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a Valls 
i al Camp

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

15 de febrer de 1714. 
Jornada 206 del setge. 
Dijous. 
Avui la Diputació del Ge-
neral ha fet missiva per al 
marquès de Montnegre (el 
seu ambaixador a Viena), a 
fi de demanar-li novament 
que exposi a l’emperador la 
situació de penúria en què es 
troba la Ciutat. 

L’artilleria borbònica de 
Sants ha disparat contra la 
nostra guàrdia a la Creu Co-
berta; sembla que només ens 
han matat un cavall. 

Els enemics han dedicat 
molts d’esforços a reparar el 
fortí del coll de Montjuïc. Hi 
hem respost amb l’artilleria 
del Castell i hem fet que s’hi 
apropessin, tant com pogues-
sin, alguns fusellers de la part 
de Santa Madrona. 

Ha mort d’un tret de bala 
el capità del Regiment de la 
Ciutat Llorenç de Salcedo. Al 
Mas Guinardó els borbònics 
han passat tres peces d’arti-
lleria fins a Sarrià. 

Des de llevant, alguns 
llaüts han arribat, al punt de 
desembarcament que contro-
la l’enemic, amb queviures i 
provisions: supleixen així els 
combois de terra —fa setma-
nes que no se’n sap res. 

Al port hi ha arribat 
també un xabec de Mallorca, 
amb correspondència porta-
da des d’Itàlia. En tractar-se 
de bones noves, ha animat 
les autoritats a promoure la 
resistència. 

Avui la 24a de Guerra 
ha decidit enviar una am-
baixada a la Diputació del 
General per demanar-li col-
laboració per a les obres de 
defensa, tant de la plaça com 
de Montjuïc. 

16 de febrer de 1714. 
Jornada 207 del setge. 
Divendres. 
L’enemic ha continuat refor-
çant els treballs a la falda de 
Montjuïc i ha portat més fei-
xina per cobrir-se de la millor 

l’opinió

Llibertat per poder decidir

Quan un es para a 
pensar tot el que ha 
passat a Catalunya 
des de l’11 de se-
tembre de 1714, pot 
comprovar com l’es-
perit de lluita dels ca-
talans s’ha mantingut 
viu durant tres segles. 
També, que aquest 
esperit de lluita ha 
estat alimentat per 
l’anhel de recuperar 
les llibertats i les insti-
tucions perdudes. 

I finalment també 
pot comprovar que, 
cada cop que aquest 
anhel de llibertat i 
aquest esperit de 
lluita s’han unit, 
hem assolit períodes 
d’autogovern en els 
quals el nostre país 
ha pogut fer passes 
significatives cap 
endavant.

Anem a pams. La 
data del 1714 simbo-
litza la nostra per-
sistència secular de 
voler continuar sent 
un poble amb una 
identitat, una cultura 
i una llengua pròpies, 
un poble decidit a 
fer front a qualsevol 
persona, règim o 
Estat que ens vulgui 
sotmetre. 

Només així, es pot 
entendre la nostra 
diada i la commemo-
ració del Tricentenari: 
per aquell esperit de 
lluita heretat dels de-
fensors de Barcelona 
que s’ha mantingut 
actiu al llarg de tres 
segles.

Però el Tricente-
nari també és per 
recordar i honorar 
la perseverança de 
l’anhel de llibertat 
que hem mantingut 
els catalans genera-
ció rere generació. 

Només cal veure com 
en aquests 300 anys 
s’han succeït períodes 
d’autogovern amb 
notables èxits en 
l’àmbit econòmic i  
en el social. 

La Mancomuni-
tat de Catalunya del 
1914, la Generalitat 
republicana del 1932 
i la Generalitat del 
1979 són exem-
ples tangibles de la 
voluntat de llibertat 
i d’autogovern del 
poble català a través 
del temps.

Però el més im-
portant és que, a més, 
siguem conscients de 
com aquests períodes 
de llibertat i d’autogo-
vern coincideixen amb 
períodes de grans 
avenços per al conjunt 
de Catalunya. 

La Mancomuni-
tat va modernitzar 
el país de manera 
impressionant: car-
reteres, ports, obres 
hidràuliques, línies 
telefòniques, millo-
res tecnològiques, 
sanitàries, culturals, 
educatives. La Gene-
ralitat republicana va 
fer-nos avançar en el 
terreny de la demo-
cràcia, la igualtat i les 
estructures d’Estat, 
entre d’altres.

Per això, el Tricen-
tenari no és tan sols 
una coincidència de 
dates: 1714-2014. 
També és recuperar 
la història d’un poble 
que, seguint l’exem-
ple de les genera-
cions precedents, 
ha estat capaç de 
mantenir-se fidel als 
anhels de llibertat per 
poder decidir el seu 
futur, perquè cada 
cop que ha conquerit 
llibertat ha fet un salt 
endavant per ser una 
nació moderna dins 
d’Europa. Perquè d’ai-
xò es tracta, ara  
i sempre.

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

Diari de setge
manera possible del foc que 
li fem, sobretot des de les 
bateries del Castell. 

Ha arribat a port un 
llaüt procedent d’Alcúdia. 
Alguns dels nostres xabecs i 
dues fragates han sortit da-
vant de la Ciutat al combat 
i han aconseguit capturar 
a l’enemic, davant mateix 
del seu punt de desembar-
cament, alguns llaüts, tot i 
les canonades rebudes. 

La 24a de Guerra ha de-
batut sobre la gran manca 
de llenya al pastim de la 
Ciutat. Ha ordenat d’envi-
ar una comissió al conseller 
segon i a altres autoritats, 
perquè estudiïn com barre-
jar el gra per allargar-lo, i 
també perquè enderroquin 
les barraques de la platja 
per disposar de llenya. 

Encara ressona a la Ciu-
tat el contingut de les cartes 
trameses ahir a l’emperador 
i a altres autoritats imperi-
als. S’hi recorda que fa sis 
mesos i mig que les tropes 
del duc d’Anjou insisteixen 
a oprimir-nos. També, que 
el país s’ha aixecat en armes 
contra les imposicions fis-
cals de l’exèrcit d’ocupació, 
al qual han fet perdre, com 
a mínim, mil soldats.

17 de febrer de 1714. 
Jornada 208 del  
setge. Dissabte. 
Entre la una i les dues de 
la matinada els desmuntats 
del Regiment de Sant Mi-
quel s’han emboscat al camí 
entre Sarrià i Barcelona, al 
lloc anomenat de la Creu de 
Bargalló. 

Han cridat l’enemic, al-
guns de cavalleria, i baixant 
a corre-cuita els de la seva 
infanteria, pensant que era 
presa fàcil, han estat sor-
presos completament pels 
nostres, que els han rebut 
amb una càrrega tancada i 
els han obligat a fugir de-
sesperats fins al cordó. Des-
prés, l’artilleria de Sants ha 
començat a disparar, segons 
sembla, sense gaire encert. 

A la tarda, he sortit amb 

el nostre general coman-
dant en cap a reconèixer 
amb tot detall l’estat del 
campament enemic i a vi-
sitar el fort dels Caputxins, 
des del qual ens oposem, 
amb encert, que l’enemic 
pugui progressar cap a la 
Ciutat. 

La Junta s’ha aplegat 
per resoldre sobre la cap-
tura d’una fragata anglesa, 
en presència del seu capità, 
per obra de l’embarcació 
dita de Sant Crist, de l’in-
trèpid capità Oleguer Sans. 

Avui el quart batalló 
de la Coronela ha assumit 
la guàrdia de les portes; el 
tercer, el de les mitges llu-
nes i els baluards, i el segon 
s’ha mantingut de guàrdia, 
fins a la matinada, al Palau 
Reial.

18 de febrer de 1714. 
Jornada 209 del setge. 
Diumenge. 
Els borbònics continuen els 
seus treballs d’aproximació 
a la part de Safont. Des del 
Castell de Montjuïc els dispa-
rem amb violència i els hem 
causat moltes baixes. 

Al cim del Puiggraciós, al 
Vallès Oriental, a l’entrada 
d’Osona, els nostres enlla-
ços hi han vist grans focs 
que indiquen, a la plaça, el 
bon estat de les accions a 
la rereguarda. Esperem que 
aviat els nostres puguin aju-
dar-nos a aixecar el setge. 

Després de dinar hem 
vist com una dotzena de 
regiments de l’enemic arri-
baven des del Mas Guinardó 
fins a Gràcia. Diuen que són 
els soldats que els borbònics 

tenien destacats en pobla-
cions del Maresme i que 
han hagut de replegar-se 
davant la insistència ofen-
siva de tants patriotes nos-
tres que prenen les armes 
per encalçar-los. 

He acompanyat el co-
mandant en cap, el general 
Villarroel, en la seva sor-
tida al Pla, per reconèixer 
les cases i els punts de de-
fensa que mantenim ocu-
pats. Mentre érem a la de 
Magí Mercader, l’enemic 
hi ha fet foc intens, però 
ell no ha fet ni el gest de 

posar-se a cobert. Sembla 
miracle, però n’hem tor-
nat tots sans i estalvis. 

La 24a de Guerra ha 
ordenat la destitució ex-
emplar i fulminant d’un 
tinent per la seva insubor-
dinació davant del sergent 
major Josep Dalmau.

19 de febrer de 1714. 
Jornada 210 del  
setge. Dilluns. 
Els nostres avançats i les 
guàrdies borbòniques 

s’han enfrontat, un dia 
més, a la part de Safont 
i fins al Mas Guinardó, 
la gran talaia des d’on 
els enemics dirigeixen  
el setge. 

Cavalleria i infanteria 
enemiga han fet gran tràn-
sit d’un lloc a l’altre de les 
seves casernes, sota el foc 
d’artilleria dels nostres 
baluards. 

Per un llaüt arribat de 
la marina de Llevant, hem 
sabut que els nostres que 
combatien atrinxerats a 
l’església de Sant Pol de 

Mar s’han hagut de ren-
dir. Els borbònics han res-
pectat la capitulació dels 
combatents, però no s’han 
moderat a l’hora de cremar 
algunes cases de la vila. 

El coronel Ermengol 
Amill no ha estat a temps 
de fer-los socors, tot i ata-
car un regiment való de 
la rereguarda dels borbò-
nics, al qual ha obligat a 
retirar-se. 

Al mar, davant de Bar-
celona, els enemics refer-

men cada dia les seves 
posicions i fan el bloqueig 
més feixuc. 

El consistori de la Ge-
neralitat ha fet ambaixa-
da a la Ciutat per agrair 
les 500 quarteres de blat 
rebudes per proveir les 
tropes i li n’ha demanat 
la mateixa quantitat una 
altra vegada. 

El Consell de Cent ha 
decidit que demà al matí 
es faci ban perquè tothom 
que tingui blat el declari 
en el termini de tres dies, 
passats els quals serà de-
comissat amb premi 
d’una cinquena part per 
al denunciant.

20 de febrer de 1714. 
Jornada 211 del  
setge. Dimarts. 
Els baluards de la plaça 
han estat avui ben enfei-
nats a afinar la punteria. 
Sota el seu foc, davant 
nostre, dues galeres i al-
tres dos navilis han as-
segurat el pas a dos llon-
dros que creuaven cap 
al Besòs. També, alguns 
cossos d’infanteria dels 
borbònics i un comboi 
de palla han passat entre 
Sarrià i el Mas Guinardó. 

Segons veiem, les 
seves embarcacions es 
mantenen proveïdes 
des de terra. Només han 
desembarcat municions 
i uns quants canons. 

Cap a les sis o les set 
de la tarda, hem vist, 
amb les ulleres, combats 
intensos a la muntanya 
de Sarrià i n’hem escol-
tat nítidament el so, i 
cap a les vuit, al voltant 
del Mas Guinardó. 

Avui han ferit per se-
gona vegada en el temps 
del bloqueig el tinent del 
Regiment de la Concep-
ció Josep Llebrés. Dies de 
valents. 

Segons els avisos que 
arriben al comandant 
general, el senyor mar-
quès del Poal ha aplegat 
un bon exèrcit a les pro-
ximitats de Vic per posar 
setge a la ciutat. 

El coronel Ermengol 
Amill, diuen, ha pres po-
sicions al congost del Fi-
garó, amb 1600 homes i 
alguns cavalls, i domina 
des d’Hostalric fins a la 

de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls

Anna Ruiz Mestres

La ressenya

Victus (Vençut) —para-
frasejant Cèsar davant 
del senat romà— és el 
títol d’aquesta magnífi-
ca novel·la de Sánchez 
Piñol. Se n’ha parlat 
molt, i molt bé (i també 
malament). 

Som davant d’una 
novel·la històrica en què 
l’autor ha intentat donar 
una versió neutral del 
setge de Barcelona, al 
marge dels dos bàn-
dols. I, si ha anat a favor 
d’algú, ha sigut a favor 
del poble català, que 
tossudament alçat va 
ser més valent i digne 
que la classe política 
i eclesiàstica que el 
comandava. 

La defensa heroica 
de Barcelona per part 
dels catalans va durar 
13 mesos. Conscients 
d’una mort segura, van 
empènyer els polítics 
(¿us sona?) a lluitar per 
una llibertat que, com 
sabem, al final es va 
perdre. 

La novel·la s’estruc-
tura en tres parts. La 
història ens l’explica 
un personatge històric: 
Martí Zuviría, barceloní, 
enviat quan era jovenet 
a estudiar a França, i, 
per atzar, alumne del 
millor arquitecte mili-
tar que tenia el rei Sol: 
Vauban. Després, geni 
de l’enginyeria militar i 
ajudant de Villarroel. 

Zuviría, gairebé 
centenari, dicta la his-
tòria a una amanuense 
austríaca, que servirà de 
contrapunt a la narració 
i que anirà bé per fer 
aclariments històrics. 

La complicitat que 
manté el lector amb Zuvi-
ría és extraordinària. Zuvi-
ría, un autèntic «pícaro», 
sembla el protagonista de 
l’Espill de Jaume Roig, que 
va avançar-se 100 anys 
a la novel·la picaresca 
castellana.

El tractament tant 
dels personatges històrics 
(sovint desmitificats) com 
dels ficticis és un dels 
grans encerts de la novel-
la. Els de ficció (Anfan, 
Amelis, Nan, Peret) són 
arquetípics i alhora pro-
fundament humans. 

Aquests personatges 
ficticis són els que faran 
que Zuviría maduri, estimi, 
deixi de viure com un 
pillastre i es converteixi 
en un heroi més del final 
apocalíptic que és la dar-
rera part.

Una classe magistral 
(potser excessiva en algun 
moment) d’enginyeria mi-
litar va teixint el llibre. La 
torre de Sant Joan, les mu-
ralles, els baluards (com el 
de Santa Clara)... n’acaben 
sent un personatge més, i 
la seva destrucció colpeix 
l’ànima. 

L’estil fresc, amè, di-
vertit, ens ajuda a engolir 
les pàgines amb avidesa i, 
des del primer paràgraf, hi 
domina la plasticitat. I això 
és el que fa que l’obra 
potser aviat pugui esde-
venir una superproducció 
de cinema de la mà de 
Raimon Masllorens.

En fi, Victus és una 
lectura de la nostra his-
tòria que ens descobreix 
que, 300 anys després, les 
coses segueixen, en molts 
aspectes, intactes. 

TRICENTENARI LLIBRES

Núm. 8/52. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Jordi Garcia Ventura, Miquel Pérez i Latre, Anna Ruiz Mestres, Manel Martí - Barcelona 1714, Institut Cartogràfic de Catalunya. Disseny: El Vallenc.

Jordi Garcia  
Ventura
CDC - VALLS

A la capçalera, Josep Maria, taverner i pare de la protagonista del film que es roda a Valls Barcelona 1714 (l’Agnès), interpretat per Àlex Casanovas. 

Títol: Plan de la ville de Barcelone et chateau de Mont Iuy, avec les approches de l’Armee de France sous les ordres de Monsieur le Mareschall comte Tessé / 
Alex. Forbes; a la Haye, chez Anna Beek. Autor: Alexander Forbes i Anna Beek. Any original: 1706. Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya i disponible a www.icgc.cat.

«Veni, vidi, vici»

Albert Sánchez Piñol va escriure 
Victus en castellà. Aquí hi veiem la 
portada de la traducció al català, 
signada per Xavier Pàmies.

Títol: VICTUS

Autor: ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

Editorial: LA CAMPANA

Lloc i any d’edició: BARCELONA, 2013

Nombre de pàgines: 605

Garriga. 
La Diputació ha 

tramès ambaixada a la 
Ciutat per posar a la 
seva disposició quatre 
soldats de cavalleria del 
Regiment de Sant Jordi, 
amb la missió de comu-
nicar permanentment 
les ordres del conseller 
en cap.

21 de febrer de 1714. 
Jornada 212 del  
setge. Dimecres. 
Dia avui molt tranquil al 
mar i a la terra. Només 
hem sentit algunes es-
caramusses, novament, 
als entorns del Mas Gui-
nardó. 

Els nostres volunta-
ris executen cops de mà 
d’una audàcia extraor-
dinària i sorprenent, en 
tractar-se de voluntaris 
poc entrenats en la mi-
lícia. Encara de nit, els 
veig sortir molts dies de-
lerosos de sorprendre les 
guàrdies i els piquets de 
l’enemic, entestats a fer-
los insuportable el setge. 
Molts són encara nens i 
a alguns no els podem re-
tornar ni per ser colgats 
dins la plaça. 

La Ciutat ha ordenat 
lliurar, per via de procu-
rador, sis mil lliures, cor-
responents a tres mesos 
de salari, als ambaixadors 
que tenim als Països Bai-
xos i a Anglaterra: Felip 
Ferran de Sacirera i Pau 
Ignasi de Dalmases. Con-
fiem que els siguin d’ajut 
per convèncer el món de 
la nostra causa. 

La Conferència dels 
Tres Comuns s’ha aple-
gat amb el comandant 
en cap, el general Antoni 
de Villarroel; el secretari 
imperial, Joan Francesc 
Verneda; la 18a de Guer-
ra, i altres persones. 

Ha aconsellat a la 
Diputació del General, 
atesa la seva absoluta in-
capacitat financera, que 
traspassi al govern de la 
Ciutat la despesa de la 
defensa o que li dema-
ni la transferència dels 
recursos necessaris per 
fer-hi front. 

L’artilleria ha man-
tingut, avui també, el seu 
duel habitual.
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