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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, un mariner interpretat pel fotoperiodista Pere Toda, a la pel·lícula Barcelona 1714. Tot i les dificultats que creava la flota filipista, pel port de 
Barcelona hi van passar molts vaixells durant el setge. La majoria d’aquests vaixells provenien de Mallorca i anaven carregats de queviures i armes per als 
defensors de Barcelona. I és que Mallorca va tenir un paper cabdal per poder combatre més d’un any els invasors castellans i francesos. Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona
Dijous 7 de juny  
de 1714. Jornada 318 
del setge.

Avui el bombardeig ha 
durat tota la nit. Terri-
bles xiulets d’incertesa 
han solcat el cel i ens 
han deixat dormir ben 
poc, sempre amb l’ai al 
cor, preparats per fugir de 
sostres que s’ensorren o 
parets que cedeixen. Les 
bombes han afectat es-
pecialment alguns dels 
temples més significats 
de la Ciutat. 

Com en dies anteriors, 
des de la plaça hem res-
post sobretot amb les 
bateries dels Tallers i de 
Sant Pere, amb foc altern 
dels canons i els morters. 
L’enemic només ha fet 
descansar avui el seu foc 
d’artilleria entre les set i 
les vuit del vespre. 

A la nit, el comandament 
de la plaça ha avaluat el 
nombre de bombes que 
els borbònics han llançat 
sobre la Ciutat només en 
el dia d’avui: 1162. 

Han arribat a port dos 
llaüts carregats de carn 
fresca i altres provisions. 

Els fusellers i voluntaris 
han continuat fent les se-
ves sortides acostumades, 
triant el moment de sor-
prendre les avançades o 
les guàrdies de l’enemic, 
per tal de fer escaramussa 
amb posició d’avantatge. 

El segon batalló de la 
Coronela ha anat a co-
brir les portes; el primer, 
els baluards i les mitges 
llunes; el quart ha restat 
de guàrdia i s’ha apostat 

durant la nit a la mura-
lla, tot assistint el tinent 
coronel. 

Avui hem perdut el ti-
nent don Pedro de Pra-
do, sempre valerós en la 
defensa de la plaça.

Divendres 8 de juny 
de 1714. Jornada 319 
del setge.

Les bateries dels borbònics 
han començat avui la seva 
pluja mortal sobre la Ciutat 
a les tres de la matinada i 
no han cessat en cap mo-
ment fins a les set del ves-
pre. La plaça els ha respost 
com ha pogut. 

Han arribat a port dos 
xabecs procedents d’Alcú-
dia, amb abundants pro-
visions de boca. Els seus 
patrons han fet saber a les 
autoritats barcelonines 
que han arribat a Ciutat 
de Mallorca notícies que 
es prepara a Nàpols un 
comboi de diverses em-
barcacions carregades de 
proveïments, amb soldats, 
queviures i municions per 
mantenir la resistència. 

Aquesta informació tam-
bé ens l’ha confirmada el 
patró d’un pinc procedent 
de Liorna que també ha 
arribat avui; anava carre-
gat de blat i ha aconseguit 
evitar, amb gran astúcia, 
el bloqueig: ha hissat la 
bandera francesa i ha sa-
ludat amb dissimulació la 
nau capitana de l’esquadra 
enemiga. 

Un tambor francès ha por-
tat un regal del coronel 
Monteil per al comandant 
general, Villarroel, i per al 
coronel Sebastià Dalmau, 
en agraïment pel fet que 
li hagués estat retornat fa 
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uns quants dies un efecte 
que li havia robat un criat 
que després havia desertat 
a la plaça. Villarroel ha 
cedit la part que correspo-
nia als consellers, els quals 
l’han lliurada a l’Hospital 
de la Santa Creu. 

Dissabte 9 de juny de 
1714. Jornada 320 del 
setge.

Avui el cruel bombardeig 
contra la Ciutat no ha co-
mençat fins a les deu del 
matí, però ha durat igual-
ment tot el dia fins a les set 
del vespre. La plaça ha res-
post amb el foc dels canons 
i els morters que li queden. 

També hem reforçat les 
defenses a la muralla i el 
baluard del portal Nou, 
que és per on pensem 
que l’enemic podria llan-
çar-nos un atac general. 
El conseller en cap, Rafa-
el Casanova, hi ha assistit 
amb gran constància per 
tal d’examinar l’encert de 
les obres. 

El foc dels borbònics ha 
causat avui destrossa 
important a l’església de 
Santa Maria del Pi, molt 
principal a la Ciutat. 

A les deu de la nit, el capità 
Juan Novales, amb una par-
tida de 50 dragons de Sant 

Miquel, ha llançat un atac 
per sorprendre la guàrdia 
de cavalleria de l’enemic 
que cobreix la línia de co-
municació del seu desem-
barcador del Llobregat. 

Per facilitar-ne l’acció, el 
coronel de la Diputació 
del General Francesc Sans-
Miquel i de Montrodon i el 
governador del castell de 
Montjuïc, Pau Toar, han 
sortit a ocupar els passos 
amb la infanteria. Sense 
utilitzar les pistoles, sa-
bre en mà i a la càrrega, 
han sorprès de tal manera 
l’enemic que han capturat 
29 cavalls i n’han eliminat 
la major part dels cavallers. 

Diumenge 10 de juny 
de 1714. Jornada 321 
del setge.

En fer-se de dia, han en-
trat a la plaça, procedents 
de Montjuïc, els soldats 
que havien sorprès la 
guàrdia dels borbònics, 
juntament amb el cavalls 

i els genets fets presoners. 
Barcelona els ha rebut 
com a herois, enmig de 
l’alegria general. 

Ha mort, però, Baldiri 
de Batlle, capità del Re-
giment de la Fe; el van 
ferir fa quatre dies en un 
bombardeig artiller i avui 
ha lliurat l’ànima a Nos-
tre Senyor. Era partidari 
d’acceptar la capitulació, 
però, tot i perdre el seu 
parer en el darrer Consell 
de Guerra, s’ha mantin-
gut al servei del país fins 
al darrer dia. La seva fi-
delitat mereix record per 
sempre. 

Per part de la Ciutat, 
hem sentit molt la pèr-
dua també del marquès 
de Villafranca, don Juan 
Miguel Iñíguez Abarca, 
comandant del Regiment 
de la Diputació del Gene-
ral. 

Ha entrat a port, carrega-
da de vi, una petita tar-

tana que havia caigut en 
mans d’un xabec propie-
tat dels nostres armadors. 

El bombardeig ha conti-
nuat amb la virulència 
acostumada. Corre per 
la Ciutat que una bala ha 
caigut avui just al costat 
de les guàrdies dels Ta-
verners i els Escudellers 
de la valerosa Corone-
la, però que els soldats, 
protegits pel Cel, no han 
patit cap dany: és prodigi 
de nostra Senyora, perquè 
ha passat just al costat de 
la capella de Montserrat.

Dilluns 11 de juny de 
1714. Jornada 322 del 
setge.

Els borbònics han con-
tinuat avui el seu bom-
bardeig. Des de la Ciutat 
han contestat els canons 
i les bateries amb gran 
encert. A més, el general 
Joan Baptista Basset ha 
aconseguit sorprendre 
l’enemic amb la instal-

lació de cinc morters a 
la mitja lluna del portal 
Nou. 

Els artillers dediquen 
molt de temps cada dia 
a estudiar les posicions 
enemigues i a configurar 
les nostres defenses, a fi 
de millorar la posició de 
les nostres peces i acon-
seguir la màxima efec-
tivitat possible amb els 
nostres escassos mitjans. 

Els nostres fusellers han 
continuat també fent les 
seves escaramusses diàri-
es contra les guàrdies dels 
cordons; però sembla que 
els borbònics cada dia es-
tan més previnguts i aug-
menten les baixes de les 
unitats que parteixen de 
la Ciutat cada matinada 
per hostilitzar-los. 

Avui ha mort el més jove 
dels nostres veïns allis-
tats per combatre: l’han 
sorprès en atansar-se a 
les línies dels borbònics 
i no ha pogut evitar un 
tret precís dels piquets. 
Tota la família el plora 
i també el seu carrer, els 
seus amics i els companys 
a l’Escola Militar. 

Les companyies de la Co-
ronela s’han mantingut 
un dia més, enmig de la 
pluja de bombes, en les 
seves posicions: la dels 
Revenedors, al portal 
Nou; la dels Taverners, al 
portal de l’Àngel, i la dels 
Escudellers, al baluard de 
Jonqueres.

Dimarts 12 de juny de 
1714. Jornada 323 del 
setge.

Des de les nostres defen-
ses als baluards dels Ta-
llers i de Sant Pere, hem 
disparat intensament 
per dificultar els tre-
balls d’aproximació dels 
nostres enemics. Procu-
rem alentir al màxim la 
construcció de les seves 
trinxeres de setge. 

Els borbònics han sus-
pès el bombardeig, fi-

nalment, a les set del 
vespre, després de gaire-
bé quaranta hores sense 
interrupció. 

Com en dies anteriors, 
els nostres fusellers s’han 
apropat tant com han 
pogut als cordons, a fi 
de provocar una sortida 
massiva, i una part i l’al-
tra han fet molt de foc. 

Tenim la impressió que, 
després de consolidar la 
seva ocupació del con-
vent de Jesús, traçaran 
trinxeres d’atac en direc-
ció als baluards dels Ta-
llers, de l’Àngel i de Jon-
queres, i així ja podran 
llançar un atac general 
contra la Ciutat. Sabem, 
però, que cada jornada els 
suposa un cost enorme en 
hòmens i material. 

El duc de Pòpuli perd 
la paciència, confiat 
com estava que el seu 
bombardeig terrorista 
aconseguiria accelerar 
la nostra submissió. A la 
Ciutat, la major part del 
poble opina que, si resis-
tim aquest embat, farem 
una enorme demostració 
de resistència i que cada 
dia que passa els sacrificis 
dels nostres enemics fan 
més i més insostenible 
mantenir el setge.

Dimecres 13 de juny 
de 1714. Jornada 324 
del setge.

L’enemic ha començat a 
castigar-nos amb la seva 
artilleria a les cinc de la 
matinada, encara que 
amb menys intensitat 
que els darrers dies. Pot-
ser comencen a accentu-
ar-se els seus dubtes. 

Alguns han afirmat, ba-
sant-se en la informa-
ció d’un desertor, que 
els borbònics retiraven 
moltes de les seves peces 
a la caserna dels france-
sos, i fins i tot alguns 
deien que les estaven 
traslladant penosament 
als desembarcadors del 
Besòs. 

Però la realitat (l’hem 
poguda observar) és que 
els enemics preparen 
maniobres per defensar 
les seves trinxeres en di-
recció al convent de Jesús 
i que també han decidit 
refer les seves bateries, a 
la vista de les bales i bom-
bes que els hem llançat, 
les quals, segons sembla, 
també els han fet prou 
mal. 

Els fusellers han atacat 
avui els cordons de l’ene-
mic, sobretot a les parts 
de la Granota, a Gràcia 
i a Sants, amb el suport 
de voluntaris, amb un 
foc molt viu i encertat, 
contra tots aquells des-
previnguts que sortien 
de les seves posicions. 

Ara que els tenim més i 
més a la vora i hem de 
limitar la defensa al clos 
de muralla, el nostre 
objectiu és obligar-los 
cada dia a mantenir els 
ulls ben oberts, davant 
la incertesa dels nostres 
cops de mà. Però les nos-
tres baixes augmenten i 
l’Hospital General ja no 
dóna a l’abast.
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Diari de setge
413 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

A Catalunya durant aquest 
2014, s’hi esdevindran fets 
que tindran el mateix valor 
històric que els fets que es 
van esdevenir a la tardor 
del 1714, ja fa 300 anys. La 
diferència és que aleshores 
(fa 300 anys) ben poca 
gent va tenir veritable cons-
ciència del que passava, 
mentre que els fets d’avui 
(any 2014) estan passant 
sota la mirada atenta de 
milions d’europeus.

És cert que l’oligarquia 
financera i política europea 
—espantada que es difongui 
una veritable epidèmia de 
democràcia i llibertat— s’es-
força a amagar i minimitzar 
l’amplitud del procés català. 
Exemplar entre tots els 
altres és el comportament 
espanyol: emparat en un 
nacionalisme groller, l’Estat 
espanyol engeganteix els 
seus problemes interns i de 
cara al món vol fer veure 
que no passa res.

Ho vulguin o no, Catalunya 
avui és el centre de tots els 
pobles d’Europa. La ventada 
és tan gran que no es que-
da només al Principat, sinó 
que ultrapassa veloçment 
els Pirineus i arriba fins a 
les neus dels Alps i a la 
gelor de l’Atlàntic. Des d’Es-
còcia fins a Arpitània, dones 
i hòmens s’enfervoreixen 
i troben, estimulats per 
aquesta ventada catalana, 
la voluntat de sobreviure i 
autodeterminar-se.

I és que el 2014 el jou del 
silenci ja no té recorregut: la 
força d’Internet ha escom-
brat el poder malvat dels 
que només comuniquen 
mentides, que sempre han 

estat al servei dels podero-
sos. Ho vulguin o no, ara tot 
se sap: Internet ho fa arribar 
a qui vol saber i a la matei-
xa velocitat de la llum.

Allò que ens deixa sense 
paraules, a nosaltres, que 
ens ho mirem des de 
fora, és el capteniment i 
la determinació d’aquest 
poble català, des de fa 300 
anys humiliat pel seu veí. Es 
tracta d’un fet gairebé bíblic 
(Artur Mas n’ha dit: «La 
persistència d’un poble.») 
que només per això sol 
mereix reeixir.

Des de fa molt més de 
300 anys, en efecte, els 
catalans han demostrat 
aquella intel·ligència que 
pot ser considerada la 
veritable virtut espiritual 
d’Europa i que sempre, 
al llarg de la turmentada 
història d’aquest continent, 
ha estat massacrada per 
l’obtusitat de les famílies 
reials i dels potentats. Hi ha 
un desafiament molt fort 
que Catalunya llança cap a 
Europa: fer que «europa» 
esdevingui finalment 
«Europa».

[Article traduït de l’italià al 
català per Cosima Vergari  
i Marcel Banús.]

l’opinió

FLORAN CORRADIN
ESCRIPTOR ARPITÀ

El Tricentenari,  
des de Catalunya enllà

TRICENTENARI OPINIÓ

Floran Corradin és un 
escriptor i assagista arpità 
(francoprovençal). Ha 
publicat diversos assajos 
sobre la causa arpitana. 
Ha escrit en arpità, francès 
i italià nombrosos articles 
sobre crítica literària, 
filosòfica i política. És 
el primer novel·lista 
contemporani que ha 
publicat en arpità: Oyen lo 
rèi i Lo Temps. Ara treballa 
en una nova novel·la 
ambientada en la història 
del moviment arpità. 
Floran Corradin és membre 
fundador de l’ACA (Aliança 
Cultural Arpitana), una 
associació que treballa per 
a la projecció de la cultura 
arpitana.  
[Nota del coordinador.]

Fins a final d’any  
anirem il·lustrant 
aquestes pàgines 
amb una colla de 
mapes de Catalunya 
publicats entre el 
1612 i el 1923. En 
aquest recorregut 
cartogràfic, hi com-
provarem les divisi-
ons administratives 
per què ha passat la 
nació, des que era 
un Estat independent 
fins que va deixar 
de ser-ho el 1714, 
moment en què va 
començar a patir la 
divisió administrativa 
castellana, allunyada 
de la realitat geogrà-
fica del país i imposa-
da per desunir el país 
i poder-lo controlar 
de manera més efec-
tiva des de Madrid.  
[Nota del  
coordinador.]


