
45TRICENTENARI 1714-2014El Vallenc 
divendres, 7 de febrer del 201544 TRICENTENARI 1714-2014 El Vallenc 

divendres, 7 de febrer del 2015

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
Núm. 6/52. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Francesc Xavier Grau Vidal, Miquel Pérez i Latre, Manel Martí - Barcelona 1714, Institut Cartogràfic de Catalunya i Arxiu General de Simancas.  Disseny: El Vallenc.A la capçalera, Bastiaan Van Kroeg, un comerciant holandès d’aiguardent, interpretat per Juanjo Puigcorbé al film Barcelona 1714, que s’està rodant a Valls.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

1 de febrer de 1714. 
Jornada 192 del setge. 
Dijous. 
Avui els nostres enemics han 
aconseguit restablir el blo-
queig naval sobre la Ciutat. 
Hi han arribat, aclaparadores, 
trenta-cinc naus ben equipa-
des per a la guerra, acompa-
nyades de transports, algu-
nes de les quals, encara que 
sigui escrutades de lluny, fan 
veritable respecte. Després 
d’atacar per breu temps el 
desembarcament de Llobre-
gat, la major part han llançat 
l’àncora a la desembocadura 
del riu Besòs. 

La plaça ha restat alleuja-
da en saber que només cinc 
són operatives: la resta són 
confiscades a anglesos i geno-
vesos que no voldran embran-
car-se en accions ofensives i 
actuaran només de suport. 

Al camp, els nostres fuse-
llers s’han apropat un dia més 
als cordons, amb la finalitat 
de fustigar-ne les guàrdies. Al-
guns emissaris han confirmat 
avui, per mar, que l’exèrcit 
d’Ermengol Amill al Maresme 
continua creixent amb nous 
voluntaris. 

La Ciutat ha fet publicar 
bans de part del nou clavari 
Salvador Feliu de la Penya, a 
fi de recordar l’obligació que 
tots els queviures i totes les 
mercaderies, arribades per 
mar o per terra, han de pagar 
els corresponents drets. 

La Conferència dels Tres 
Comuns ha debatut també in-
tensament sobre l’abastiment 
de gra, l’administració de la 
justícia i el càstig dels delictes 
i monopolis que es cometen 
en relació amb els pesos i les 
mesures.

2 de febrer de 1714. 
Jornada 193 del setge. 
Divendres. 
Avui ha mort, en una esca-
ramussa davant la Ciutat, el 
capità del Regiment de Cui-
rassers de Sant Miquel Joan 
Francesc Novales. 

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

Diari de setge
El comandament de la 

plaça ha dormit poc. Cap 
a les dues de la matinada, 
després del senyal d’un coet 
llançat des de la Catedral i 
de tres canonades des del 
Portal de l’Àngel, els nos-
tres fusellers han tornat a 
atacar tota la línia de setge 
dels enemics entre el Mas 
Guinardó i Gràcia, i han ar-
ribat a posar foc en tres de 
les casernes dels borbònics. 

Al davant dels Caput-
xins l’enemic hi ha hagut 
fins i tot de tirar a terra una 
casa, en prevenció del fet 
que no podrien defensar-la. 
La seva artilleria de Gràcia 
ha disparat amb intensitat 
per evitar el pas de la plaça 
als Caputxins. 

Alguns llaüts i gànguils 
han aconseguit passar, no 
sense lluita i algun intent 
d’abordatge per part dels 
borbònics, entre les embar-
cacions de bloqueig i el fortí 
del Mar. El fortí de Santa Eu-
làlia ha disparat també in-
tensament per defensar-los. 

A petició de la Diputa-
ció del General, la 24a de 
Guerra ha accedit a lliurar 
3.500 quarteres de gra per a 
aliment de la cavalleria de la 
plaça. Avui ha jurat també 
el seu nou ofici de batlle de 
Barcelona el ciutadà honrat 
Joan Salamó.

3 de febrer de 1714. 
Jornada 194 del setge. 
Dissabte. 
Avui la nostra artilleria del 
Castell de Montjuïc i les ba-
teries borbòniques de Sants 
han disparat amb intensi-
tat. Els borbònics, per asse-
gurar-ne la defensa, també 
han cremat la casa dita de 
Vinyals, a prop de les Corts 
de Sarrià. 

Algunes embarcacions 
arribades a la Ciutat proce-
dents de la marina de llevant 
han informat de l’èxit del co-
ronel Ermengol Amill i de 
la gent de la terra que s’in-
corpora als seus voluntaris. 

Han arribat al coman-
dant general, Antoni de Vi-

llarroel, algunes cartes, en 
particular de Cardona, que 
han aixecat el seu ànim i el 
de tots els qui l’assistim. S’hi 
relaten els successos de Vic i 
de Balsareny, en què els nos-
tres van fer més de 600 pre-

soners de tropes reglades, i 
les sortides fetes recentment 
contra contingents borbò-
nics a Serrateix i Navàs. 

Sembla que el senyor 
marquès del Poal és a Giro-
nella. Hi prepara resposta a 
l’enemic, que a hores d’ara 
està concentrant les seves 
forces per temor a noves en-
sulsiades. 

El govern de Barcelona, 
entretant, a través de la 24a 
de Guerra, ha decidit que el 
conseller en cap passi a ser 
nomenat coronel gover-
nador de la plaça i fort de 
Montjuïc, i que s’escrigui al 
rei i la reina, als ambaixa-
dors, i a qualsevol altra per-
sona que pugui fer servei a la 
nostra causa.

4 de febrer de 1714. 
Jornada 195 del setge. 
Diumenge. 
Guerra de nervis. Els borbò-
nics esperen d’un moment 

a l’altre un atac general de 
la plaça contra les línies del 
cordó de setge. El comandant 
general, Antoni de Villarroel, 
vol tensar al màxim la corda 
de la seva resistència psicolò-
gica. Així que entre les dues 

i les tres de la matinada hem 
ordenat una canonada inicial 
i foc a discreció contra l’ene-
mic. Ha servit per posar-los en 
confusió i obligar-los a man-
tenir-se en alerta durant tota 
la nit. 

En fer-se de dia hi ha ha-
gut un trànsit intens d’homes 
i bagatges entre unes casernes 
i altres dels borbònics, contra 
els quals hem disparat des dels 
baluards de la plaça i des del 
castell de Montjuïc. 

La 24a de Guerra s’ha 
ocupat avui de matèries de 
finançament: ha manat que es 
paguin els drets corresponents 
a les captures fetes al mar i que 
el conseller segon i Francesc 
Mascaró cobrin, a partir d’ara, 
un sou per quartera de tot el 
gra que es molgui a la Ciutat 
per subvenir al proveïment de 
les tropes. 

Continuen les comuni-
cacions referents a la relació 
entre el nostre comandant 

general en cap, Antoni de 
Villarroel; el conseller en 
cap, Rafael Casanova, i el co-
mandant i el governador del 
castell de Montjuïc. La Ciutat 
exigeix que es reconegui la 
màxima dignitat a Casanova.

5 de febrer de 1714. 
Jornada 196 del setge. 
Dilluns. 
Dia tranquil, pràcticament 
sense novetat en el setge. 
Al Pla només hi ha hagut 
alguns trets de fusell i al-

guns dispars de canó entre 
els dos bàndols. Sembla que 
no ha entrat cap fugitiu 
borbònic. 

Des de fa tres dies, a 
petició del comandant 
general en cap, funciona 
una junta de divuit per-
sones, amb participació 
de representants dels Tres 
Comuns, que ha assumit 
tots els poders que els Bra-
ços van atorgar al juliol de 
1713 a la Junta de 36 i que 
van decaure a final d’any. 
Ara mateix, es tracta de la 
màxima autoritat política 
en la defensa de la ciutat 
de Barcelona. 

El comandant gene-
ral en cap, Antoni de Vi-
llarroel, ha comunicat al 
conseller en cap, Rafael 
Casanova, que seria molt 
convenient publicar la 
crida d’alerta d’un batalló 
de la Coronela: el segon ha 
format a les vuit del vespre 

a la Rambla de Santa Mò-
nica i al cap de dues hores 
s’ha posat en marxa en di-
recció cap a Montjuïc, amb 
l’objectiu de reforçar-ne la 
guarnició, i mantenir-se en 
alerta. 

El governador de Mont-
juïc ha comunicat al conse-
ller en cap la seva plena dis-
ponibilitat a rebre ordres 
del primer representant de 
la Ciutat, així com l’existèn-
cia de diverses embarcaci-
ons davant de Castelldefels.

6 de febrer de 1714. 
Jornada 197 del setge. 
Dimarts. 
Després de l’avís de dos ca-
nonades llançades des de la 
plaça, entre la una i les qua-
tre de la matinada, els nos-
tres han forçat la resistència 
del cordó de setge per la ban-
da de Sants i el fortí que han 
construït a la muntanya de 
Montjuïc. 

Han executat l’ofen-
siva 110 desmuntats del 
Regiment de Sant Miquel, 
comandats pel tinent An-
toni Albiach i 250 fusellers 
dividits en dues partides, 
manats pels capitans Pericot 
i Segimon Ferrer, de l’esqua-
dra de don Manuel Rau. El 
comandant general Villarro-
el ha donat tota l’estona les 
ordres adients per a l’avanç. 

Els borbònics han hagut 
de retirar-se de les posicions 
més avançades, tot i haver 
estat reforçats dues vegades. 

Els nostres han fet ús abun-
dant i hàbil de granades de 
mà. S’han permès fins i tot 
d’entrar a les seves tendes i 
cremar algunes barraques; 
també se n’han emportat 
abundant armament i ma-
terial. En l’acció hi hem per-
dut 6 fusellers i 2 del Regi-
ment de Sant Miquel; hem 
fet, a l’enemic, 22 morts i 
33 ferits. 

Avui, a més, davant la 
creença que existeix un frau 
generalitzat, l’administra-
dor de les places de la Ciu-
tat ha ordenat als moliners, 
traginers i carreters que 
declarin el blat que porten 
als molins i en paguin els 
corresponents drets. 

7 de febrer de 1714. 
Jornada 198 del setge. 
Dimecres. 
Han continuat les corregu-
des i les escaramusses dels 
nostres voluntaris i fusellers 
al Pla. Procedent de Sarde-
nya, ha arribat al moll un 
pinc carregat de queviures; 
ha estat rebut amb molta 
alegria. Una galiota l’ha en-
vestit quan travessava els 
bastiments de l’enemic i ha 
respost amb foc de canó. 

Avui ha estat de conei-
xement i alegria general el 
fet que la Ciutat ha decidit 
nomenar el sergent major 
Fèlix Nicolau de Monjo com 
a tinent coronel de la Coro-
nela de Barcelona. 

L’administrador de les 
places, auxiliat de força de 
la Ciutat, ha ordenat que es 
duguin a terme escorcolls 
generals, sense atorgar ex-
cepció a ningú, a fi de trobar 
gra amagat destinat a fer-ne 
usura. 

La Diputació del Gene-
ral ha manat circular, també 
avui, per tot el Principat, un 
comunicat en el qual insta 
tots els comuns del país a 
«prendre les armes, no sols 
en defensa de la justa causa 
del rei nostre senyor (que 
Déu guardi) sinó i també 
per aconseguir la amada lli-
bertat, que tan ansiosament 
procuraren els nostres glori-
osos progenitors». 

Amb aquest objectiu, el 
marquès del Poal i els coro-
nels Anton Puig i Sorribes 
i Ermengol Amill, amb els 
seus destacaments, tenen la 
voluntat de recórrer el país. 
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LA CIÈNCIA

La universitat, ànima  
del país: el 1714 i avui

TRICENTENARI CIÈNCIA

Encara no una setmana 
després de la rendició 
de Barcelona, el 16 
de setembre de 1714, 
Felip V decretà el trasllat 
de l’indomable Estudi 
General de Barcelona al 
convent de frares mínims 
de Cervera. Més endavant, 
l’11 de maig de 1717, 
signà el decret pel qual se 
suprimien les universitats 
i els estudis generals de 
Barcelona, Lleida, Tarrago-
na, Girona, Vic i Tortosa. 

Mai no sabrem quina 
hauria pogut ser l’evolució 
dels estudis universitaris a 
la nostra demarcació, si no 
s’hagués produït aquesta 
actuació «de nova planta», 
sota arguments de pre-
sumpta «racionalització»; 
ves per on, molt sem-
blants als que es tornen a 
fer sentir els darrers anys 
de corrent recentralitzador. 

A l’argumentari del seu 
decret, Felip V enfilava un 
curiós conjunt de raons: 
l’excés d’universitats en un 
país petit com Catalunya 
comportava nombres 
reduïts d’estudiants i de 
professors a cada universi-
tat; els salaris per als pro-
fessors eren massa baixos, 
per manca de recursos su-
ficients; hi havia un excés 
de titulats en lletres, en 
detriment d’agricultura i 
arts mecàniques, i hi havia 

un excés de «plebeus» que 
accedien a la universitat, 
en detriment de «la gent 
de qualitat». 

En el fons, són raons 
no gaire diferents de les 
raons inconfessables 
dels que, d’aquí i d’allà, 
preferirien un sistema uni-
versitari «com el d’abans», 
elitista i concentrat (¡¿què 
vol dir això que els fills 
dels treballadors puguin 
fer carrera?!), en direcció 
contrària a tot el món 
desenvolupat, que ho és 
gràcies, precisament, a la 
democratització de l’accés 
al coneixement i a la deci-
dida inversió pública en la 
seva generació.

A diferència d’antigues 
ciutats universitàries com 
ara Salamanca, Valladolid, 
Sevilla, València o, fins i 
tot, Barcelona, malgrat 
la interrupció filipista, 
la moderna Universitat 
Rovira i Virgili no té res a 
veure amb l’Estudi General 
que hi hagué a Tarragona 
des de 1574 (enguany es 
compliran 440 anys de la 
butlla apostòlica del papa 
Gregori XIII que la creà) 
fins al decret de Felip V 
que li retirà els drets a 
atorgar títols. 

Les cròniques no par-
len pas d’una gran activitat 
universitària, molt limitada 
als interessos de l’Església 
i amb només facultats de 
Teologia, Filosofia i Arts. 
Però qui sap què hauria 
pogut passar a Tarragona 
i la seva demarcació si 
durant tres segles més 
s’hagués pogut anar de-
senvolupant. 

En qualsevol cas, avui 
la societat democràtica 

Francesc Xavier 
Grau Vidal
RECTOR DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI

Universitat de 
Cervera. Any: 
1720. Títol:  
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corresponden a 
la Universidad 
de Cervera. 
Editor digital: 
Arxiu General 
de Simancas. 
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Editor digital: Arxiu General de Simancas.

catalana s’ha dotat de 
bell nou a Tarragona, 
Reus, Vila-seca, Torto-
sa i el Vendrell d’una 
universitat completa, 
investigadora, ben fona-

mentada en els recursos 
econòmics que generen 
els més de 800.000 ciu-
tadans de les comarques 
del Sud de Catalunya i 
que representa una gran 

plataforma per seguir 
avançant com a país, 
amb els mateixos refe-
rents i estàndards de les 
societats més desenvo-
lupades.
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