, se-
gons ens expliquen els seus 
desertors; avui n’han vingut 
cinc. 
En efecte, avui els nostres 
han capturat, en rendir-los 
a Balsareny, més de 600 bor-
bònics que dirigia el veguer 
de Berga i que obligaven 

cruelment els pagesos a la 
capitació. Diuen que molts 
han sigut passats a ganivet 
sense pietat. Guerra cruel, 
la nostra, odi desfermat, 
perquè ens ho volen pren-
dre tot. 
Alguna gent de Cardona 
també ha donat suport a 
una partida que ha sorprès 
una companyia de cin-
quanta cavalls borbònics a 
Moià. Però els enemics han 
creat l’horror, i han saque-
jat i cremat, en part, la vila 
de Caldes de Montbui, que 
se’ls resistia. Alguns dels vi-
latans han sigut assassinats 
vilment per haver rebutjat 
les quinzenades que, fa uns 
quants dies, noranta dra-
gons volien cobrar-los. 
Entretant, al Pla de Barce-
lona, els nostres fusellers 
s’han apropat a la Casa de 
Regàs, on s’ha produït un 
combat intens d’una part i 
de l’altra. Els borbònics han 

traslladat diferents cossos 
d’infanteria i cavalleria de 
Sarrià al Mas Guinardó: 
els hem fet disparar des 
de la plaça i Montjuïc.

15 de gener de 1714. 
Jornada 175 del  
setge. Dilluns. 
Els nostres fusellers han 
insistit a hostilitzar els 
enemics a la falda de la 
muntanya de Montjuïc, 
amb atac a la guarnició de 
la Casa de Regàs. Els inter-
canvis de foc d’infanteria 
es repeteixen cada dia i 

els nostres hospitals re-
ben bon nombre de ferits 
i morts. 
Han arribat quatre de-
sertors. Parlen d’una im-
portant carestia en les 
casernes dels borbònics. 
La revolta del país afecta 
sobretot les cavalleries, 
perquè els combois de 
palla i gra que abans ar-
ribaven amb regularitat 
ara són objecte d’atacs 
continus al rere país. A 
la tarda, ens ha semblat 
advertir fins i tot alguns 
focs a la muntanya, cap al 
Vallès i, particularment, a 
la part de la vall d’Hebron. 
La nostra armada ha arri-
bat avui a port; portava un 
gànguil capturat a l’ene-
mic amb una bona càrrega 
de queviures. Per certs avi-
sos, el nostre comandant 
en cap, el general Villar-
roel, i el conseller en cap, 
Rafael Casanova, tement 

que l’enemic s’havia posat 
sobre les armes amb l’ob-
jectiu d’atacar el convent 
de Caputxins, a les vuit del 
vespre han fet aixecar aler-
ta general de la Coronela i 
les altres tropes, i les han 
fet mantenir-se així fins a 
les sis del matí, quan s’ha 
confirmat la inactivitat de 
l’enemic.

16 de gener de 1714. 
Jornada 176 del  
setge. Dimarts. 
L’artilleria, que dirigeix el 
general Basset, ha tornat 

a jugar avui intensament 
des de la plaça i el castell de 
Montjuïc; l’enemic, sobre-
tot des de les seves bateries 
a Gràcia. 
Han arribat quatre deser-
tors d’infanteria i dos de 
cavalleria. Ha tocat port 
una fragata amb quatre 
gànguils, carregats de fa-
rina, ordi i mongetes, amb 
algunes roves de munició, i 
un pinc. Els han apressats 
a les costes de Palamós, 
tot i l’intens bombardeig 
al qual la fragata ha estat 
sotmesa des de la marina 
per evitar-ho. 
Després de l’alerta general 
d’ahir, que va deixar tota 
la nit en guàrdia, a Sant 
Francesc de Paula i a Santa 
Anna, el primer i el cinquè 
batallons de la Coronela, el 
comandant en cap, el gene-
ral Villarroel, ha ordenat 
que el quart anés avui a 
fer custòdia a les portes; el 

tercer, als baluards i a les 
mitges llunes, i el primer, 
a Montjuïc. 
El poble comenta encara, 
amb evident disgust, a les 
tavernes i a les places, la 
resistència de la Junta de 
Teòlegs a acceptar la con-
tribució del clergat a la 
defensa, emparant-se en 
el respecte a la jurisdicció 
eclesiàstica. Quan la mort 
és tan a prop de tothom, 
la gent oblida encara més 
les diferències de grau i 
demana el sacrifici de tot-
hom per al bé de la causa.

17 de gener de 1714. 
Jornada 177 del  
setge. Dimecres. 
El foc d’artilleria ha sigut 
molt minso i les escara-
musses més escadusseres 
que mai. Sembla la calma 
que precedeix la tempesta. 
Avui ens han arribat fins 
a quinze desertors dels 
borbònics; feia molts dies 
que no en vèiem tants i 
ens ha costat una bona 
estona interrogar-los a 
tots. N’hi havia de molt 
desesperats. 
Sembla que la situació 
dels assetjants, contra 
el que pugui semblar, és 
encara més difícil que la 
nostra. Tenen por de ser 
agafats entre dos focs. I 
tot i així el comandament 
no sembla esperonat a fer 
un atac general per acabar 
amb la incertesa del setge. 
Els ha commogut profun-
dament la notícia d’un al-
çament general del poble 
a la Plana de Vic, a la qual 
s’han incorporat també 
la major part dels homes 
capaços de sostenir un 
arma, sigui la que sigui, 
de la comarca veïna del 
Lluçanès. 
Molts voluntaris de cava-
lleria i oficials han passat 
al castell de Cardona, amb 
el propòsit de coordinar 
l’organització de la resis-
tència popular al centre 
del país. A Barcelona, tot-
hom espera que aquestes 
notícies aviat es tradu-
eixin en algun venturós 
succés que permeti alleu-
gerir el setge i el bloqueig. 
Avui, el cinquè batalló de 
la Coronela ha cobert les 
portes i el quart, els balu-
ards i les mitges llunes. 

El Tricentenari de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls

Francesc Olivé i Ollé
DOCTOR EN HISTÒRIA

la història

Durant la guerra de 
Successió la comarca 
de l’Alt Camp i la vila 
de Valls al capdavant 
van donar suport 
des de molt aviat a 
la causa austriacista. 
Valls, igual que altres 
viles on a final del se-
gle XVII havien arrelat 
diversos projectes 
mercantils (Mataró, 
Vic, Reus, Manresa 
o Berga), es decantà 
pel rei Carles III tot 
just quan el 1705 
aquest va arribar a 
Catalunya.

Pel mes de juliol 
de 1704, després del 
fallit intent dels aliats 
de desembarcar a 
Barcelona, el virrei 
Velasco va fer empre-
sonar, entre d’altres, 
Jacint Vilanova (rector 
de Vila-rodona), 
acusat de predicar 
a favor de la causa 
de l’Arxiduc i d’haver 
ajudat, amb diners, 

Antoni Pons (rector de 
Vilabella), els germans 
Joan i Josep Nebot, de 
Riudoms, i altres cons-
piradors del Camp de 
Tarragona. 

L’arrauxat rector 
de Vilabella s’escapolí 
del virrei i al cap de 
poc temps, a Lisboa, 
l’Arxiduc li donava 
instruccions per aixecar 
Catalunya a favor de la 
seva causa. Temps a ve-
nir, el rector de Vilabella 
seria nomenat capellà 
d’honor del monarca i 
vicari general dels reials 
exèrcits a Catalunya. 

Un altre austriacista 
convençut i vinculat 
a l’Alt Camp va ser el 
jurista Josep Faust de 
Potau (fill de Cristòfor 
de Potau, senyor de 
Sarral i de Cabra). Pel 
mes de febrer de 1705, 
ell i el seu cunyat Pau 
Ignasi de Dalmases van 
anar a Madrid, en qua-
litat d’ambaixadors, per 
tal de resoldre diferèn-
cies entre el consistori 
barceloní i Felip V. 

Malgrat la seva 
condició de legats, van 
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A la capçalera, el capità Jan Pladevall (interpretat per Bernat Quintana al film Barcelona 1714, que s’està rodant a Valls) és un jove oficial català al servei del general Villarroel. Entregat en cos i ànima a la 
defensa de la ciutat, les constitucions i els drets catalans, en Jan viurà amb molta intensitat el setge del 1714, disposat a lluitar fins al darrer moment.

Setge de Barcelona de 1714. Autors: Jacques Rigaud, Nathaniel Parr i John Bowles. Any: 1750. Tercer gravat 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.

ser empresonats, i Potau 
va ser dut successiva-
ment a Àvila i Pamplona. 
Alliberat en un bescanvi 
de presoners, va tornar a 
Barcelona, on el rei Carles 
III el va fer marquès de 
Vallcabra (1707). Més 
endavant va ser capità de 
la Coronela de la ciutat. 

El desembarcament 
aliat a Barcelona es va 
produir el 22 d’agost del 
1705 i només vuit dies 
després Valls ja s’ha-
via passat sencera a la 
causa de Carles III. De 
tal manera que, quan el 
4 de setembre el bat-
lle i els jurats de la vila 
van rebre una carta del 
príncep Jordi de Hesse-
Darmstadt demanant-los 
que anessin a fer home-
natge al nou monarca, li 
van poder dir que no els 
calia «per haver ja prestat 
l’obediència». 

Valls havia enviat a 
Barcelona, a les ordres 
del síndic Josep Comas, 
170 homes per a serveis 
de pic i pala, i tenia uns 
altres 100 homes de 
sometent pels volts de 
Tarragona. 
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