El Vallenc

44 TRICENTENARI 1714-2014

Divendres, 4 d’abril del 2014

El Vallenc

TRICENTENARI 1714-2014 45

Divendres, 4 d’abril del 2014

Comissió
del Tricentenari
a Valls

a Valls
i al Camp
de Tarragona

Núm. 14/52. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Rosa Maria Ibarra Ollé, Miquel Pérez i Latre, Manel Martí - Barcelona 1714, Ajuntament de Cardona, Museu Municipal Josep Castellà Real (Els Prats de Rei).

A la capçalera, Jofre, té 8 anys, viu a la Barcelona assetjada i és cosí de l’Agnès (la protagonista de Barcelona 1714); l’interpreta l’actor Roger Dalmases. Foto: Manel Martí.
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En la commemoració
del Tricentenari del
1714 s’hi aboquen
diferents perpectives:
la històrica, la institucional, la reivindicativa...
Totes elles tenen, per a
un gran nombre de catalans, un sentit emotiu
que ens fa ser partíceps
d’un projecte comú.
Des del punt de vista
històric, no hem de
perdre de vista que,
des de la monarquia
hispànica en temps
dels Reis Catòlics, Espanya era una realitat
política plural, formada per regnes amb
pràctiques politiconstitucionals diferents i
amb règims de propietat, estructures socials, sistemes jurídics,
mentalitats, costums i
idiomes diferents.
Paral·lelament, la
monarquia espanyola
aplicava una política
internacional comuna,
que projectava una
imatge unitària dels
seus regnes. Venia a
ser una versió molt
primerenca d’estat
federal.
La historiografia ha
tractat abastament la
guerra de Successió, i
queda clar que els interessos dels diferents
països que van intervenir-hi directament
van esdevenir determinants per a l’esclat i el
seu desenllaç final.
Aquest final va suposar, per a Catalunya,

la pèrdua de totes les
especificitats nacionals catalanes. Però,
més enllà de decrets i
prohibicions, Catalunya
ha sobreviscut a aquell
embat i a d’altres que
ha patit més recentment.
Des de la perspectiva institucional, la
commemoració del
Tricentenari ha de
ser plural, perquè les
institucions del nostre
país representen a tots
els ciutadans i ciutadanes, siguin quins siguin
els seus sentiments
nacionals.
Hem de treballar
perquè, en aquests
moments especialment
durs, sapiguem trobar
la força que ens pot
donar el sentiment de
pertinença en el que
tots ens sentim identificats.
I aquest sentiment de
pertinença, d’estimació i d’orgull és el que
hem de reivindicar en
aquest Tricentenari. Un
sentiment que no pot
tenir títol de propietat,
i que no ha d’anar en
contra de ningú, sinó
que ha de buscar complicitats més enllà dels
nostres límits, complicitats que ens facin més
forts.
El passat ha de servir
per construir millor el
present i sobretot el
futur, per construir-lo
amb la voluntat de
refermar les nostres
arrels, aquelles que
fixen la nostra identitat com a poble, però
també de refermar els
drets i llibertats de tots
els homes i dones del
nostre país.

Diari de 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

29 de març de 1714.
Dijous Sant.
Jornada 248 del setge.

Ha fet l’ofici del dia, a la
Catedral, el bisbe electe
de Saragossa, fra don Juan
Navarro, bisbe d’Albarrassí, que es troba refugiat a
la Ciutat i ofereix consol
als bons aragonesos que
ens ajuden, que són molts.
A la falda de Montjuïc,
els nostres fusellers han
mantingut una escaramussa sagnant amb tropes irregulars dels borbònics. Avui han estat
ells els qui, des dels seus
cordons de setge, han
avançat sigil·losos contra les nostres defenses;
però no hem hagut de patir gaire per rebutjar-los.
L’artilleria dels baluards
de la plaça ha disparat
intensament contra els
moviments de la seva
cavalleria al pla de Barcelona.

30 de març de 1714.
Commemoració de
Divendres Sant.
Jornada 249 del setge.

Des dels baluards més propers al port, hem vist com
vaixells francesos capturaven i immobilitzaven tres
embarcacions menors.
S’ha sabut que eren de diversos particulars. Portaven provisions de llenya
i carbó, tan necessàries
per combatre el fred que
encara patim amb intensitat cada nit. Per apode-

rar-se’n, els borbònics han
hagut de moure gairebé
tota la seva flota. Som com
un mosquit que pica tant
com pot un elefant.
L’artilleria dels nostres
enemics ha estat avui força
activa des de les Cases d’en
Navarro, Lledó i Regàs. Els
nostres fusellers, com cada
dia, han continuat els seus
cops de mà contra el cordó
borbònic.
A la nit s’han vist algunes
lluminàries amb les quals
els nostres enemics es feien

senyals entre ells. També
nosaltres hem llançat dos
coets des de la posició del
convent dels Caputxins,
en resposta als focs que
els nostres compatriotes
ens han fet des de la muntanya. Aquells llums de nit
són l’únic fil d’esperança
per a una ciutat sencera.
A les vuit de la nit el tinent
coronel ha fet anar al fortí
de Santa Eulàlia dues companyies de la Coronela, que
hi han restat de guàrdia
fins a mitjanit.

31 de març de 1714.
Dissabte Sant.
Jornada 250 del setge.

saquejar la vila d’Arbúcies i els llocs de Viladrau i
Espinelves.

l’objectiu d’assolir l’alleujament i consol de la nostra
situació.

Es compleixen, aquest jorn,
250 dies de setge sobre la
nostra atribolada Ciutat.
Avui, novament, una petita flota de Mallorca ha
aconseguit fer entrar algunes unitats a port: tres
vaixells carregats de provisions de boca. Però la major part de les embarcacions han hagut de girar cua,
davant del bloqueig dels
nostres enemics.

Se’ls ha enfrontat, amb
immens valor, el coronel
Ermengol Amill, que no
ha pogut impedir que saquegessin alguns d’aquests
llocs, incloses les seves esglésies.

1 d’abril de 1714.
Diumenge de Pasqua.
Jornada 251 del setge.

El meu assistent ha sentit que alguns hòmens
que han entrat a la ciutat
comentaven (el comandament ho ha pogut confirmar més tard) que els
generals Fiennes, Caraffa
i Bracamonte han unit
les seves forces (uns 5000
borbònics) per cremar i

Un desertor ens ha informat de la voluntat del
comandament enemic de
passar per les armes dos
soldats borbònics més
acusats d’intentar traspassar les línies. Des de la
muralla hem fet disparar
les nostres bateries per dificultar-ne l’execució. No
hem pogut evitar-la.
La 24a de Guerra ha ordenat que s’escriguin noves
missives a l’emperador
i als ambaixadors amb

Avui un pinc ha aconseguit
esquivar el bloqueig i, auxiliat per un xabec i una fragata de la plaça, ha evitat el foc
tant dels navilis francesos
que el perseguien com dels
fortins, també francesos.
A Ciutat, tothom ha lloat
l’extraordinària perícia que
el seu patró ha demostrat
com a navegant. El coneixement dels vents és una bona
assegurança per a nosaltres.
L’artilleria de la plaça l’ha
protegit amb gran encert.
També ha disparat intensament per dificultar els moviments dels canons i els

Davant dels avisos dels nostres espies que aquesta nit
havia de sortir un important
destacament dels assetjadors
cap a Tarragona, el comandant general, Villarroel, ha
cridat alarma i ha ordenat
als fusellers voluntaris que
llancessin un atac general,
amb tota la seva energia,
contra tots els cordons, que
ha durat per temps de tres
hores.
En obligar els borbònics a
mobilitzar-se, hem aconseguit evitar, en efecte,
que cap de les seves tropes
pogués desplaçar-se cap al
sud. En fer-ho hem salvat,
ben segur, algunes vides innocents.
2 d’abril de 1714.
Dilluns de Pasqua.
Jornada 252
del setge.

Després de tants dies de
setge, els nostres enemics
semblen prendre les primeres mesures serioses per
avançar sobre la Ciutat. Han
enviat els seus enginyers
de setge a fer un reconeixement exhaustiu de tot
el terreny proper al cordó,
des del Mas Guinardó fins
al Clot, amb el propòsit d’establir-hi algunes bateries
avançades.

Des de la muralla, amb
ulleres de llarga vista,
hem contemplat, sense
poder evitar-ho, com els
borbònics afusellaven, a
la vora del Mas Guinardó,
dos soldats acusats d’intentar desertar.
La nit ha estat moguda a
la mar. Des de la una de la
matinada fins a fer-se de
dia, han entrat a port una
fragata, una barca gran i
dos gànguils carregats de
blat i altres provisions de
boca que ens alleujaran
la gana. Però sembla que
moltes altres embarcacions que venien de Mallorca han hagut de girar
cua, davant la possibilitat
que l’armada enemiga les
capturés.

morters dins del cordó dels
enemics. La cavalleria dels
nostres piquets avançats i
la gran guàrdia de la ribera
de mar han fet escaramussa
sagnant amb l’enemic.

També han fet moviments
importants de tropes que la
nostra artilleria ha intentat dificultar obligant-los a
deixar el camí i accelerar la
marxa.
Ha mort, en una escaramussa dels nostres al pla,
l’alferes Marià Roca, del
Regiment de Fusellers de
Sant Vicent Ferrer.

A l’hivern del 1711, als Prats de Rei s’hi van enfrontar dos grans exèrcits: l’austriacista de Starhemberg i el borbònic de Vendôme. Més de 50.000 combatents van lluitar en una de les batalles més grans
mai lliurades a Catalunya. L’enfrontament va derivar en un combat de posicions, durant setmanes (setembre-desembre), i amb una climatologia molt adversa. Finalment, els austriacistes van fer recular les
tropes francoespanyoles. (Per aprofundir-hi, llegiu l’article de Xavier Rubio Campillo: «La batalla de Prats del Rei», publicat a la revista Desperta Ferro: Historia Moderna, núm. 2, 2013, pàg. 60-65.)

Han arribat a casa del comandant general, Antoni de
Villarroel, diversos despatxos referents a les obres que
l’enemic fa al poble del Clot,
darrere la línia de contraval·
lació. Ha sortit, en persona,

a fer-ne reconeixement i
ha fet que s’hi apropessin
alguns fusellers; aquests
han assegurat que l’enemic
construeix l’emplaçament
d’una bateria. Un desertor
i un paisà també ho han
confirmat.
Dues galeres enemigues han
passat de ponent a llevant,
i s’han fet a la mar tots els
navilis que els borbònics
tenien als seus desembarcadors.
La Ciutat ha ordenat avui de
fer una crida perquè siguin
denunciats, en el termini de
dos dies, tots els cavalls que
encara hi hagi a la Ciutat.
3 d’abril de 1714.
Dimarts.
Jornada 253
del setge.

Tocades les vuit del vespre,
han entrat en servei sis
terribles morters, emplaçats a una distància d’uns
1600 metres del baluard
del Portal Nou. Són peces
enormes, capaces d’enviar
la seva càrrega de mort a
2500 metres de distància;
és a dir, al mateix Pati dels
Tarongers.
Aquesta nit aquests morters
han llançat 73 bombes. Els
primers esclats han agafat
tothom desprevingut. Per
primer cop, les bombes ja
no esclaten per destruir la
muralla, sinó per destruir
les nostres cases i esglésies,
i maten les nostres dones i
els nostres fills. Cada peça
vomita entre 25 i 30 bombes cada dia.
Hi ha hagut ordre de posar-se en refugi. Molts han
hagut de deixar les seves cases i portar les famílies al
Raval, passada la Rambla,
que per la distància queda
lliure del foc enemic.
El bombardeig ha obligat
la Ciutat a fer ban, publicat davant de tots els regiments, cossos de guàrdia i
llocs públics. Davant del
desemparament en el qual
es troben moltes cases a la
Ciutat, el ban imposa pena
de mort a qui sigui des-

cobert en casa aliena, i en
faculta l’amo a prendre’l o
matar-lo.
Lligats en un pal plantat a
la Rambla, en efecte, han
estat executats sense pietat
els lladres capturats en casa
d’altri: només amb exemplar severitat podrem evitar
robatoris i saquejos.
4 d’abril de 1714.
Dimecres.
Jornada 254
del setge.

De matinada, a les quatre, el
comandant general, Antoni de Villarroel, sota l’esclat
incessant dels morters enemics, ha donat l’ordre d’ampliar i reforçar el reducte de
la Creu de Sant Francesc i
d’artillar-lo amb sis canons.
Els hi hem duts escortats
per tres companyies de la
Coronela (la dels Notaris,
la dels Macips de Ribera i
la dels Flassaders), un destacament d’infanteria i un de
cavalleria, tots ells dirigits
per un general de trinxera,
don Josep Bellver.
Els sis canons han començat immediatament a fer foc
contra la bateria borbònica
del Clot. La nostra resposta,
ràpida i precisa, ha sorprès
el comandament borbònic,
que no s’ha atrevit a llançar-nos, tal com ens temíem, un atac directe des dels
seus cordons.
Els hem llançat fins a 50
bombes i hem fet caure un
molí que era al camí reial
del Clot. També hem fet
avançar destacaments i piquets de fusellers per protegir-nos fins ben a prop de la
mateixa bateria borbònica.
Un desertor ens ha confirmat els danys que pateixen
per mantenir la posició dels
sis morters: a la caserna enemiga de Sants, hi hem cremat cavalls i bagatges.
No podem descansar, bruts
de pols i de pólvora, fins a
saber què passarà. Tothom
està convençut que som en
un moment transcendental
del setge.

