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a Valls 
i al Camp

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

1 de març de 1714. 
Jornada 220 del setge. 
Dijous 

Avui comença un mes nou: 
el novè del nostre setge. El 
cansament i la manca de 
proveïments, a la Ciutat, és 
molt gran, com el de la llarga 
gestació d’un infant. 

Ha mort el capità del Re-
giment de Fusellers de Sant 
Miquel Ignasi de la Sosa, en 
una de tantes incursions va-
lentes i arriscades dels nostres 
sobre les línies dels borbònics. 
És el quart capità del seu regi-
ment que cau en combat. 

El Regiment de Fusellers 
de Sant Miquel, que al princi-
pi fou una unitat de miquelets 
alçada l’any 1705, comanda-
da avui pel coronel Manuel 
Moliner i Rau, es va negar a 
retirar-se del país, quan així 
ho van disposar les autoritats 
imperials d’evacuació. 

L’enemic es prepara per 
respondre els nostres atacs 
contra el cordó de manera 
cada vegada més eficient. Avui, 
en una operació a la zona del 
port, nombrosa infanteria ens 
ha sorprès i els nostres han ha-
gut de posar en joc tot el seu 
valor per trencar i rebutjar 
els borbònics. Finalment, han 
aconseguit tornar sans i estal-
vis a la plaça amb un soldat 
való presoner malferit. 

En el dia d’avui, una ve-
gada consolidat el control 
del mar davant de Barcelo-
na, alguns navilis i veles lla-
tines dels enemics han llevat 
àncores en direcció a ponent.

El foc d’artilleria entre la 
plaça i Montjuïc i les bateri-
es de setge ha continuat com 
sempre. 

2 de març de 1714. 
Jornada 221 del setge. 
Divendres 

Avui han arribat a la plaça 
3 desertors, dos d’ells amb 
les seves armes i cavalls. Ens 

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

Diari de setge
han confirmat la mort 
de la sereníssima senyo-
ra duquessa d’Anjou, a la 
qual els catalans coneixí-
em prou bé. És deia Maria 
Lluïsa Gabriela de Savoia, 
torinesa, i era filla del duc 
de Savoia, Víctor Amadeu 
II, i de la princesa Anna 
Maria d’Orleans. 

Havia esposat el duc 
d’Anjou (que els nostres 
enemics anomenen Felip 
Quint) per poders a Milà 
i amb gran festa a Figue-
res el 1701, quan l’intrús 
celebrà Junta de Braços 
a Catalunya. Ha donat al 
duc quatre fills (un, l’any 
passat). 

El seu odi contra els 
catalans era de tots cone-
gut. Diuen que va dir, en 
públic, als ministres de la 
cort que abans llançaria els 
seus fills pel balcó que ac-
ceptar mantenir les nostres 
Constitucions. 

El rei Lluís XIV no li 
tenia confiança i li va fer 
posar la princesa d’Orsi-
ni com a cambrera major 
perquè la controlés. No 
sabem com afectarà el seu 
traspàs al capteniment del 
duc d’Anjou. 

El comandant general 
en cap, Antoni de Villar-
roel, diu que és inestable 
i que la desaparició de la 
duquessa li provocarà un 
daltabaix que pot afectar 
les seves decisions de go-
vern. Altres pensen que es 
consolarà ben aviat.

3 de març de 1714. 
Jornada 222 del  
setge. Dissabte 

El combat s’ha concentrat, 
avui, especialment, als for-
tins de mar i la Casa d’en 
Navarro, posició ofensiva 
des de la qual els borbò-
nics acostumen a atacar la 
muntanya. 

El governador del Cas-
tell de Montjuïc, a la vista 
de la progressió dels ene-
mics, ha ordenat alguns 

nous treballs de fortifica-
ció per consolidar-ne la 
defensa, als quals la Ciutat 
s’aplicarà amb tot l’interès, 
atès que la resistència del 
Castell, com s’ha compro-
vat tantes vegades en set-
ges anteriors, és la clau de 
la possessió de Barcelona. 

Fa tres generacions, els 
nostres avantpassats, gai-
rebé contra tota esperan-
ça, derrotaren, resistint a 

Montjuïc, el formidable 
exèrcit del marquès de los 
Vélez; encara perviu la 
memòria d’aquells fets, els 
més gloriosos de la histò-
ria bèl·lica del nostre poble 
des de fa molts segles. 

Avui, sense descans i 

amb escaramusses planifica-
des, els nostres fusellers han 
atacat, al llarg de tot el pla, 
el cordó ofensiu de l’enemic. 

Les tropes de la gloriosa 
Coronela continuen servint, 
cada dia més disciplinades, 
la defensa de la Ciutat: el sisè 
batalló ha fet guàrdia a les 
portes; el cinquè, als baluards, 
i el segon ha volgut romandre 
al Palau Reial per intervenir 
en cas d’alerta.

4 de març de 1714. 
Jornada 223 del setge. 
Diumenge 

Avui han arribat dos regi-
ments de refresc a la caser-
na que els enemics tenen a 
Gràcia. Potser la revolta de 

les quinzenades va de baixa, 
després de la dura repressió 
que hi han aplicat els bor-
bònics. 

Els nostres avançats han 
detectat moviments im-
portants també al camp de 
Sarrià. La plaça ha saludat 
aquests trànsits i arribades 
amb tota la descàrrega d’ar-
tilleria possible. 

En mig del foc de les ba-
teries enemigues, el nostre 
comandant general, Antoni 
de Villarroel, no ha dubtat a 
sortir a reconèixer l’estat de 
les defenses exteriors de la 
Ciutat i la situació dels cor-
dons d’atac dels borbònics. 

Pels correus, hem sabut 
que el marquès del Poal ha 

arribat aquests dies a Solso-
na. Una guarnició borbònica 
hi resistia el setge dels pai-
sans circumveïns. 

El marquès hi ha fet por-
tar, des de Cardona, un mor-
ter de granades reials i dos 
canons pedrers, i ha disparat 

contra la vila durant tota una 
nit. També els ha tallat el pro-
veïment de munició i farina, 
a base de desallotjar-los dels 
molins i trencar-ne les moles. 

Finalment, els borbònics 
els han socorregut amb dos 
mil hòmens i les tropes del 
marquès del Poal han hagut 
de replegar-se, després d’un 
dur combat que ha deixat més 
de vint morts a l’enemic.

5 de març de 1714. Jornada 
224 del setge. Dilluns 

Els trànsits de tropa enemiga 
han continuat avui intensa-
ment. Es diu que tots prenen 
el camí de Montcada. Segons 

es veu, volen engruixir els 
destacaments que tenen a la 
rereguarda (força delmats pels 
nostres atacs) per perseguir els 
catalans que han pres les armes 
per defensar vides i hisendes. 

Hem vist al matí, des de la 
muralla, que un regiment ene-

de Tarragona
A la capçalera, Arnau, soldat català ferit a la batalla de Sant Clara, un terrible atac que va patir la ciutat de Barcelona per part de les tropes borbòniques a l’agost del 1714; l’interpreta 
l’actor Mikel Iglesias al film Barcelona 1714, que es roda actualment a Valls. Foto de Manel Martí.
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mic sencer passava del Mas 
Guinardó a la caserna de 
Gràcia. Diuen que a la tar-
da n’han passats tres mes. 
Les nostres bateries dels 
baluards de Sant Pere, del 
Portal Nou, de Jonqueres, 
dels Tallers i de Sant An-
toni no han parat de dis-
parar-los amb força encert. 

Hem rebut carta de 
l’ambaixador Felip Ferran 
i Sacirera, des de l’Haia. Ens 
descriu la represa, des dels 
darrers dies de febrer, de 
les negociacions de pau a 
Rastadt i les notícies que 
li arriben des d’Anglater-
ra, segons les quals, la vida 
de la reina s’apaga sense 
remei. 

L’ambaixador mani-
festa, animat, que fins a 
Holanda «corren notícies 
que tota Catalunya està da-
munt les armes: la divina 
providència les patrocini». 
El comandant general en 
cap, Villarroel, diu que és 
molt important que, en 
aquests moments de nego-
ciació, el món sàpiga de la 
justícia de la nostra causa 
en defensa de les Consti-
tucions.

6 de març de 1714. 
Jornada 225 del setge. 
Festa de Sant  
Oleguer, bisbe de 
Barcelona. Dimarts

Avui les nostres avança-
des han detectat nova-
ment nombrosos trànsits 
de tropes al camp enemic. 
Mantenen, darrerament, 
una activitat frenètica, 
com si volguessin conju-
rar, així, el perill d’un atac 
coordinat des la plaça i la 
rereguarda. 

En una acció d’atac, els 
nostres fusellers han fet 
quatre presoners als cor-
dons de l’enemic i els han 
portats a la Ciutat. Ens han 
subministrat informació 
bastant important sobre 
la disposició de les tropes 
de setge. A la tarda, l’ene-
mic ha emplaçat un peça 
d’artilleria a la seva línia, 
a la Casa de Regàs. 

Barcelona ha conegut, 
amb detall, que el comte 
de Fiennes, comandant 
general dels borbònics al 
nord del Principat, ha en-

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls

Josep Grau Bové
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la ciència

El 1714 van ser inven-
tats tres objectes: la 
màquina d’escriure, 
el cronòmetre i el 
termòmetre. Els dos 
primers van néixer a 
Anglaterra, la nostra 
aliada. La màquina 
d’escriure la va paten-
tar Henry Mill, encara 
que l’invent no esde-
vindria popular fins 
cent anys més tard,  
a Alemanya.

El termòmetre 
de mercuri el va 
inventar Fahrenheit. 
El va graduar entre 
dues temperatures. 
Va determinar 
que «zero» seria 
el punt en què 
es congela una 
mescla de sal 
i aigua. «Cent» 
seria la tempe-
ratura dins del 
cul d’una 
vaca. 

El cronòmetre es 
va inventar per poder 
medir la longitud 
durant travessies amb 
vaixell. El Parlament 
anglès va prometre 
pagar 20.000 lliu-
res (uns 4 milions 
d’euros) a qui trobés 
un mètode precís i 
barat. El premi se’l va 
emportar un rellotger: 
John Harrison.

Va ser un gran any 
per a la ciència: el 
temps, la temperatura 
i la màquina d’escriu-
re. Es poden cuinar 
moltes coses amb 
aquests tres ingredi-

ents. Amb això, un 
escaire i un cartabó, 
ja es pot començar a 
construir la moder-
nitat. 

Però els catalans 
vam perdre la guerra, 
i la modernitat va 
començar sense 
nosaltres. Us ho 
ensenyaré. Google 
posseeix una eina 
ben interessant que 
permet buscar l’ús 
de qualsevol paraula 
a través dels anys. 
L’eina es diu «Google 
n-grams», i la farem 
servir per fer un 

experiment. 

Us proposo que 
hi busquem les 
paraules «demo-
cràcia», «llibertat», 
«drets», «educació» 
i «igualtat». Bus-
quem-les primer en 
anglès, i constata-
rem una cosa sor-
prenent. Al voltant 
de 1700, aquestes 
paraules es comen-
cen a fer servir més 
sovint. Cada cop 
apareixen en més 
llibres; cada cop es 
dicuteix més sobre 
elles. 

TRICENTENARI CIÈNCIA

Els tres objectes que vam perdre
trat avui a Berga amb un 
exèrcit notable de tres mil 
hòmens. Però socórrer la 
vila li ha costat més de 200 
morts, caiguts als passos de 
Borredà. 

El marquès del Poal i 
el coronel Ermengol Amill 
continuen amb les seves 
accions ofensives: persegui-
dors, a voltes; altres vegades, 
perseguits, com qui juga al 
gat i la rata amb l’enemic. 

Els nostres han atacat i 
pres el castell de Gironella, 
una vegada rendits en dos 
dies els 30 fusellers borbò-
nics que el defensaven. 

7 de març de 1714. 
Jornada 226 del setge. 
Dimecres 

Avui han continuat les ac-
cions ofensives dels nostres 
fusellers davant dels cor-
dons i el duel d’artilleria 
entre la plaça i el camp. 

Ha arribat, des de ter-
reny enemic, el capità d’un 
navili anglès. Ha demanat 
que restituíssim algunes 
embarcacions capturades 
davant de Salou per les naus 
armades per a la defensa de 
la Ciutat, sota l’amenaça 
d’aplicar-nos represàlies. 

Ens diu que la flota an-
glesa considerarà els nostres 
vaixells com a pirates, atès 
que no disposen de patent 
lliurada per un príncep. El 
govern de Barcelona ha de-
cidit escriure al cònsol an-
glès a Maó per informar-lo 
de la situació i mostrar la 
nostra bona disposició. 

PS: Aleshores, és clar, no 
ho sabíem, però els dies 6 i 
7 de març d’aquell any el 
nostre senyor, l’augustíssim 
emperador, i el rei cristia-
níssim Lluís de França van 
signar la pau a la ciutat de 
Rastadt, fet que ens va lle-
var qualsevol esperança de 
suport. 

El marquès de Mont-
negre va escriure, aquell 
mateix dia, als consellers 
de la Ciutat, des de Viena. 
Els manifestava els seus au-
guris sobre l’acord proper. 
I el nostre ambaixador a 
l’Haia, Felip Ferran i Saci-
rera, va confirmar, des dels 
Països Baixos, la signatura 
dels preliminars de la pau 
la nit anterior.
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Un dels tres termòmetres  
originals de Fahrenheit que encara 
es conserven, de 1718. Museu de 

Boerhaave, Leiden, Holanda.

Busquem-les 
ara en espanyol. 
Veurem que, a partir 
de 1700, no passa 
res; la guerra de 
Successió no supo-
sa cap canvi. Sota 
l’hegemonia borbò-
nica, ningú no està 
interessat a parlar 
de «democràcia», 
«llibertat» o «drets». 
Naturalment, aques-
tes paraules co-
mencen a aparèixer 
pels volts de 1800, 
gràcies a la Revolu-
ció francesa. 

Aquests cent 
anys de diferència 

són el que vam per-
dre en aquella guer-
ra. Vam perdre unes 
quantes paraules: la 
llibertat, els drets, la 
igualtat. 

Reproducció de la primera patent de la màquina d’escriure,  
inventada per Henry Mill.

Aquesta és una 
dada reveladora: la 
guerra ens va costar 
uns cent anys de 
progrés. Vam perdre 
tres objectes: el ter-
mòmetre, el cronò-
metre i la màquina 
d’escriure. Sigui 
com sigui, ara ja els 
tenim, i fa temps 
que sabem escriure 
i medir la tempe-
ratura. No hi ha res 
irreversible.


