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És habitual sentir a dir,
als escèptics a celebrar
el Tricentenari, que la
guerra de Successió
no va ser una guerra
contra els catalans,
sinó una guerra entre
dos aspirants al tron
de la corona hispànica. I tenen part de raó.
Però no pas tota.
Una cosa és com
comencen les coses
i una altra de molt
diferent, com acaben.
A l’inici, la guerra de
Successió, sí, va enfrontar dos candidats
que volien la mateixa
corona: Felip d’Anjou i l’Arxiduc Carles
d’Àustria.
Però, alerta, cadascun d’ells portava
un model sociopolític
diferent sota el braç.
I els catalans, quan
va arribar el moment, vam escollir el
candidat que ens va
semblar més respectuós amb els nostres
drets i llibertats.
L’aspirant borbó
(emmirallat en el
seu avi el rei francès
Lluís XIV) apostava
per l’absolutisme i el
centralisme polític.
Per això, es va aplicar
en la repressió dels
catalans. Tant, que, al
final, la guerra va ser
indiscutiblement contra Catalunya: la seva
gent, el seu model
singular politicosocial, la seva llengua, la
seva cultura i els seus
costums.
Aleshores, ¿celebrem una derrota? No
pas. Ben al contrari,
amb els actes del
Tricentenari commemorem una victòria.

Només cal mirar
al voltant nostre i
comprovar què som.
¿Algú hi veu un poble
derrotat?
Jo hi veig una
societat ben viva políticament, socialment i
culturalment, amb una
llengua que, sent el
pal de paller del país,
conviu i respecta la
resta de llengües que
també són nostres.
I això potenciarem enguany a Valls:
la nostra cultura i el
nostre model social. I
ho farem des del coneixement del nostre
passat, sense dramatismes, ni rancúnies,
ni recances, objectivament i aprofundint-hi.
També analitzarem el
present i mirarem el
futur. I ho farem amb
consciència de país i
des del nostre àmbit
ciutadà i comarcal.
Valls és l’única
ciutat del Camp de
Tarragona que ha creat
una comissió per commemorar el Tricentenari. Això ens obliga a
ser curosos i a exercir
la nostra capitalitat de
manera oberta i participativa. Amb aquesta
premissa, programarem tots els actes.
Per a mi, és un honor veure com la meva
ciutat es posa al costat
del país i participa en
els actes que s’aniran
fent arreu del Principat. El comissari nacional, Miquel Calçada,
sap que pot comptar
amb Valls en aquest
any tan important.
I és, per a mi, un
orgull poder comissariar el Tricentenari d’una
ciutat com aquesta,
tan compromesa i
dinàmica, que viu tan
intensament la seva
catalanitat des del
respecte incondicional
a la diversitat.

Diari de setge

19 de gener de 1714.
Jornada 179 del setge.
Divendres.
Avui s’ha aplegat la Novena
de Guerra i ha posat damunt
de la taula les asprors que
existeixen entre el govern
municipal i el comandament
militar de la plaça.
Els consellers han decidit que
el conseller en cap, Rafel Casanova, no torni a participar
en les reunions del Consell
de Guerra mentre no es reco-

negui la seva superior dignitat i comandament. Tot
i això han encomanat al
comandant en cap, general
Antoni de Villarroel, un pla
d’operacions militars per a
la defensa de la Ciutat.
La Diputació del General
ha escrit avui al marquès de
Montnegre, el seu ambaixador a Viena, perquè exposi
a l’emperador la situació de
penúria en la qual es troba
Barcelona.
Els enemics han fet alguns
avançaments a la part de
Safont: el governador del
castell de Montjuïc, Pau
Thoar, n’ha fet disparar intensament l’artilleria. La infanteria hi ha mantingut un
intercanvi viu de foc, i han
sortit també avui els nostres
des de Santa Madrona.
Han arribat 9 desertors, que
han confirmat la revolta al
país, especialment a la comarca d’Osona i a les muntanyes veïnes, on milers de
paisans s’han anat concentrant per ocupar els passos
d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. Al moll de Barcelona
hi han arribat també avui
dos navilis armats per la
Ciutat, que en conduïen un
altre carregat de bacallà.

20 de gener de 1714.
Jornada 180 del
setge. Dissabte.
De matinada, tota la Ciutat
comentava els detalls de la
valerosa acció de dos oficials
i vuit fusellers del Regiment
de Vila i Ferrer. Cap a les
nou de la nit han marxat a
reconèixer el cordó enemic
proper a la part de Gràcia i
han aconseguit travessar-lo
sense ésser detectats pels
sentinelles; han arribat a un
piquet de l’enemic que, confiat i enfredorit, s’escalfava
davant d’un foc. Els han executat una descàrrega tancada i han tornat a resguard
sense perdre un sol efectiu.
Durant el dia la plaça ha
continuat disparant contra el trànsit enemic entre
Gràcia i el Mas Guinardó.

Comissió
del Tricentenari
a Valls

Han arribat a la plaça 3
desertors d’infanteria i 3 de
cavalleria, i han confirmat
la carestia de palla i gra que
pateix el camp borbònic,
així com el pànic creixent
que els provoquen les no-
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413 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país.
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.
18 de gener de 1714.
Jornada 178 del setge.
Dijous.
Avui els nostres generals han
tingut consell de guerra extraordinari. Els caps han presentat per escrit la seva opinió
sobre les tres possibilitats
que s’ofereixen a la defensa
de la Ciutat: atacar en massa
el cordó de contraval·lació de
l’enemic, provocar-ne un assalt general contra Barcelona
i vèncer-los, i reforçar les accions de suport a la rereguarda
per fer-los desistir i retirar-se.
Els generals també han estat
informats dels rumors que alguns infiltrats fan córrer, amb
la intenció de desanimar-nos,
sobre la suposada correspondència amb l’enemic del comandant en cap, Antoni de
Villarroel, i el conseller en
cap, Rafael Casanova. Maniobres indignes dels nostres
enemics.
Mentre els caps discutien, els
nostres fusellers s’han apropat
des de Santa Madrona al fortí
del coll de Montjuïc, des d’on
han fet un foc intens a l’enemic; han provocat algunes
baixes i n’han patides. Han ferit greument el tinent del Regiment de la Ciutat Joan Ros.
Déu li alleugi els patiments
i el rebi quan correspongui.
L’artilleria del Castell s’ha
concentrat a la falda de la
muntanya, a la part de Safont.
Alguns enemics han passat
amb bagatges i provisions des
de Gràcia al Mas Guinardó; els
hem disparat intensament.
Han arribat cinc desertors a
la plaça.
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divendres, 24 de gener del 2014

a Valls
i al Camp
de Tarragona

A la capçalera, una alcavota (interpretada per Txe Arana al film Barcelona 1714, que s’està rodant a Valls) que desenvolupa la seva feina a la Barcelona assetjada per les tropes borbòniques.
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balls de defensa a la muntanya de Collserola: hi fa construir barraques i trinxeres, des
de les quals poder controlar,
alhora, els moviments dins la
Ciutat i al rerepaís.
Han entrat a la plaça 2 deser-

22 de gener de 1714.
Jornada 182 del
setge. Dilluns.
L’enemic, sense arriscar
amb moviments importants d’infanteria, ha reiniciat avui el foc intens
d’artilleria des de Gràcia, el
fortí de Mar i la Casa d’en
Navarro.
Han arribat cinc desertors a
la plaça, que han insistit en
la preocupació per les notícies creixents de revolta
al rerepaís i en la carestia

mències del rigorós hivern.
Hi ha rumors d’un gran
combat entre els voluntaris i un destacament borbònic a Arbúcies i Sant
Hilari Sacalm.

23 de gener de 1714.
Jornada 183 del
setge. Dimarts.
Des de les posicions avançades, tot fent reconeixement, hem comprovat
l’entrada, al camp enemic,
d’alguns carros de queviu-
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tícies procedents de l’aixecament general a Osona:
se’ls percep cada dia més
angoixats per la inestabilitat del setge.
Per prevenir males sorpreses, el comandament borbònic ha ordenat el pas de
piquets de tropes i noves
obres de fortificació a la
seva esquena per assegurar-se dels moviments al
rerepaís. Des del port, els
nostres vaixells han sortit a
fer reconeixement d’alguns
bastiments que navegaven
a ponent.

21 de gener de 1714.
Jornada 181 del
setge. Diumenge.
Avui hem viscut una aturada gairebé completa de
les accions militars. Només s’han sentit alguns
trets de voluntaris a la part
de Sant Martí, cap al terme
de Badalona.
L’enemic s’esforça en els tre-

tors. La 24a de Guerra ha ordenat nomenar dos consellers
i dues persones més, a fi que,
en companyia dels representants del Braç Militar, estudiïn la manera d’activar les
operacions militars.
La Junta ha redactat cartes
per a l’emperador, l’emperadriu i el marquès de Rialp. Hi
exposen la situació greu de la
Ciutat, després de gairebé sis
mesos de setge, i la necessitat
del seu auxili i protecció.
Els transmeten també l’esperança de l’ajut que vindrà en
el combat contra els borbònics: «Lo país de Catalunya,
casi enterament, està amb les
armes a les mans contra los
enemics i se espera se continuarà aquest moviment, i per
aquest medi exterminar-los.»
També es comunicarà amb
els ambaixadors Dalmases
i Ferran, a fi que continuïn
amb la seva acció diplomàtica
a Europa a favor de la nostra
causa.

de proveïments que pateixen els assetjants: sobretot,
la seva cavalleria es troba
molt afectada per la manca
d’ordi i les poques assistències de palla.
Diuen també que el país
els nega qualsevol mena de
proveïment, a l’espera d’esdeveniments. Joves i desarrelats, arribar a les muralles
de Barcelona sembla com si
els retornés la vida, convençuts que els esperaven a la
trinxera, enfangats i morts
de fred, els darrers dies de
les seva vida.
Diuen que als comandaments borbònics els preocupa també molt especialment que, des de la plaça,
s’organitzi alguna sortida
massiva; sembla que han
doblat la composició dels
piquets totes les nits i tenen cada vegada més gent
en alerta als cordons, cosa
que fa patir especialment
els soldats per les incle-

res procedents de Mataró,
que pretenien alleujar la
gana, sobretot, de les cavalleries. En una acció molt
ben coordinada entre els
voluntaris i els nostres artillers més hàbils, els hem
disparat els canons de més
abast de la plaça i els hem
fet algun mal.
Han arribat dos desertors
de cavalleria amb els seus
cavalls; han confirmat la
preocupació del comandament del setge pels successos del país, que es manté
revoltat.
Els nostres han pogut, finalment, escapar del castell
de Castellví de Rosanes, que
voltaven més de dos mil
borbònics, i els han fet, a
més, unes 360 baixes en la
seva sortida. Els seixanta
defensors s’han despenjat
per sorpresa pel cingle que
flanqueja el castell.
Els acompanyaven vilatans
temorosos de la despietada

repressió que calia esperar. Diuen que un home,
tres dones i un infant s’hi
han estimbat, en la fugida.
Déu els aculli amb la pietat que no els han tingut
els castellans. Després, han
aconseguit contactar sans
i estalvis amb les unitats
que don Manuel Desvalls
i de Vergós els han enviat
des de Cardona. Glòria als
nostres herois.

24 de gener de 1714.
Jornada 184 del
setge. Dimecres.
Avui l’enemic ha estat
més actiu des de les bateries de Gràcia i Sants.
Ens continuem proveint
sense dificultat, ço que
ens permet recuperar les
forces cada dia.
Han entrat al port algunes embarcacions amb
tota mena de queviures:
el poble ha rebut amb
particular alegria una
urca carregada de sucre, cacau i tota mena
d’espècies. Barcelona
conserva, encara en les
pitjors circumstàncies,
la seva fama i el gust per
la dolçor.
Hem obert les portes
de la plaça a dos nous
desertors borbònics, un
de cavalleria, amb el seu
cavall, i un altre d’infanteria.
Després d’escoltades totes les parts, els acusats i
les acusacions, els assessors jurídics de la Ciutat
han recomanat de posar
en llibertat el capità, el
tinent, l’alferes i el sergent de la Companyia
dels Serrallers i Ferrers,
als quals ha considerat
innocents de l’acusació
d’haver col·laborat a la
treta de pólvora de Barcelona, a través del tram
de muralla que els pertocava custodiar.
Finalment, la 24a de
Guerra ha decidit d’exculpar-los. Les seves
famílies, els amics i els
veïns han seguit amb
gran alegria la decisió.
El comandant general,
Villarroel, ha manifestat
també la seva satisfacció,
pel fet que no restarà tacada la lleialtat de ningú
en la defensa de la plaça.
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Mitford Crowe
era plenipotenciari
de l’Arxiduc
Carles d’Àustria.
El 1705 va ser el
representant de
la reina Anna
d’Anglaterra
en el Pacte
de Gènova.

El capteniment austriacista de Valls
i de la gent de l’Alt Camp en la guerra
de Successió (1704-1713) (i 2)
la història
Francesc Olivé i Ollé
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A primers de juliol de
1706, el rei Carles III,
camí de València, va
visitar Valls i Reus. Les
dues poblacions havien destacat pel seu
capteniment austriacista en el desembarcament aliat. També
el 1706 i el 1708 a la
capital de l’Alt Camp
hi van hostejar diversos regiments d’anglesos i d’alemanys
de l’exèrcit aliat que
van ocasionar grans
despeses a la vila.
Joan de Sagarra va
allotjar, a la Granja de
Doldellops, el diplomàtic britànic Mitford
Crowe i el príncep
Enric de Hesse-Darmstadt, que anaven
amb un nombrós
contingent format per
un tren d’artilleria,
550 cavalcadures i
uns 3.500 homes.
Al juny de 1708
Valls va allotjar, també, el general Guido
Starhemberg, coman-

dant en cap de l’exèrcit
aliat, quan anava de pas
cap a Tortosa, assetjada
per les forces del duc
d’Orleans.
L’any 1709, rendides
ja les places de Tortosa
i de Lleida a les armes
del Borbó, l’exèrcit de
les dues Corones va
intentar fer incursions
al Camp de Tarragona.
En una va fer capitular,
sense resistència, Cambrils i Reus. Una altra
envestida va ser aturada
a Valls, on s’havien aplegat molts voluntaris del
Camp i del Penedès.
Els vallencs enquadrats en vint-i-quatre
companyies, que constituïen la Coronela de la
vila, van defensar coratjosament els murs i les
portes de la població.
La seva resistència va
tallar el pas a les tropes
borbòniques que es
dirigien a Santes Creus,
objectiu de l’atac, donada la singular afecció
del monestir del Gaià a
la causa austriacista.
La vila de Valls va rebre les felicitacions del
governador de Tarragona i del mateix rei Car-

les, que el 24 de desembre de 1709 li va concedir
el títol de Ciutat Imperial
(uns quants mesos abans
que aquesta distinció fos
atorgada, també, a Reus).
La Pau d’Utrecht de
1713 va deixar sols els catalans en el conflicte. Les
grans potències europees
ajornaven la seva confrontació, que seguirien
més endavant en altres
escenaris.
En la Junta General de
Braços del juliol de 1713
celebrada a Barcelona,
Josep Ferrer, síndic de la
ciutat de Valls, va ser un
defensor aferrissat de la
resistència a ultrança, fins
al punt que la seva participació va ser decisiva per
decantar el vot del Braç
Reial.
Mentre això passava,
els jurats de Valls —a qui
Ferrer representava—,
impel·lits pels esdeveniments, prestaven obediència a Felip V, davant el
marquès de Lede, comandant borbònic de Tarragona. Era el final d’una etapa
en què Valls havia estat
una de les poblacions catalanes més privilegiades
pel govern de l’Arxiduc.

