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Comissió
del Tricentenari
a Valls

a Valls
i al Camp
de Tarragona
A la capçalera, un monjo (interpretat per un figurant al film Barcelona de 1714, que es roda actualment a Valls). Dins de la ciutat hi hagué al llarg de tot el setge molts monjos de diferents ordes.
Foto: Manel Martí.

TRICENTENARI OPINIÓ

Estar disposat
a arriscar-ho tot
l’opinió
Jordi
Cartanyà Benet
ERC - VALLS

Celebrar el Tricentenari ens ajuda a
recordar d’on venim
i ens situa històricament. És una gran
oportunitat per fer
pedagogia i aproximar aquells fets
històrics a molts
conciutadans que els
desconeixen.
El lema («Érem, Som
i Serem») defineix
clarament què pretén
la commemoració:
saber d’on venim,
on som i on volem
anar com a país. Per
això és important
haver constituït a
Valls una comissió
àmplia i transversal
que enguany ha de
contribuir a difondre
aquests objectius.
Ara, m’agradaria
destacar-ne altres
aspectes, a més d’alguns de pròpiament
històrics. Aquells ciutadans de Catalunya
d’ara fa 300 anys van
prendre unes decisions difícils: s’havien
d’alinear amb un dels
monarques que aspiraven a la successió,
amb tot el que això
comportava.
A Europa hi havia
dos models: l’absolutista, representat pels
borbons francesos,
encapçalats per Lluís
XIV, i el pactista, representat per anglesos i holandesos.
Aquests darrers
tenien una ideologia
molt diferent del
centralisme francès.

Tenien una cultura
democràtica regida
per parlaments i eren
comerciants, i això
comportava relacionar-se amb altres
cultures i formes de
pensar. En canvi, els
borbons defensaven
el poder absolut, egocèntric, amb mirada
interna, l’statu quo.
Els catalans es van
alinear amb l’arxiduc
Carles, defensat per
anglesos i holandesos, perquè entroncava més amb el que
eren i volien ser com
a país. A més, l’arxiduc estava disposat
a respectar els drets
dels catalans, que
també tenien el seu
parlament: les Corts
Generals de Catalunya.
És clar que tant als
francesos com als
anglesos i holandesos
els movien els seus
interessos estratègics,
i això va condicionar
el final de la història. Però el que és
important és que els
catalans van estar
disposats a arriscar-ho
tot: família, hisenda
i vida, per defensar
els seus drets i el país
que volien per a ells i
els seus fills.
Aquests són els fets
més destacables
del Tricentenari: la
voluntat de la gent,
el desig de voler un
futur millor, la lluita
pel que un creu, la
disposició a donar-ho
tot. Tots aquests
valors van edificar el
caràcter d’uns homes
i unes dones que van
resistir fins al final, en
les condicions més
adverses, quan es van
quedar sols.

La comoditat i el
confort personal
hauria estat claudicar quan tot es va
tornar desfavorable.
Però ¿on quedava
el futur dels fills? ¿I
els drets per portar
les regnes del seu
destí? A mans d’un
model de societat
centralista, absolutista, tancada en la
«Villa y Corte».
Ells tenien clar d’on
venien, on eren i
on volien anar; ¡per
això, s’ho van jugar
tot! Hem d’aprendre molt d’aquells
catalans i, com ells,
estar disposats a
jugar-nos-ho tot pel
nostre futur i el dels
nostres fills.
Perquè, malgrat
perdre, els valors
de democràcia,
d’obertura i d’acollida a les altres cultures i als nouvinguts,
de comerç exterior
i emprenedoria i de
resistència no s’han
perdut, els portem impregnats al
nostre ADN social.
Utilitzem-los ara
que el nostre futur
torna a estar en joc.
Acabo amb una
anècdota. Felip V
era fill de la princesa castellana Anna
d’Àustria. Aquesta
va renunciar als
seus drets successoris quan es va
casar; però aquesta
renúncia estava
condicionada a
cobrar el dot. No
es va pagar mai. Si
Castella l’hagués
pagat, els borbons
no haurien optat a
regnar a Espanya.
Hi ha coses que no
canvien mai.
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Diari de setge

Diumenge 22 d’abril
de 1714. Jornada 272
del setge.

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 19 d’abril de
1714. Jornada 269 del
setge.

comandant en cap, Antoni de
Villarroel, des de la muralla.
Els enemics, que van a cercar
farratge, coberts pel foc dels
seus canons més propers, i els
nostres fusellers, que intenten dificultar-ne l’aprovisi-

gloriosa bandera de la nostra
patrona Santa Eulàlia, prou
general perquè puguem trencar el setge que ens fan.
La mateixa nit, la fragata del
coronel Sebastià Dalmau, en

Des del portal de Sant Antoni,
les nostres bateries han estat
molt actives contra alguns moviments de la cavalleria enemiga; alhora, els canons borbònics
de les cases de Lledó i Regàs
també han disparat intensa-

Avui han continuat els habituals combats entre els
fusellers i les avançades de
les línies enemigues.
A les Drassanes s’hi ha passat revista a la nova cavalleria, a fi de comprovar-ne
l’estat d’instrucció i l’equip
necessari per entrar en combat. També a les tropes d’in-

El Consell de Cent s’ha aplegat a mitja nit i la Ciutat ha
esclatat de joia, segura que els
francesos es retiraran del setge i el deixaran només a mans
dels espanyols, que de fet tots
sols són incapaços d’abatre’ns.

els seus millors vestits de gala.

La plaça i Montjuïc han fet
salva reial per celebrar-ho,
amb l’admiració i sorpresa
dels nostres enemics. El govern ha ordenat imprimir la
missiva reial i escampar-la
per tot Catalunya.

Durant la nit, tot Barcelona ha
sigut una festa, i tothom cridava pels carrers «Visca Carles
Tercer!», amb trets de fusell a
l’aire, música i felicitacions
mútues entre la noblesa, els
militars i el poble.

He acompanyat el nostre comandant general, Antoni de
Villarroel, en el seu recorregut
cerimonial per totes les instàncies de poder de la Ciutat.

còpies impreses de la pau
acordada.
Hi ha hagut combats al pla
entre farratjadors dels dos
exèrcits, amb diversos ferits, mentre jugava de fons
l’artilleria.
Aquest matí el comandant
general, Antoni de Villarroel, els consellers de la Ciutat i la Junta de Guerra han
decidit d’enviar parlament
al marquès de Guerchy, que

Per a disgust del nostre comandant en cap, Antoni de Villarroel, es repeteixen dia rere dia
els combats que busquen només dificultar el proveïment
de l’enemic, sense aconseguir
resoldre d’una vegada per totes
les sort del setge.

Avui s’ha conegut, a la
Ciutat, el contingut d’una
carta que el passat dia 13 el
govern municipal de Barcelona va enviar als bons patricis d’arreu de Catalunya.
Hi refermava el compromís
polític, moral i econòmic
amb la defensa i la resistència, literalment, amb
la gloriosa determinació
de vèncer l’enemic i alliberar el país de la seva tirana
opressió.

El govern de la Ciutat ha decidit que el tercer batalló de la
Coronela fes guàrdia a les portes i el sisè als baluards; que el
cinquè romangués estacionat al
Palau Reial i que el segon passés
a Montjuïc.

Ja ens apropem als nou mesos
de setge, més del que cap ciutat
de què tinguem memòria hagi
pogut resistir mai. Sabem que
cada dia que guanyem pot ser
decisiu per un canvi en el joc
d’aliances i en el capteniment
de les nacions que ens han traït.

Dimecres 25 d’abril
de 1714. Jornada 275
del setge.
Tot el dia els enemics han
disparat, amb insistència,
els seus canons de les cases
de Lledó i Regàs, i han incomodat sobretot els nostres
paisans que miren d’aconseguir farratges per alimentar el bestiar i la cavalleria.

Avui, una altra vegada, els
borbònics han entrat al camp
a buscar-hi farratge i un altre
cop els paisans i voluntaris dels
nostres rengles els han encalçat;
a un borbònic l’han mort i a un
altre l’han nafrat; els nostres
també han patit un ferit lleu,
pel foc d’artilleria rebut des de
les cases de Lledó i de Regàs,
que ens ofenen.

Precisament, la línia de comunicació amb el castell és
un altre punt on esperem un
possible atac en qualsevol moment. Per sort, podem evitar
l’atac escombrant qualsevol
aproximació amb l’artilleria
de la plaça.

Dalmau, contràriament al
que esperàvem, ha rebut
dels francesos la notícia
que es prepara un nou exèrcit de refresc per emprendre definitivament setge
en les formes i el consell de
sotmetre’s ara amb condicions encara favorables per
als resistents.

Palau de Rastatt. A la ciutat de Rastatt el 6 de març de 1714 s’hi va signar el tractat de Rastatt. Aquest tractat va significar la fi de la guerra de Successió entre França i Àustria. Autor de la foto: Manecke (agost de 2007).

onament i cullen també tot
allò que poden.
Els borbònics han descuidat cobrir-se a les posicions
properes a Can Safont i les
bateries del castell de Montjuïc els han martellejat a
consciència.

Divendres 20 d’abril de
1714. Jornada 270 del
setge.

En la foscor de la nit, ha
sortit de la plaça, amb una
fragata, el valent capità aragonès Diego Nasarre, amb
provisions, socors, bagatges
i instruccions. Li ho ha confiat la Ciutat de Barcelona
perquè ho lliuri a les bones
mans del marquès del Poal,
que manté la resistència a
l’interior del país.

Per tercer dia consecutiu, el
mateix espectacle, que hem
seguit en companyia del nostre

Diuen que li anunciarà que
la plaça farà un atac massiu
per sorpresa, tot seguint la

dues hores de sigil·losa navegació en cors, ha aconseguit
capturar un pinc francès
que passava carregat de sucre, espart i altres productes
que seran ben aprofitats pels
nostres.

Dissabte 21 d’abril de
1714. Jornada 271 del
setge.
En la jornada d’avui, des de
les nostres posicions avançades, hem comprovat que els
borbònics han desembarcat
provisions de boca que els
han arribat per mar, a bord
d’alguns gànguils, i les han
transportades amb cura des
de Sant Martí fins a Sarrià.
L’enemic sembla cada vegada més organitzadament
proveït.

ment contra els farratjadors de
la plaça.
Avui, el govern de la Ciutat ha
ordenat de publicar un ban en
què exigeix, als armers i a qualsevol altre treballador que disposi d’armes, fusells, carrabines,
pistoles de funda, baionetes i
sabres (més enllà de les que necessitin per a ús personal en el
servei a la defensa de Barcelona),
que en el termini de sis dies les
aportin a la casa de la Ciutat, a la
cambra dita del Racional.
Allí hi haurà funcionaris que estimaran i avaluaran dites armes,
i en pagaran un preu just. Però
passats deu dies seran confiscades totes les que no s’hagin aportat voluntàriament, i la meitat
del seu valor es donarà a qui
n’hagi fet denúncia.

fanteria, que a la tarda han
format davant del conseller
en cap, Rafael Casanova.

Dilluns 23 d’abril de
1714. Jornada 273 del
setge.

Dues fragates de Mallorca
han trencat el bloqueig a
l’alçada del Llobregat i han
portat notícies dels nostres
ambaixadors, de mà del mateix cavallerís del lloctinent
de Mallorca, que les havia
anades a rebre a Viena.

Festa del patró Sant Jordi.
Avui la Ciutat ha fet tres salves de celebració davant les
joioses notícies d’ahir sobre
l’acord de pau a Rastadt entre
l’emperador i el rei de França, amb bales, però disparant
només sobre les posicions
espanyoles. Hem demanat
converses immediates amb
el comandament francès de
setge.

Diuen que l’augustíssim
emperador, que ha fet pau
separada amb el rei cristianíssim Lluís XIV a Rastadt,
fa saber als catalans, en
una missiva amb data 28
de març, que ens segueix
tenint per súbdits estimats
i que ens prestarà tot l’ajut
que li permetin les circumstàncies.

A dins de la muralla, les
autoritats han celebrat un
fervorós Te Deum en senyal
d’agraïment, en presència del
consistori de la Diputació del
General, els consellers de Barcelona i el Braç Militar, amb

Els assetjadors, després de
reforçar els seus piquets, han
capturat, encuriosits, un dels
nostres paisans que eren al
pla segant farratge; diuen
que l’han portat davant del
mateix duc de Pòpuli perquè
donés notícia fidedigna del
motiu de la nostra alegria.
Després, l’han deixat marxar
i ha tornat per explicar-nos
l’estat de desconcert en què
els ha deixat.

Dimarts 24 d’abril de
1714. Jornada 274 del
setge.
Han continuat a la plaça les
festes i celebracions d’ahir.
A la matinada, alguns dels
nostres fusellers han distribuït, per tot el cordó de setge,

mana les tropes franceses al
cordó de setge.
A les quatre de la tarda, i
precedit per un trompeta,
el coronel Sebastià Dalmau
ha estat rebut pel comandament francès, amb les
cortesies pròpies del cas.
Dalmau li ha exposat el
contingut de les cartes
rebudes de l’augustíssim
emperador, i el marquès
de Guerchy s’ha mostrat
coneixedor de la pau acordada a Rastadt, però ha
manifestat que les seves
tropes mantindrien el mateix comportament combatiu de sempre, fins a rebre
nova ordre amb directrius
concretes sobre l’aplicació
del tractat de pau.

La Ciutat insisteix en les
raons de la resistència acordada en la Junta General de
Braços del juliol de l’any
passat: la suma justícia de
la causa de l’emperador, la
conservació de les nostres
lleis i privilegis, i la necessitat de mantenir-nos lliures
de l’esclavatge violent que
se’ns vol imposar:
«I cal que sigui patent i
manifest a tota Catalunya
que la nostra resolució i
constància ha aconseguit
tal fama i nom a la nostra
nació, que no hi ha cort a
l’Europa que no l’aplaudeixi com l’acció més heroica,
més digna i més plena d’honor».
Avui, per escrit i en nom
de l’emperador, el nostre
comandant en cap, Villarroel, s’ha adreçat a tots els
comandaments per agrairlos-en la fidelitat.

