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a Valls 
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de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, un noble ric moribund (interpretat al film Barcelona 1714 per Lluís Gavaldà, cantant d’Els Pets). Durant el setge de Barcelona van morir milers de persones de totes 
les classes socials. 
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Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 26 d’abril de 
1714. Jornada 276 del 
setge.
Des de la muralla, amb les ulle-
res de llarga vista, hem detectat 
importants moviments als cam-
paments borbònics. Diuen que 
un destacament ha sortit cap 
al partit de Vic, per reforçar-hi 
les operacions contra el nostre 
valerós coronel Amill. 

Avui ha mort, per la pàtria, el 
tinent Miquel Bellaire, del Re-
giment de Sant Jordi. Déu l’hagi 
acollit com a fidel patrici. 

Els consellers de la Ciutat han 
continuat organitzant un bata-
lló dels quarters de Barcelona: si 
es considera d’urgent necessitat 
que surti en campanya la ban-
dera de Santa Eulàlia, aquesta 
nova unitat anirà al combat 
per reforçar els batallons de la 
Coronela ja designats a aquest 
efecte. Han estat nomenats ca-
pitans del nou contingent Benet 
Montargull, Josep Puig, Josep 
Oliver i Domènec Asprer. 

La Ciutat ha decidit també d’es-
criure a l’emperador i l’empera-
driu per manifestar-los l’alegria 
que ha suposat a la Barcelona 
resistent rebre la seva missiva. 

El conseller en cap, Rafael Ca-
sanova, ha compartit la infor-
mació que ha rebut d’un confi-
dent que tenim al camp enemic. 
Sembla imminent que destitui-
ran el duc de Pòpuli, però també 
que arribaran a Barcelona deu 
batallons francesos de refresc, 
procedents de la Provença i del 
Llenguadoc.

Divendres 27 d’abril de 
1714. Jornada 277 del 
setge.
En el dia d’avui el foc d’artille-
ria ha estat novament intens 
entre les dues parts. L’envelli-
ment dels nostres canons els 
afebleix, però en substitueix 
l’efectivitat la perícia cada 
vegada més gran dels nostres 
artillers, que cada nit estudi-

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

Diari de setge
en nous emplaçaments per 
malmetre les posicions ene-
migues. 

Com passa habitualment, 
també hi ha hagut escara-
musses en alguns punts del 
perímetre del cordó de setge, 
sobretot, entre els farratja-
dors borbònics (la majoria 
pobres desgraciats obligats 
a exposar-se) i els nostres 
fusellers. 

L’enemic ha fet arribar avui 
algunes embarcacions als de-
sembarcadors del Llobregat 
i del Besòs. Els comandants 
de la defensa marítima de 
la Ciutat han aprofitat per 
llançar-los algunes embar-
cacions i xabecs nostres, que 
han aconseguit capturar un 
llondro enemic carregat de vi 
i aiguardent. Massa alcohol 
per a estómacs tan buits com 
els nostres. 

El conseller en cap, Rafael 
Casanova, ha disposat que el 
primer batalló de la Coronela 
s’encarregui, aquesta nit, de 
custodiar les portes; el segon 
l’ha fet anar als baluards i a 
les mitges llunes, i el cinquè 
l’ha fet romandre al Palau 
Reial. 

Ningú no ha pujat per refor-
çar la guàrdia de Montjuïc: 
ja no sembla que els enemics 
tinguin intenció d’arriscar-se 
ara a prendre el castell.

Dissabte 28 d’abril de 
1714. Jornada 278 del 
setge.
Els farratjadors dels dos exèr-
cits han continuat amb les 
seves escaramusses dels dar-
rers dies. 

Des de la muralla, contem-
plem, amb ràbia, com l’ene-
mic aconsegueix proveir-se 
un dia més de bastiments als 
desembarcadors situats al Llo-
bregat i al Besòs. 

En la jornada d’avui el co-
mandant general, Antoni de 
Villarroel, ha proposat que el 

batalló que cada nit es manté 
en reserva al Palau Reial no cal 
que mantingui el seu servei: 
l’enemic no envia cap senyal 
d’atac, es manté tancat als seus 
cordons i mostra una actitud 
vergonyosament defensiva. 

El conseller en cap, Casanova, 
s’hi ha mostrat d’acord i ha do-
nat instruccions al major que 
no mobilitzi més el batalló de 
reserva, cosa que es feia des del 
passat 27 de febrer. 

Això sí, com que segurament la 
Ciutat ordenarà properament que 
la bandera de Santa Eulàlia surti 
en campanya, el sergent major de 
la gloriosa Coronela ha donat or-
dres perquè demà al matí els gra-
naders facin exercici i maniobra. 
Vol comprovar-ne la perícia en 
tots els moviments i evolucions 
militars, a fi de preparar el mo-
ment del combat a camp obert 
amb l’enemic. El pànic és el pitjor 
enemic de les unitats en batalla 
i els nostres conciutadans han 

d’estar ben instruïts, per tal 
de prevenir-ne els efectes.

Diumenge 29 d’abril 
de 1714. Jornada 279 
del setge.
Els impresos que circulen per 

la Ciutat han confirmat la pau 
entre l’emperador i el rei de 
França acordada a la ciutat de 
Rastadt. Encara que en desco-
neixem els termes exactes, sem-
bla clar que la majestat cesària 
n’obté importants guanys. 

Les autoritats de la Ciutat re-
sistent ho han celebrat amb un 
Te Deum solemne a la Catedral, 
oficiat pel canonge Dídac Fo-
gueres; hi han assistit tots els 
consellers. 

A pesar de les notícies que el 
comandament francès del setge 
ens ha fet arribar directament, 
tothom confia que les tropes 
del rei de França aturaran im-
mediatament les hostilitats 
contra nosaltres i esperaran 

rebre la confirmació oficial que 
abandonen el setge. 

En tot cas, de moment, els com-
bats diaris continuen amb la 
mateixa força dels gairebé tres-
cents dies de bloqueig que por-
tem: tant el foc d’artilleria com 
les escaramusses s’han mantin-
gut a tot el pla de Barcelona. 

En el dia d’avui, el coronel Se-
bastià Dalmau ha comunicat 
oficialment al comandant en 

cap, el general Antoni de Vi-
llarroel, la relació que ha fet, 
als membres de la Junta de 
Govern de la Ciutat, sobre els 
termes exactes de la seva nego-
ciació amb el general marquès 
de Guerchy i amb monsieur Orry.

Dilluns 30 d’abril de 
1714. Jornada 280 del 
setge.
Avui ha corregut, per Barce-
lona, el contingut d’una carta 
rebuda per la Ciutat i signada 
per Manuel Desvalls i de Vergós 
des del castell de Cardona. 

Desvalls ens comunica que ha 
rebut la notícia de la pau entre 
l’emperador i el rei de França, 
mentre perseguia un comboi de 
l’enemic, d’entre 400 i 500 hò-

mens, entre Solsona i Berga. 

També manifesta, és clar, 
l’alegria que ha desfermat en 
totes les seves unitats i entre 
els vilatans. Però alhora ens 
comunica l’estat precari en 
què es troben els seus oficials 
i les seves tropes, sobretot pel 
que fa als equips i als unifor-
mes. 

Avui, novament, al mar, 
davant de Barcelona, els 
nostres armadors han fet 
una nova demostració de 
perícia i agosarament: han 
aconseguit capturar, al bell 
mig dels bastiments enemics, 
un llondro carregat de vins i 
d’aiguardent. 
Tot i aquesta captura, noves 
embarcacions farcides de 
proveïments per als enemics 
han arribat als desembarca-
dors del Besòs i del Llobregat. 

Al pla, s’hi han repetit les 
escaramusses habituals dels 
nostres fusellers sense cap 
resultat destacable. 

El quart batalló de la Corone-
la ha anat a fer guàrdia a les 
portes i el tercer als baluards 
i a les mitges llunes.

Dimarts 1 de maig de 
1714. Jornada 281  
del setge.
Abans de fer-se de dia, dues 
partides nostres de fusellers 
han avançat sobre els cordons 
de setge al Mas Guinardó i als 
Caputxins: han saludat els 
seus piquets a trets i se n’han 
retirat abans que l’artilleria 
emplaçada a la Casa de Lledó 
els pogués fer mal de veritat. 
De matinada, s’han advertit 
algunes salves al camp cas-
tellà: celebraven el dia de 
Sant Felip. De debò, n’espe-
ràvem moltes més. Potser la 
pluja que ha caigut de valent 
aquesta nit els ha mullat la 
pólvora. Potser, volem creure, 
com ens va passar a nosaltres, 
la seva devoció pel duc d’An-
jou flaqueja. 

L’artilleria de la plaça s’ha 
mantingut atenta sobretot als 
moviments de tropes d’una 
caserna a l’altra. 

Al port, hi ha aconseguit 
entrar, tot i el bloqueig, una 
barca gran carregada de pro-
visions de guerra i de boca. 

Per ordre del conseller en cap, 
el seu sergent major, Fèlix Ni-
colau Monjo, ha avisat a tots 
els comandants de la Corone-
la que, d’avui en endavant, els 
batallons que han d’entrar de 
guàrdia ho han de fer a les set 
del matí i no a les onze, com 
ha passat darrerament. 

El doctor Rafael Casanova ha 
comunicat més detalls sobre la 
confidència rebuda del camp 
borbònic, pel que fa a la cai-
guda en desgràcia del duc de 
Pòpuli i als moviments de tro-
pes franceses que vénen cap a 
Catalunya.

Dimecres 2 de maig de 
1714. Jornada 282 del 
setge.
A través d’un tambor dels 
francesos que portava di-
ners per als seus presoners, 
el coronel francès monsieur 
De Monteil ha comunicat al 
coronel Sebastià Dalmau que 
el marquès de Guerchy l’espe-
rava aquella mateixa tarda per 
continuar les negociacions. 

Dalmau hi ha anat a les qua-
tre de la tarda, acompanyat 
per Bonaventura Cavero, fill 
de la comtessa de Sobradiel i 
tinent coronel del seu regi-
ment. 

Ha intentat arrencar del mar-
quès i de monsieur Orry el 
compromís que es conserva-
ran les constitucions i els pri-
vilegis de Catalunya, però els 
francesos no ens n’han volgut 
donar esperances. Han convi-
dat Dalmau que hi torni demà 
per participar en un banquet. 

A les dues del matí, han llan-
çat des del Clot una nova ona-
da intensa de bombardejos, 
que l’artilleria dels nostres ba-
luards ha intentat contrares-
tar. Els habitants han hagut 
d’abandonar les seves cases a 
corre-cuita i ha estat notable 
el dany que hi han causat les 
bombes, tot i que hi ha hagut 
poques desgràcies personals. 

La plaça ha disparat intensa-
ment amb els seus morters 
contra les tropes que anaven 
d’una caserna a una altra. 

El primer batalló de la Coro-
nela ha guardat els baluards 
i el segon ha fet guàrdia a les 
portes.

l’opinió

De la història, n’hem 
d’aprendre. La 
podem estudiar i 
interpretar, però mai 
no l’hem de mani-
pular, modificar, ni 
malbaratar afavorint 
interessos de cap 
tipus (com alguns 
pretenen).

Carles II moria sense 
descendència l’any 
1700. L’arxiduc Carles 
d’Habsburg (ger-
mà de l’emperador 
d’Àustria) i Felip 
de Borbó (nét de 
Lluís XIV de França), 
designat successor 
en el testament reial, 
disputen la successió 
de la corona espa-
nyola. 

Gran Bretanya, 
Holanda, Portugal 
i l’Imperi austríac 
declaren la guerra a 
França i a Espanya, 
temorosos del poder 
que podien assolir 
si s’unien aques-
tes dues corones. 
Aleshores s’inicia la 
guerra de Successió, 
que esdevé alhora un 
conflicte internacio-
nal i una guerra civil 
a Espanya. 

El 1711 l’arxiduc Car-
les hereta la corona 
d’Àustria. Llavors, per 
temor de l’excessiu 
poder dels Habs-
burg a Europa, Gran 
Bretanya i Holanda 
li’n retiren el suport 
i provoquen que 
el conflicte faci un 
gir. Tot va ser un joc 
d’interessos de poder 

que ens va fer perdre 
l’horitzó.

La Corona d’Aragó, in-
fluenciada pels austri-
acistes, pel temor que 
el candidat francès no 
respectés els seus furs 
i les seves institucions 
de govern, va optar pel 
candidat austríac, men-
tre que Castella va ser 
fidel a Felip V. Les tro-
pes filipistes s’imposen 
a la batalla d’Almansa 
(1707) i ocupen part 
de la Corona d’Ara-
gó (València, Aragó i 
algunes comarques de 
Catalunya).

El Tractat d’Utrecht 
(1713) posa fi al 
conflicte internacional 
i reconeix Felip V com 
a rei d’Espanya, a canvi 
de renunciar a unir 
les corones de França 
i Espanya. A més, es 
desmantella l’imperi 
hispànic a Europa: 
el Milanesat, Nàpols, 
Flandes i Sardenya pas-
sen a Àustria, i la Gran 
Bretanya obté Gibraltar 
i Menorca.

Un cop signada la 
pau, Barcelona i altres 
ciutats de Catalunya 
seguiren combatent les 
tropes borbòniques, 
fins a l’11 de setembre 
de 1714, en què Felip 
V va ocupar Barcelona, 
defensada sota el co-
mandament de Rafael 
de Casanova i Antoni 
de Villarroel.

L’ocupació del territori 
català va tenir conse-
qüències immediates, 
com a càstig per la 
revolta. El 1716 es 
publicà el Decret de 
Nova Planta, que va 
abolir les instituci-
ons de Catalunya, va 
imposar les lleis i el sis-

Francesc  
Caballero Ristol
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La guerra de Successió (1701-1714)  
i la demagògia sobiranista actual

tema administratiu 
castellans i va fixar 
el castellà com a 
idioma oficial. 

Es va nomenar 
un capità general 
(màxima autoritat 
que presidia la Reial 
Audiència), es va 
dividir el territori en 
corregiments amb 
els corregidors (que 
nomenaven els al-
caldes i els regidors 
dels municipis) i es 
va crear una su-
perintendència de 
Catalunya (encarre-
gada de recaptar les 
contribucions). 

A més s’uniformitzà 
el sistema impositiu 
amb la creació del 
cadastre: un impost 
directe que gravava 
els béns immobles, 
les rendes deriva-
des del treball i els 
beneficis del comerç 
i la indústria.

Vam caure en el pa-
rany dels interessos 
de poder europeus. 
Si haguéssim estat 
fidels a Felip V, amb 
una actitud diferent, 
¿com seria la nostra 
situació actual? Vam 
apostar per un bàn-
dol i vam perdre. 
Hem d’assumir les 
conseqüències dels 
actes i no culpar 
els altres de tots els 
mals i, sobretot, no 
podem reinventar la 
història.

No ens tornem a 
equivocar. Ara, més 
que mai, cal seguir 
junts. Hem de ser 
forts a Europa i al 
món. La unió fa la 
força i Catalunya és 
més forta a Espanya 
i a Europa.
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