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Divendres, 9 de maig del 2014

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, soldat mort (interpretat per un figurant al film Barcelona 1714, que s’està rodant a Valls). Molts soldats catalans van morir defensant Barcelona del setge de 
les tropes borbòniques. Es calcula que el total de baixes, entre morts i ferits, va ser de 6.850-8.500 en el bàndol català i de 10.000-14.200 en el bàndol castellà  
(que, recordem-ho, tenia el suport incondicional de França, d’on, de fet, provenia la major part dels soldats que assetjaven la ciutat).
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Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 3 de maig de 
1714. Jornada 283 del 
setge.

El coronel Sebastià Dalmau 
ha passat, en secret, al campa-
ment francès per continuar les 
negociacions amb el marquès 
de Guerchy. El marquès ha in-
sistit que se’ns concediria una 
amnistia general, sense excep-
ció, amb el prec que Barcelona 
se subjecti en pocs dies sense 
condicions i s’aculli només a 
la clemència del duc d’Anjou. 

Tot i la trobada, les tro-
pes franceses s’han posat en 
moviment ben d’hora i s’han 
concentrat als camps de Sar-
rià, apostades en ordre de ba-
talla. Monsieur Orry, que acaba 
d’arribar de Madrid, n’ha fet 
revista. 

A la Ciutat hi ha hagut 
alerta: el general Josep Antoni 
Martí s’ha apostat amb el gruix 
de les tropes mobilitzades fora 
del recinte de la muralla, amb 
el suport de la cavalleria, men-
tre fusellers i voluntaris s’apro-
paven al màxim a l’enemic. 

El primer i el quart batalló 
de la Coronela han estat posats 
en armes. Ben a prop del cordó, 
els nostres fusellers, proveïts 
de mosquets llargs, han fet 
foc intens al pas dels enemics 
i els han forçat a avançar en 
desordre. L’artilleria de la pla-
ça ha estat més activa que mai 
contra els moviments enemics. 

Avui han entrat a la plaça, 
per participar en la defensa de 
Barcelona, el comte de Sierra 
Nevada, don Magí Macià i don 
Josep Puget.

Divendres 4 de maig de 
1714. Jornada 284 del 
setge.

El comandant en cap, el gene-
ral Antoni de Villarroel, ha re-
but algunes cartes del marquès 
del Poal i del coronel Ermen-
gol Amill. Tal com es fa amb 
les comunicacions importants, 

una vegada descodificades 
curosament pel meu escrivà 
ajudant, les he llegides en 
veu alta davant dels princi-
pals comandaments militars 
de la Ciutat. 

Diuen que les tropes 
aixecades pel marquès han 
atacat per sorpresa la ciutat 
de Manresa. La guarnició 
borbònica s’ha vist obliga-
da a refugiar-se a la seu. Els 
nostres els han provocat vui-
tanta morts i ferits, inclòs 
el governador de la plaça, i 
encara els han fet seixanta 
presoners més. 

Abans de fer-se de dia, els 
nostres fusellers han parat 
una emboscada als farratja-
dors de l’enemic: n’han cap-
turat quatre, n’han mort cinc 
i n’han deixat molts de ferits, 
tenint en compte els crits es-
garrifosos que se sentien, fins 
i tot des de la distància on 
érem. Dels nostres, ha caigut 
un alferes del Regiment de 
Ferrer. 

Al moll han aconseguit 
arribar dos xabecs i un llaüt 
amb algunes provisions. 

El quart batalló de la Co-
ronela s’ha encarregat de les 
portes i el tercer, dels balu-
ards i les mitges llunes. 

L’artilleria dels nostres 
enemics ha fet algun foc i la 
plaça ha disparat contra els 
cordons.

Dissabte 5 de maig de 
1714. Jornada 285 del 
setge.

Les tropes franceses han fet 
avui importants moviments 
a les casernes i als cordons 
del setge. S’han desplegat 
des del Mas Guinardó fins 
a Sant Martí de Provençals i 
han passat revista davant de 
monsieur Orry, a qui anome-
nen ministre d’Hisenda del 
duc d’Anjou. Després, han 
tornat a les seves casernes. 

Avui, al pla, els enfron-
taments han estat molt in-
significants. Hi ha hagut al-
guns trets per part de la plaça 

i també algunes sortides de 
voluntaris contra els cordons 
de l’enemic, però no podem 
parlar de cap èxit concret. 

Continuen les negociaci-
ons a la caserna del coman-
dament francès. Un dia més 
Sebastià Dalmau i el seu ti-
nent coronel han estat rebuts 
gentilment pel marquès de 
Guerchy i el coronel Monteil, 
que els han convidat a dinar. 

A les postres, els ha vi-
sitats monsieur Orry, el qual 
s’ha referit sobretot a les con-
dicions de la capitulació de la 
nostra Ciutat. Pretenen que 
Barcelona s’humiliï. 

El coronel Dalmau els ha 
tornat a expressar la negativa 

de les institucions catalanes a ac-
ceptar una solució que no passi 
per respectar escrupolosament 
les nostres lleis. 

Han parlat durant més de 
dues hores, sense arribar a cap 
mena d’acord. Però s’han empla-
çat a trobar-se novament el dia 8.

Diumenge 6 de maig de 
1714. Jornada 286 del 
setge.

El poble, neguitós amb la possi-
bilitat d’una traïció dels respon-
sables de la defensa de la Ciutat, 
avui ha conegut, per la Gaceta de 
Barcelona (que es llegia en grup 
o corria de mà en mà entre els 
qui saben llegir), el contingut de 

les negociacions obertes amb 
els comandaments francesos 
del setge. 

La Gaceta ha inclòs la 
resposta del coronel Sebas-
tià Dalmau als francesos: 
s’exigeix que es respectin les 

nostres constitucions, com a 
condició imprescindible per 
acceptar qualsevol tracte amb 
l’enemic.

Del mar no ens han per-
vingut bones notícies: diver-
sos gànguils dels francesos 
s’han apropat al desembar-
cador del Besòs i, encara que 
han fet senyals de voler em-
barcar pertrets de guerra (tal 
com ens indicaven també els 
desertors acollits avui a l’em-
para de la Ciutat), en realitat 
—ho hem sabut després del 
cert—, era ben al contrari: de-
sembarcaven més queviures i 
municions. 

Afortunadament, també 
per a nosaltres ha arribat un 

xabec carregat de provisions 
procedents de Mallorca. 

Entretant, al pla de la 
Ciutat, els nostres fusellers 
han tornat a preparar una 
emboscada contra els farrat-
jadors de l’enemic, contra els 

quals han carregat abans que 
es fes de dia. En moltes jorna-
des com la d’avui, l’activitat 
durant tota la nit resulta febril 
i esgotadora.

Dilluns 7 de maig de 
1714. Jornada 287 del 
setge.

Avui el marquès del Poal ha 
acceptat batalla a camp obert 
contra els borbònics a Mura. 
Diuen que ha estat un movi-
ment buscat pel general Felipe 
Bracamonte, amb l’objectiu 
de fer arribar amb seguretat, 
entretant, fins a Manresa, un 
comboi amb 380 sacs de fa-

rina per alimentar-hi la guar-
nició. 

En tot cas, els nostres ene-
mics, tot fugint desordenada-
ment, precipitats per barrancs 
i penya-segats, han perdut cent 
hòmens, poc més o menys; els 
nostres miquelets i voluntaris 
han perseguit els altres, a carn, 
fins a les portes mateixes de 
Terrassa. 

Fins i tot el seu coman-
dant, don Diego González, hi 
ha arribat ferit per una bala 
que li ha tocat la cara i li ha 
fet una nafra lletja. 

Com en dies anteriors, al 
pla de Barcelona hi ha hagut 
foc d’artilleria, sobretot per 
dificultar els moviments dels 
farratjadors d’un i altre bàndol. 

Al desembarcador del Be-
sòs hi han arribat nous basti-
ments francesos. 

Avui un dels xabecs pro-
mocionats per la Ciutat ha 
aconseguit capturar una em-
barcació dels enemics que 
passava amb valisa de correu 
del camp enemic per a Castella. 

El tercer batalló de la Co-
ronela ha estat destinat, avui, 
a controlar les portes i el sisè, 
a defensar els baluards i les 
mitges llunes.

Dimarts 8 de maig de 
1714. Jornada 288 del 
setge.

Avui, en les converses de pau 
entre el coronel Sebastià Dal-
mau i el comandament fran-
cès, monsieur Orry ha ofert 
una altra vegada, en nom del 
duc d’Anjou —que els enemics 
anomenen Felip Quint—, una 
amnistia general i completa, 
si Barcelona se sotmet sense 
dilació. 

Dalmau ha tornat a repetir, 
en nom de la Ciutat, que calia, 
a més, la seguretat que se’ns 
respectarien les constitucions 
i llibertats de Catalunya. I no 
tan sols les vigents en temps de 
Carles II, sinó també les acor-
dades amb Carles III. 

Entretant, des de Sarrià 
fins al Mas Guinardó, algu-
nes mules han portat canons 
i carros. Els hem disparat des 
dels nostres baluards amb un 
encert destacable. 

Hem comprovat, des de 
la llunyania, que, des de la 
caserna dels francesos fins al 
desembarcador del Besòs, han 
baixat també alguns animals 

de tir per ajudar a traginar 
queviures i municions. 

Les tavernes comenten 
avui el coratge del sergent 
dels Dragons de Sant Miquel 
Llorenç Samitier; el sergent 
ha set capaç de desarmar, ell 
sol, dos soldats enemics i por-
tar-los presoners a la plaça; el 
comandant general Villarro-
el l’ha rebut per felicitar-lo 
personalment. 

Com cada any des de la 
victòria en el setge borbònic 
de 1706, avui els consellers 
de la Ciutat han anat a ofici 
a Sant Miquel per honorar el 
sant i commemorar aquella 
victòria.

Dimecres 9 de maig 
de 1714. Jornada 289 
del setge.

Avui s’ha aplegat una gran 
junta de teòlegs i ha refermat 
la justícia de la nostra resis-
tència. Totes les bones cons-
ciències de la Ciutat saben 
que lluitem per la llibertat. 

El marquès del Poal con-
tinua les seves victòries a 
l’interior: avui ha atacat una 
columna borbònica de 600 
hòmens que havia sortit de 
Martorell per escometre els 
nostres a Esparreguera, i els 
ha causat tres-centes baixes. 
Ha trobat l’enemic a la riba 
del Llobregat i ha aconseguit 
separar la cavalleria de la in-
fanteria. 

Es diu que els ardits sol-
dats del marquès han desfet 
dues companyies senceres de 
tropes valones molt experi-
mentades. Dues companyies 
més s’han parapetat a la casa 
de Magarola, entre Abrera i 
Esparreguera, però els nos-
tres n’han cremat les portes 
i els han obligat a rendir-se. 

Els enemics han conti-
nuat desplaçant abundant 
material entre les casernes 
de Sarrià, el Mas Guinardó 
i el Clot; la nostra artilleria 
no els ha parat d’incomodar. 

La fragata del coronel 
don Sebastià Dalmau ha 
capturat diverses embarcaci-
ons de l’enemic i ha protegit 
l’entrada a port d’un bergantí 
procedent de Mallorca, tot i 
el foc d’artilleria enemiga 
rebut des del fortí i la torre 
del Llobregat. Al moll hi han 
desembarcat vi abundant i 
alguns efectes molt valuosos.

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


