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a Valls 
i al Camp

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

25 de gener de 1714. 
Jornada 185 del setge. 
Dijous. 

Avui han tornat a arribar 
al port diferents bastiments 
amb tota mena de provisions 
procedents de dins i de fora del 
Principat. 

Segons se sap de bona font, 
els nostres han degollat, sense 
pietat, centenars de presoners 
filipistes capturats a Balsa-
reny, al terme de Sant Martí 
de Merlès. 

Aquestes notícies provo-
quen el pànic entre l’exèrcit de 
setge, que sembla immobilitzat 
pel fred i les notícies sobre la 
revolta de les quinzenades a 
bona part del país. Temen que 
el seu serà el mateix destí. 

Disposada la defensa a 
aprofitar la situació, la Nove-
na de Guerra ha decidit avui 
instar la Conferència dels Tres 
Comuns que demani al coman-
dant general en cap, Antoni de 
Villarroel, que disposi, al més 
aviat possible, una sortida de 
tropes en gran nombre per fer 
mal a l’enemic i que cada nit 
faci sonar l’alarma en diferents 
llocs dels cordons per fer-los 
la situació del tot insostenible. 

També li demana que 
s’estudiï novament la manera 
d’aconseguir mitjans i gra per 
mantenir la defensa, i que es 
fabriquin rals de billó per fi-
nançar-la. 

El Consell de Cent de 
Barcelona ha acordat, també, 
davant la falta d’assistència 
dels consellers, que dificulta 
la celebració dels severs Juís 
de Prohoms, necessaris per a 
mantenir la pau a la Ciutat, 
que s’apliquin als absents les 
penes previstes.

26 de gener de 1714. 
Jornada 186 del setge. 
Divendres. 

Durant tot el dia el camp 
enemic ha registrat gran mo-
viment, contra el qual han 
disparat els nostres artillers. 
Hem rebut dos desertors d’in-
fanteria. 

l’opinió

L’esperit de 1714
TRICENTENARI OPINIÓ

La ciutat de Valls ha 
tingut molt clar, des 
del començament 
de tot, que havia de 
participar activament 
en la commemoració 
dels fets de 1714. De 
fet, des de fa gairebé 
un any, la nostra ciu-
tat col·labora estre-
tament amb l’equip 
que roda l’únic 
llargmetratge cinema-
togràfic sobre aquests 
fets, que s’estrenarà 
enguany: Barcelona 
1714. Però no tot 
s’acaba aquí. 

Com és d’esperar de 
Valls, una població 
coneguda per la forta-
lesa i per la implicació 
del seu teixit social i 
cultural, les entitats 
i institucions vallen-
ques s’han abocat a 
preparar un programa 
d’actes per comme-
morar els 300 anys 
de lluita per recuperar 
les nostres llibertats 
nacionals. 

D’aquest saber «fer 
pinya» vallenc en els 
moments crucials de 
la nostra història, n’és 
un reflex la Comissió 
per la Commemora-
ció del Tricentenari 
dels Fets del 1714, 
que tinc l’honor de 
presidir i que co-
ordina Jaume Pros 
Fernández. 

La Comissió és l’òrgan 
de caràcter tècnic i 
assessor que ha de 
definir un programa 
divers i plural d’actes 
des d’un triple enfo-
cament: l’institucional, 
el científic i el cultural. 

D’aquests actes, en 
vull destacar els que 
estaran relacionats 
amb la història de 
Catalunya i, de ma-
nera especial, amb la 
ciutat de Valls i el seu 
context territorial. 

La Comissió la formen 
representants de 
diverses entitats i ins-
titucions locals, em-
preses i institucions 
públiques, a les quals, 
des d’aquí, vull agrair 
la seva col·laboració 
i dedicació. Com 
durant el setge de 
Barcelona de 1714, la 
nostra força és i serà 
sempre la unió de les 
nostres institucions 
amb el poble. 

I aquest esperit 
de 1714, que hem 
conservat a través de 
tres segles (recordem 
les Bases de Manre-
sa, la Mancomunitat 
Catalana, la Genera-
litat Republicana i la 
resistència política i 
cultural contra el fran-
quisme), el retrobem 
en aquesta comissió 
pel Tricentenari de 
Valls i en totes les 
altres comissions que 
arreu del país contri-
buiran a convertir la 
commemoració de la 
lluita del passat en un 
cant per la llibertat en 
clau de futur. 

Com la Coronela de 
Barcelona el 1714, 
avui nodrim, des de la 
societat civil catalana, 
totes les iniciatives 
populars a favor 
d’una consulta per 
aconseguir un Estat 
propi. Com llavors, 
la força de la gent 
serà clau, i a Valls, 
com sempre hem 
fet, complim com a 
ciutadans i com a 
patriotes en la causa 
comuna de Catalunya 
i dels catalans.

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

Diari de setge
A mitjanit, en aplica-

ció de la decisió d’ahir del 
nostre alt comandament, 
enmig del fred i la pluja 
intermitent, amb el senyal 
general llançat a l’aire amb 
dues canonades des dels 
portals de l’Àngel i de Sant 
Antoni, moltes de les nos-
tres unitats han atacat si-
multàniament els cordons 
de l’enemic al Mas Guinar-
dó, amb els granaders del 
Regiment de la Mare de Déu 
dels Desemparats; la caserna 
de Gràcia i la seva esquerra, 
amb els fusellers dels coro-
nels Amill i Rau; la caserna 
general de Sants, amb 100 
fusellers del coronel Muñoz, 
i la caserna del Clot, amb el 
Regiment de Fusellers de la 
Ribera d’Ebre. 

A la rereguarda hi ha 
quedat la cavalleria, que ha 
cobert des de la Creu Cober-
ta fins al Clot, i un batalló 
de la Coronela mobilitzat. 
Hem obligat tot l’exèrcit de 
setge a posar-se en alarma: 
el foc general arreu de la 
línia de bloqueig ha durat 
dues hores. 

Hem perdut quatre 
granaders i un sergent de 
fusellers, i ens han fet en-
tre dotze i catorze ferits a 
tots els cossos responsables 
de l’atac. Avui ha mort tam-
bé, per desgràcia, el tinent 
del Regiment de la Ciutat 
Joan Ros, ferit des de feia 
vuit dies.

27 de gener de 1714. 
Jornada 187 del setge. 
Dissabte. 

Encara es comenta arreu 
de la Ciutat l’acció de la nit 
passada, en la qual els vo-
luntaris de la plaça han fet 
atacs de patrulla simultanis 
en diversos punts de la línia 
de setge. Tothom coincideix 
a dir que els nostres han ac-
tuat amb gran disciplina i co-
ratge, coordinats pel general 
Josep Anton Martí. 

Un desertor ha facilitat 
detall dels danys patits per 
l’enemic durant el dia d’ahir 
i de la gran preocupació que 

havia produït al camp bor-
bònic l’atac massiu des de 
la plaça als cordons. Temen 
que aviat estiguem prou 
forts per descarregar-los una 
ofensiva general que no esti-
guin en condicions d’aturar. 

Avui, des de Mataró, 
han arribat algunes em-
barcacions i atzembles 
carregades de queviures 
per a l’enemic, amb escor-
ta d’infanteria i cavalleria. 
També, al nostre port hi 
han arribat provisions de 
boca per alleujar la Ciutat. 

La 24a de Guerra ha 
discutit sobre la captura de 
dues embarcacions angle-
ses, en les quals s’han trobat 
cartes i efectes per als jueus 
de Gènova, Liorna i Marse-
lla, i sobre la conveniència 
de considerar-les en bona 
captura i confiscar-los-en 
les mercaderies. 

Pels carrers de Barce-
lona, orgullosos de la seva 
acció, s’ha publicat avui un 
romanç de lloança a la glo-
riosa Coronela de la Ciutat.

28 de gener de 1714. 
Jornada 188 del set-
ge. Diumenge. 

Els borbònics han pro-
gressat avui des de les seves 
línies i han capturat un ra-

mat de cabres de l’Hospital 
de la Ciutat. Han entrat dos 
desertors, que han informat 
que un destacament ha aban-
donat el camp borbònic en 
direcció a Mataró, on concen-
tren forces. 

Aquesta nit, després de 
les dotze, el comandant gene-
ral, Villarroel, ha ordenat un 
nou atac coordinat; aquesta 
vegada només de tots els fu-
sellers dels cossos situats fora 
de la muralla. Emparats en 
la incertesa que provoquen 
els avanços de nit, han obli-
gat l’enemic a retrocedir en 
molts punts del cordó fins a 
arrecerar-se en posicions de 
tir segures. 

El combat ha durat fins 
a les tres de la matinada. 
Només sabem de la pèrdua 
d’un fuseller, i no hi ha hagut 
ferits de consideració. Molts 
dels nostres soldats han tor-
nat amb material de combat 
ben profitós, abandonat per 
l’enemic. 

A la Casa de la Diputació 
s’hi ha fet junta amb repre-
sentació de la Generalitat, el 
Braç Militar, la Ciutat i el co-
mandant general, Villarroel, 
i s’ha acordat que sortís de la 
plaça un destacament de fu-
sellers comandat pel coronel 
Ermengol Amill, amb l’objec-

tiu de desembarcar a Sant 
Pol, per aixecar els pobles 
de la marina i fer arribar 
provisions a la plaça.

29 de gener de 1714. 
Jornada 189 del  
setge. Dilluns. 

L’artilleria ha continu-
at avui l’intercanvi de foc 
acostumat entre la plaça i 
el camp, amb efectes més 
dissuasius que reals; els 
borbònics estan furiosos 
pel mal que els hem fet en 

els combats massius dels 
dies anteriors. 

Els nostres fusellers de 
la guarnició del Convent 
dels Caputxins s’han avan-
çat fins als cordons, on han 
fet foc a l’enemic. L’efecte 
sorpresa dels nostres atacs, 
naturalment, s’ha perdut, 
però l’amenaça de cada nit 
obliga l’enemic a mante-
nir-se en una tensió que 
posa a prova la seva resis-
tència. 

Han arribat a la plaça 
dos desertors i al moll, al-
guns llaüts amb provisions 
i notícies joioses de la re-
volta dels nostres compa-
tricis, amb la victòria de 
fa uns dies a camp obert 
aconseguida pels paisans 
de Viladrau, Espinelves i 
Sant Hilari Sacalm, i les 
corregudes dels homes del 
tinent d’infanteria Esteve 
de la Creu pel Maresme. 
Diuen que tots els presents 
a la marina sumen ja uns 
1.500 homes. 

Avui ha quedat orga-

nitzada la planta del regi-
ment del coronel Ermen-
gol Amill, que sortirà de 
la Ciutat envers les parts 
d’Arenys, amb Salvador 
Pla, com a tinent coronel, 
i Bernat Maspons, com a 
furrier major, entre altres 
valerosos capitans i oficials.

30 de gener de 1714. 
Jornada 190 del  
setge. Dimarts. 

Avui l’ardit coronel 
Ermengol Amill ha de-

sembarcat amb els seus 400 
voluntaris entre Arenys i 
Canet, per reforçar els 
moviments dels nostres 
al Maresme i obtenir-hi 
proveïments. Diuen que 
han pogut sumar les seves 
forces a la partida d’Esteve 
de la Creu. 

El fred és tan intens 
i la manca de llenya és 
tan gran a la Ciutat que 
els preus han arribat a 18 
sous l’arrova: molts veïns 
han començat a desfer les 
seves pròpies cases: bé per 
vendre’n la fusta i poder 
menjar, bé per escalfar-se 
ells mateixos. 

El foc d’artilleria entre 
la plaça i els assetjadors 
s’ha mantingut intens. En 
revenja pel saqueig dels 
ramats, avui una trente-
na dels nostres voluntaris 
han sortit sense casaca i 
s’han confós entre els qui 
guarden les atzembles de 
l’enemic: els han sorprès i 
les han portades en direc-
ció a les muralles, tot i que 

els borbònics, sense for-
tuna, han llançat, a per-
seguir-los, dos esquadrons 
i infanteria. 

La Novena de Guerra 
ha recomanat avui que 
s’enviï una nova remesa 
de cartes als ambaixadors 
en què s’exposi l’estat ac-
tual del Principat i que la 
Conferència dels Tres Co-
muns s’encarregui de re-
dactar-ne els esborranys. 
El comandant general, 
Antoni de Villarroel, 
m’ha demanat personal-
ment que hi col·labori.

31 de gener de 1714. 
Jornada 191 del  
setge. Dimecres. 

Els enllaços informen 
que Ermengol Amill ha 
contactat amb un gran 
nombre de paisans alçats 
en armes al Maresme. Ha 
pres la vila de Sant Pol i 
ha derrotat i perseguit a 
carn set-cents borbònics a 
Sant Iscle de Vallalta. Sen-
se pietat amb els traïdors, 
que ells no en tenen cap 
amb nosaltres. 

Les embarcacions que 
van portar el regiment 
d’Amill han capturat, de 
tornada a Barcelona, un 
vaixell carregat d’arròs, 
blat i altres provisions. 

La plaça ha fet foc 
intens contra la línia de 
circumval·lació, i Mont-
juïc, cap a les posicions 
dels borbònics a la mun-
tanya; els nostres enemics, 
contra Caputxins i Santa 
Madrona. 

Lamento, amb gran 
sentiment, la sort d’al-
guns bons companys d’ar-
mes, amb els quals havia 
compartit serveis. Avui 
ha caigut, en una escara-
mussa davant la Ciutat, 
el capità del Regiment de 
Cuirassers de Sant Miquel 
Francesc Morales. Me-
mòria i honor. També ha 
mort el tinent Josep Pons, 
del Regiment de Fusellers 
de Sant Vicent Ferrer. 

Acaba el mes i sumem 
més de cent desertors des 
del cordó a la plaça: avui 
n’hem tinguts tres més. 

El govern de la Ciutat 
ha ordenat dipositar 500 
lliures per als pagaments 
de l’administració de la 
carn.

de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls

Miquel Pérez Latre
DOCTOR EN HISTÒRIA  
I ARXIVER

la història

A diferència d’altres 
moments clau de 
la nostra història, 
coneixem amb força 
detall els fets que es 
van esdevenir, durant 
413 llargs dies, entre 
el juliol de 1713 i el 
setembre de 1714. 

Conscients dels 
temps excepcionals 
que els tocava de 
viure, els protagonis-
tes van saber conci-
liar dues voluntats: 
deixar-ne testimoni i 
ser prou prudents per 
no comprometre en 
excés el futur propi  
i familiar. 

Alguns van escriure 
durant els mateixos 
fets, d’altres els van 
voler reviure de segui-
da; molts testimonis 
van ser probablement 
destruïts amb l’objec-
tiu d’escapar-se de la 
repressió. 

Les grans institucions 
de govern continua-
ren, amb desgana, els 
seus dietaris tradici-
onals, però sobretot 
fomentaren l’edició 
de fullets propagan-
dístics i publicacions 
periòdiques, per tal 
de mantenir la moral 
de la ciutat assetjada. 

A més dels docu-
ments d’arxiu que 
permeten reconstruir 
la resistència (des de 
les actes de les Juntes 
de Govern fins als 

registres d’entrada de 
ferits a l’Hospital de la 
Santa Creu), dispo-
sem, doncs, d’algunes 
gasetes periodístiques 
i cròniques personals 
que il·lustren aquells 
dies de sang amb una 
vivesa extraordinària.

La base de bona part 
dels dietaris, més enllà 
de l’experiència directa 
dels interessats, foren 
les informacions difo-
ses a la ciutat setma-
nalment per la Gazeta 
de Barcelona a partir 
del 31 de juliol de 
1713. Poc més tard li’n 
van canviar el nom pel 
de Diario del sitio y 
defensa de Barcelona. 

Es va publicar fins al 
23 d’agost de 1714, 
en format de quart de 
foli, a una sola colum-
na, en un full doble-
gat i imprès per les 
quatre cares. Només 
se’n va interrompre 
la publicació al maig 
de 1714, perquè una 
bomba borbònica 
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A la capçalera, un capellà jove que es mou per la Barcelona assetjada (l’interpreta l’actor Ferran Carvajal al film Barcelona 1714, que s’està rodant a Valls).
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en va destruir el taller 
d’impressió.

D’entre les cròniques, 
en destaquem una 
de coetània i una de 
posterior. La primera 
és «Relació del siti del 
1713-1714», del jurista, 
professor de la Uni-
versitat de Barcelona 
i membre del Govern 
municipal de la ciutat 
Manuel Mas i Soldevi-
la, escrita als marges 
d’una obra anterior i 
descoberta fa poc, amb 
notícies de gran interès 
personal i polític.

L’altra crònica la devem 
al cavaller Francesc de 
Castellví: «Narraciones 
históricas». L’original es 
conserva a Viena. Són 
una panoràmica molt 
completa i de primera 
mà d’un capità de les 
milícies gremials. L’au-
tor, a la seva vivència, hi 
afegí el coneixement de 
la premsa, de cròniques 
personals desaparegu-
des i dels testimonis 
directes recollits a l’exili. 

¿Podem  
reviure el 
setge de 
Barcelona?

Foli 137r de la «Relació del siti del 1713-1714»,  
de Manuel Mas i Soldevila. Biblioteca Pública Episcopal 

del Seminari de Barcelona.


