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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, d’esquena, parlant amb dos oficials catalans, el comandant en cap de Barcelona durant el setge, el general Antoni de Villarroel.  
A la pel·lícula Barcelona 1714, el general sempe hi surt d’esquena. Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 5 de juliol  
de 1714. Jornada 346 
del setge

Avui s’ha reprès el bom-
bardeig entre els borbò-
nics i la plaça, amb una 
intensitat que feia dies 
que no es deixava sen-
tir. Ha tocat tornar als 
refugis que anomenem 
«bombers». 

A migdia han anunciat 
per tot Barcelona que 
ha aconseguit entrar a 
port un xabec amb ban-
dera de la Ciutat; també 
portava l’ensenya d’un 
llondro que havia cap-
turat a l’enemic, però 
que ha decidit de vendre 
abans d’exposar-lo al risc 
d’haver de fer-lo passar 
per les línies de bloqueig 
marítim dels borbònics. 

Els nostres espies han 
vist un moviment im-
portant de cotxes entre 
les casernes dels espa-
nyols a Sarrià i les dels 
francesos a Sant Martí. 

Les cartes de l’exterior 
que han arribat avui a 
la plaça han animat els 
esperits del nostre co-
mandament. El general 
Moragues ha recuperat 
molts llocs a la munta-
nya: ha aconseguit que 
retornessin al servei de 
l’emperador les unitats 
de fusellers de la Cerda-
nya, que havien restat 
desfetes després de la ren-
dició de la Seu d’Urgell. 

També el governador de 
Cardona, don Manuel 
Desvalls, ha comunicat, 
per carta, que els france-

sos, passant d’Igualada 
i Calaf, amb provisions 
de farina, a reforçar les 
guarnicions de Solsona 
i Berga, han perdut més 
de cent hòmens, com a 
resultat de l’encalçament 
dels nostres paisans in-
cansables.

Divendres 6 de juliol 
de 1714. Jornada 347 
del setge.

Avui, després de passar 
la nit a la Roca del Va-
llès, ha arribat finalment 
al Besòs, acompanyat per 
deu batallons de tropes 
de refresc, el mariscal 
duc de Berwick. 

El rei Lluís XIV de Fran-
ça l’envia, segons diuen, 
per acabar amb la nos-
tra resistència i doble-
gar-nos amb un veritable 
setge en les formes. Per 
sotmetre’ns, disposarà 
de 39 batallons france-
sos i 30 d’espanyols, i de 
51 esquadrons, 42 dels 
quals són espanyols; en 
total, comandarà uns 5 
mil genets i uns 32-35 
mil hòmens d’infante-
ria. 

El duc de Pòpuli ha sor-
tit a rebre’l amb tots els 
generals francesos de 
servei i ha compartit 
amb ell l’àpat del migdia 
i la resta de la jornada. 
Uns diuen que Berwick 
no ha sortit de la seva 
tenda en tota la tarda, 
a causa de la calor insu-
portable; d’altres, que no 
n’ha sortit per discutir, 
durant moltes hores, tots 
els detalls del setge amb 
qui durant mes d’un any 
n’ha estat el responsable 
principal. 

Els borbònics han dispa-
rat, a les cinc del matí, 
quatre bombes; des de la 
plaça, ens hem concen-
trat en els seus treballs 
de sapa. 

Han aconseguit entrar 
a port dos llaguts amb 
provisions. 

En previsió del que pu-
gui passar en els propers 
dies, el general Basset ha 
ordenat de situar alguns 
canons de gran calibre al 
moll.

Dissabte 7 de juliol 
de 1714. Jornada 348 
del setge.

Els quatre morters bor-
bònics de la bateria dels 
Caputxins, que dispara-
ven pesadament, han 
emmudit completament. 

Des de la plaça hem in-
tentat dificultar els mo-
viments de tropes dels 
borbònics i disparar 
contra qualsevol que es 
descobrís. 

L’enemic ha mogut in-
tensament els seus efec-
tius, especialment a les 
ribes del Besòs. 

S’ha observat el pas d’al-
guns cotxes en direcció 
a la caserna de Sarrià. 
Suposem que en un 
d’aquests cotxes hi viat-
java el duc de Berwick. 
Segons els nostres espi-
es, Berwick ha dedicat la 
jornada a estudiar detin-
gudament la posició del 
camp. 

Alguns dels enemics, 
apostats a les cases del 
Port, han volgut enga-

nyar els nostres fusellers 
amb l’esperança que el 
nou comandant els ha-
gués ordenat de no dis-
parar contra la plaça; la 
mentida s’ha descobert 
aviat, amb el bombar-
deig per sorpresa de dos 
canons dels del Mas Gui-
nardó. 

Els nostres avançats han 
vist, amb enveja, que ar-
ribaven, al campament 
borbònic, fins a 400 at-
zembles carregades de 
queviures, descarregades 
de 30 embarcacions. 

Però hem sabut que pro-
veir-se tampoc no els és 
tan fàcil: pel que sembla 
els nostres els han atacat 
un comboi al Vallès, els 
n’han cremat alguns car-
ros i se n’han emportat 
les mules ben carregades.

Diumenge 8 de juliol 
de 1714. Jornada 349 
del setge.

De bon matí, amb mol-
ta alegria de tots, ha 
arribat a port un llagut 
despatxat des de Mallor-
ca. Ha anunciat que un 
gran comboi s’ha fet a la 
mar; poques hores des-
prés n’hem descobert 
les veles des del castell 
de Montjuïc, a la part 
de ponent, a prop de 
Castelldefels. 

Cap a migdia, l’enemic 
ha llançat l’alarma en-
tre els guardacostes. La 
nau capitana francesa ha 
alçat bandera de guerra 
i s’han apostat amb el 
gruix de les seves forces 
a la part del Llobregat. 

Davant de la plaça no-
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Diari de setge
414 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

més hi ha hagut foc per la 
banda dels Caputxins. La 
seva artilleria, amb poc es-
forç; la nostra, amb l’intent 
habitual d’entorpir el treball 
que l’enemic du a terme per 
aproximar-se a les nostres 
muralles. Els fusellers han 
fustigat, un dia més, els cor-
dons de l’enemic per aquella 
banda. 

Pel que sembla, el mariscal 
duc de Berwick ha visitat 
la posició dels borbònics 
als Caputxins, però tam-
bé la que tenen davant del 
baluard de Santa Clara. Su-
posem que estudia damunt 
del terreny quin és el punt 
més vulnerable de la plaça 
ara per ara. 

Diuen que Berwick s’ha en-

furismat, així que ha vist que 
la banda dels Caputxins, l’es-
collida per Pòpuli per apro-
ximar-se a les muralles, està 
situada precisament davant 
del millor front defensiu de 
la plaça.

Dilluns 9 de juliol de 
1714. Jornada 350  
del setge.

Avui, que es compleixen 
350 dies de setge sobre la 
Ciutat, han portat mort 
Juan Miguel Iñíguez Abar-
ca, marquès de Villafranca, 
comandant del Regiment 
de la Diputació del General. 
Ha caigut en l’atac contra la 
gran guàrdia de cavalleria 
dels borbònics apostada a 
la desembocadura del Llo-
bregat. 

Diuen que el duc de Pòpuli 
ha abandonat avui defini-
tivament el cordó de setge. 
El perdem de vista, per sort. 
Ha estat un militar mancat 
d’honor. 

Els nostres espies diuen que 
avui el mariscal duc de Ber-
wick ha comprovat l’estat 
de les defenses i el terreny 
que circumden la Creu Co-
berta. 

A la mar, gran desgràcia: els 
nostres enemics han pogut 
capturar la meitat del com-
boi que venia de Mallorca i 
que el formaven 5 navilis i 
45 bastiments, entre fraga-
tes, barques, pincs, bergan-
tins i xabecs. Com a resultat 
del foc d’artilleria dels na-
vilis de bloqueig francesos, 

només han arribat a port les 
embarcacions més petites. 

El poble està indignat amb 
la defensa que s’ha fet dels 
interessos privats del con-
seller segon Salvador Feliu 
de la Penya: sembla que ha 
fet retardar durant hores 
l’entrada del comboi, a fi 
d’esperar una nau més pe-
sant en la qual tenia inte-
rès personal. Tot i així, a la 
Ciutat hi ha entrat blat, vi, 
oli, porc i altres queviures. 

Dimarts 10 de juliol de 
1714. Jornada 351  
del setge.

Sembla que el duc de Berwick 
ha visitat les proximitats 
dels baluards de Tallers i de 
Sant Antoni, a fi de compro-

Bust 
de James Fitz-James 

Stuart, primer Duc de Berwick 
(21 d’agost de 1670 - 12 de juny de 

1734), militar i aristòcrata anglès al servei de 
Lluís XIV de França durant la Guerra de Succes-

sió. Va ser nomenat comandant en cap de l’Exèrcit 
borbònic al front peninsular el 1704 però va ser desti-

tuït després de ser derrotat a la Campanya de Portugal 
i substituït pel Comte de Tessé. Després de la derrota 

patida per aquest, fou nomenat de nou comandant en cap 
i va aconseguir que les tropes borbòniques guanyessin a la 

Batalla d’Almansa. Rellevat de nou del comandament, 
fou nomenat una altra vegada per tal de dirigir les tropes 
borbòniques contra el Setge de Barcelona (1713-1714), 

que culminà a la Batalla de l’11 de Setembre. 
[Text extret de la Viquipèdia.] Autor del bust: 

Antoine-Laurent Dantan, el Vell (1798-
1878). Lloc: Galeria de les Batalles 

del Palau de Versalles.

1714-2014: 300 anys 
que podem examinar 
des de molts punts 
de vista. L’històric: 
què érem aleshores i 
què hem fet aquests 
anys. El nostàlgic, amb 
ànims de corregir la 
història. O el més ide-
ològic, amb la voluntat 
de transportar aquell 
1714 a l’actualitat. 

Si bé tots són possi-
bles, m’estimo més 
mirar del 2014 cap 
endavant que no pas 
fer-ho cap enrere. Les 
dates simbòliques ens 
han de servir com a 
pretext per al futur i no 
com a exercici de nos-
tàlgia, ¡que el temps 
no ha passat debades! 

Aquest Tricentenari ens 
arriba en un punt d’in-
flexió, a Catalunya. Ens 
trobem en un moment 
decisiu per al nostre 
futur com a poble, i el 
que decidim ara ens 
determinarà les pro-
peres dècades. Preci-
sament és pel fet que 
ens ho plantegem en 
clau de futur que hem 
de fugir de les visions 
estrictament historicis-
tes en allò que tenen 
de reduccionisme. 

Ningú, a Catalunya, no 
planteja fer desaparèi-
xer aquests 300 anys 
com si no haguessin 
existit. Ningú no vol 
tornar a una Catalunya 
preindustrial, poc po-
blada i sense democrà-
cia a les institucions. 

TRICENTENARI OPINIÓ

Quim Nin i Borredà
DELEGAT DEL GOVERN  
A TARRAGONA

Per aquest mateix 
esperit, no creiem 
(¿alguns, uns quants, 
molts, la majoria?) que 
sigui positiu continuar 
com fins ara: sense ga-
ranties de futur per a la 
nostra llengua i cultura, 
per a la nostra cohesió 
social, per a la capacitat 
col·lectiva de generar 
riquesa i de dibuixar el 
nostre futur. 

És per tenir aquestes 
garanties, imprescindi-
bles per continuar fent 
recognoscible Catalu-
nya al món, i poder-hi 
aportar tot el nostre 
potencial de progrés, 
cultura i solidaritat, que 
necessitem estructures 
d’Estat, més sòlides, 
més eficients, i més ca-
paces de comptar amb 
totes les nostres forces 
i recursos. 

Si volem aquestes es-
tructures no és pel que 
hem estat —encara que 
assumim plenament el 
nostre passat—, sinó, 
sobretot, perquè tenim 
ambició de ser i perquè 
ens creiem capacitats 
per fer-ho i amb prou 
forces per fer-ho. 

Tenim ambició de ser 
un país més lliure, més 
just, més solidari, més 
obert al món, més 
capaç d’atendre els qui 
pateixen, més capaç 
d’estimular i ajudar la 
gent amb empenta i 
amb idees, i més capaç 
de garantir igualtat 
d’oportunitats en la 
llibertat. 

El Tricentenari és una 
oportunitat per al futur, 
un futur col·lectiu (com 
col·lectiva va ser la 
derrota) i engrescador. 
Celebrem-lo junts, 
construïm junts aquest 
futur.

Un Tricentenari de futur

var 
quina és 

la millor àrea per llançar 
l’atac definitiu. 

Ha entrat a port un xabec 
també procedent de Ma-
llorca, amb algunes cartes 
procedents de l’illa i altres 
d’Itàlia, mitjançant les 
quals hem rebut avís que 
es prepara un nou comboi 
d’auxili a la Ciutat a les 
parts de Nàpols i de Sarde-
nya. Tants avisos han resul-
tat falsos que ja no sabem 
quins són de debò. 

Per fortuna, els nostres 
fusellers continuen mos-
trant el seu heroisme. Per 
disposició expressa del co-
mandant en cap, el general 
Villarroel, han sortit avui 
de la plaça l’alferes Andrés 
Ortiz, amb 25 dragons del 
Regiment de Sant Miquel, 
i Tomàs Llorenç, sergent 
major del Regiment de Sant 
Vicent, amb 25 fusellers, 
amb l’objectiu de sorpren-
dre, a la part de la Granota, 
una partida de bagatges que 
els borbònics tenien poc 
resguardada, fora dels seus 
cordons. En l’escaramussa 
hem matat dotze enemics, 
n’hem fet sis de presoners i 
els hem pres unes quantes 
cavalleries. 

A les tavernes i al carrer, 
avui, tothom ha comentat 
la valentia d’aquests hò-
mens al servei de la Ciutat. 

Petites alegries d’un setge 
que ja s’allarga massa. 

Dimecres 11 de juliol 
de 1714. Jornada  

352 del setge.

Els comandant en 
cap, Villarroel, i 
el general Basset 
han ordenat avui 
de concentrar el 
foc dels nostres 
fusellers i de l’arti-

lleria sobre els cor-
dons de l’enemic. Els 

borbònics han respost 
sense esma. 

Hem contemplat, des de 
la muralla, com s’eixam-
plaven físicament els seus 
campaments, amb noves 
fileres de tendes per als 
soldats, especialment a les 
casernes de Gràcia, el Mas 
Guinardó i en dos campa-
ments més. 

A primera hora del matí 
hem sentit diferents trets 
de canó des de dues gale-
res que eren a la desem-
bocadura del Llobregat; 
es comenta que hi anava 
embarcat el duc de Pòpuli, 
que sembla que ha marxat 
en direcció a ponent. 

A la Ciutat tothom espera 
amb por i incertesa quin 
serà el primer moviment 
del nou comandant ene-
mic. Uns diuen que man-
tindrà l’atac per la part 
del Convent de Jesús, per 
aprofitar la feina feta en 
temps del duc de Pòpu-
li; d’altres, que, com en 
tants setges en la història 
de Barcelona, tornarà als 
atacs per prendre el castell 
de Montjuïc; alguns, final-
ment, creuen que buscarà 
el factor sorpresa i triarà 
un altre front d’atac. 

En tot cas, els nostres es-
pies i informadors diuen 
que Berwick es manté 
hermètic pel que fa a les 
seves intencions, que no 
coneixen ni els seus col-
laboradors més immedi-
ats.


