
4544

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, tres barcelonines. La vida a Barcelona no es va aturar i els mercats van continuar funcionant, malgrat el setge i l’escassetat cada cop més important 
de productes bàsics, que entraven a la ciutat per mar gràcies al suport de Mallorca. Entre dues figurants, Elisabet Carnicé Domper, comunicadora, periodista i 
presentadora de TV3, forma part del Consell de Cent del 2014, un col·lectiu de personalitats i institucions reconegudes tant nacionalment com internacionalment 
que donen suport al film Barcelona 1714 de forma altruista i sense cap mena de remuneració. Foto: Manel Martí

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 10 de maig de 
1714. Jornada 290 del 
setge.
Entre les dotze i la una de la ma-
tinada, una nombrosa força de 
l’enemic ha atacat el fortí de la 
Creu de Sant Francesc. No han 
sorprès els nostres fusellers, que 
els han esperat, amb nervis tem-
perats, fins a tenir-los a bona 
distància, i els han rebut amb 
descàrrega tancada fins a fer-los 
retirar-se. 

Hem de reconèixer que ho 
han fet ordenadament, seguint 
les indicacions, sobre el terreny, 
dels seus comandaments. Però, 
quan la nostra artilleria ha en-
trat en joc, tots els nostres ene-
mics han abandonat amb molta 
més pressa les seves posicions, i 
han deixat, pel camí, bona part 
del material d’aproximació (fei-
xines, taulons i sapes) que havi-
en portat amb ells. Els nostres 
fusellers han reparat els desper-
fectes tan aviat com han pogut. 

A les quatre del matí ens 
han fet un nou atac d’artilleria, 
des del Clot, que ha provocat 
grans danys als edificis de la 
Ciutat. 

Avui, diversos navilis d’un 
comboi que procedia de Mallor-
ca també han superat, carregats 
de blat i altres queviures, el cor-
dó marítim de setge. Un pinc i 
un gànguil l’han travessat, tot 
i el foc que els han llançat des 
del cordó i des de terra. Però 
algunes embarcacions han ha-
gut de retornar mar endins, a fi 
d’esperar l’avinentesa. 

Divendres 11 de maig 
de 1714. Jornada 291 del 
setge.
Aquesta nit els borbònics han 
obert trinxera contra la nostra 
posició fora muralles del con-
vent dels Caputxins. 

L’enemic ha continuat amb 
un rigorós bombardeig contra 
la Ciutat i ha provocat consi-
derables danys a molts edificis, 
inclosos temples i llocs sagrats. 
No respecten res i obliguen les 

nostres famílies, amb tot allò 
que vulguin salvar del foc i del 
saqueig, a desplaçar-se cada ve-
gada més lluny de la muralla, 
en direcció a la platja. 

Des de la plaça, el general 
Basset ha intentat d’incomodar 
les bateries dels borbònics i di-
ficultar els habituals trànsits de 
tropes entre les casernes enemi-
gues. Ha carregat, especialment, 
el pes del nostre foc sobre les 
bateries que l’enemic té al Clot; 
hom creu que són les que ens 
poden fer més mal. 

Des de les cases de les Corts 
de Sarrià, Lledó i Regàs, l’enemic 
ha disparat contra els farratja-
dors. Des del Castell de Montju-
ïc, la nostra artilleria ha respost 
i també ha disparat contra els 
borbònics que es descobrien a 
la falda de la muntanya i al pa-
ratge de Safont. 

Avui encara han aconseguit 
entrar al port, amb gran habili-
tat, dos gànguils i un bergantí de 
Mallorca; esperaven, en comboi, 
des d’ahir, l’oportunitat per sal-
var els perills de l’enemic.

Dissabte 12 de maig de 
1714. Jornada 292 del 
setge.
Abans de fer-se de dia, els bor-
bònics s’han apropat a la casa de 
Lleviol, a la dreta del convent 
dels Caputxins. Hi han intentat 
crear algunes posicions segures i 
obrir-hi trinxera aprofitant un 
torrent o un barranc. No hem 
pogut distingir si l’objectiu pre-
ferent dels enginyers era només 
emplaçar-hi noves bateries o 
començar-hi a construir una 
trinxera d’atac. 

En fer-se de dia, els hem fet 
tot el foc possible, tant per part 
dels fusellers com dels artillers. 
Hem aconseguit rebentar la casa 
que els resguardava, fins al punt 
que han hagut d’abandonar la 
feina. Segons ens han comunicat 
els nostres espies i els seus deser-
tors, els danys personals rebuts 
pels borbònics en intentar asse-
gurar la posició han estat molt 
importants. 

He acompanyat el nostre 
comandant general en la seva 

visita al convent, acomboiat de 
bona part dels comandaments 
militars de la plaça: tothom veu 
a Barcelona que el duc de Pòpuli 
s’ha proposat, finalment, de ma-
nera prou seriosa, d’ocupar-lo. 

Des de Sarrià, els borbònics 
han passat dos canons a la seva 
nova posició ofensiva a prop 
de la casa de Lleviol, mentre la 
plaça disparava intensament 
contra els qui els portaven. 

El tinent coronel d’engi-
nyers don Lorenzo Velarde ha 
rebut l’encàrrec de fortificar la 
defensa del convent.

Diumenge 13 de maig 
de 1714. Jornada 293 del 
setge.
A la vista dels informes de què 
disposa el comandant en cap, 
el general Antoni de Villarroel, 
sembla molt clar que els nos-
tres enemics han consolidat 
les posicions i probablement 
construeixen una trinxera d’atac 
per abraonar-se sobre el convent 
dels Caputxins. 

Nosaltres hem treballat 
molt intensament per empla-
çar-hi dos canons. Els hem dis-
posat en plataformes per con-
centrar-ne el foc, amb avantatge, 
sobre les obres enemigues. Els 
ha servit un capità d’artillers, 
auxiliat per un cos d’artilleria 
i de cavalleria i un reforç de 
la Coronela, amb fusters, joves 
sastres, escudellers i blanquers. 
Dirigeix la defensa el general 
don Josep Bellver, amb l’auxi-
li de Pere Vinyals, coronel de 
dragons. 

He acompanyat el nostre co-
mandant a la posició la major 
part del dia. El coronel d’engi-
nyers Velarde li ha fet petició 
d’un cordó de tropes i d’artille-
ria de gruix més gran i alguns 
morters. Com que les posicions 
són tan properes, el foc de canó 
ha estat molt intens entre elles. 
Dels nostres, ha mort un honga-
rès i un altre soldat ha resultat 
ferit del rebot d’una pedra. 

També el castell de Montju-
ïc ha disparat durant tot el dia 
contra els enemics que es desco-
brien a la falda de la muntanya.

Dilluns 14 de maig de 
1714. Jornada 294 del 
setge.
Els borbònics continuen treba-
llant per aproximar-se cada cop 
més al convent dels Caputxins, 
la nostra posició més important 
de defensa fora de les muralles. 
Cada dia hi augmenten el nom-
bre de canons, que, ben resguar-
dats del nostre foc, poden posar 
en posició de disparar-nos, ara 
sota el convent de Gràcia i als 
terrenys més propicis dels vol-
tants del Mas Guinardó. 

Avui el nostre general Josep 
Antoni Martí ha portat el pes de 
la direcció de la defensa, però 
amb l’assistència de tot l’estat 
major, que considera fonamen-
tal aquesta batalla. Tres compa-
nyies de la Coronela fan guàrdia 
a la bateria. Els comandants de 
la plaça han avaluat tot el dia 
amb detall els avenços de l’ene-
mic i les nostres defenses. 

Els nostres vigies han comu-
nicat que una part de l’esquadra 
hispanofrancesa s’ha fet a la vela 
en direcció a ponent. 

Avançada la nit, hem vist di-
ferents focs sobre el convent de 
Sant Jeroni de la Murtra i al Con-
gost, avisos de la correspondèn-
cia de la plaça amb els qui, des 
de fora, encara hi comuniquen. 

Aquesta nit l’enemic ha po-
sat a treballar cinc-cents sapa-
dors en direcció al convent de 
Jesús. Els hem abocat els nostres 
fusellers perquè, tant com pu-
guin, els impedeixin d’avançar la 
feina que fan per obrir trinxera.

Dimarts 15 de maig de 
1714. Jornada 295 del 
setge.
Avui el capità don Jaume Figue-
res ha comandat la bateria des 
de l’hort dels Caputxins. El foc 
d’artilleria, per les dues bandes, 
és extraordinàriament intens. 
Segons afirmen els desertors, no 
hi ha dia que els borbònics no 
perdin cent cinquanta hòmens. 

El dispositiu general de la 
defensa ha tornat avui a mans 
del general Josep Bellver, que 
compta amb un nombre de sol-
dats reforçat. 

Els enemics han continuat 

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

Un dia mirava, jo, la 
tele. Anant fent zà-
ping, vaig ensopegar 
amb una entrevista. 
Li preguntaven, a un 
escriptor famós que 
ja enfilava la darrera 
etapa de la seva vida, 
si es penedia d’haver 
fet alguna cosa. La 
pregunta era molt 
tòpica, però l’entre-
vistat es devia sentir 
íntimament sacsejat. 

Amb posat sincer, 
mirà el periodista i li 
digué: «Miri, jove, del 
que em penedeixo 
de veritat, és de tot 
allò que no vaig fer 
per manca d’atrevi-
ment.» Em va agradar 
la resposta. Sobretot 
pel to sincer que tras-
puava. Aquell escrip-
tor reputat es planyia 
no del que havia fet, 
sinó del que no havia 
gosat fer.

Així encaro, jo, 
aquests 300 anys de 
resistència: conscient 
que per aconseguir 
grans coses cal ser 
valent i decidit, amb 
ganes de ser un més 
de la pinya del meu 
poble. Amb ganes 
d’empènyer i de fer 
aquell pas endavant 
definitiu que ens 
permeti recuperar la 
llibertat. Amb ganes 
de no haver-me 
mai de penedir del 
que jo, ¡jo i el meu 
poble!, no vam gosar 
mai fer.

 
Els irlandesos van 
trigar gairebé nou-
cents anys a recupe-
rar la independència. 
Els noruecs, els litu-
ans, els polonesos, 
els holandesos, els 
grecs... totes aques-
tes nacions europe-
es, ara Estats ben 
consolidats, viables i 
incontestats, també 
van travessar llargs 
períodes, ¡segles 
sencers!, de submis-
sió a altres nacions 
veïnes. 

I fruit d’una voluntat 
de ferro, positiva, tots 
aquests pobles van 
saber recuperar-se, 
ser amos del seu 
destí i tirar endavant, 
¡sempre endavant!

També ho farem nos-
altres. Depèn només 
de la nostra convic-
ció, de la nostra mili-
tància i de la indo-
blegable voluntat de 
superar el discurs de 
l’amenaça. No tenim 
excuses: l’Europa del 
segle XXI és un marc 
democràtic prou 
sòlid perquè puguem 
avançar com a poble 
i com a societat. 

Construïm entre 
tots una República 
catalana honesta, 
moderna, plural, 
respectuosa amb 
tothom, solidària... 
Construïm el somni 
per als nostres fills, 
i tanquem d’una 
vegada les ferides de 
tantes guerres que 
hem perdut: la de 
1640, la de 1714, la 
de 1939... Nosaltres, 
que som el fruit 
de tantes derrotes, 
serem la llavor de la 
victòria.

l’opinió

Josep Maria  
Pallàs i Guasch
DIRECTOR DE L’IES NARCÍS 
OLLER - VALLS

Fruit de derrotes,  
llavor de victòries 
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perfeccionant les seves trin-
xeres amb grans quantitats 
de feixina i n’han construïda 
una en mitja lluna davant dels 
Caputxins. A la nit hi han re-
forçat les seves unitats i han 
aconseguit d’emplaçar-hi fins a 
deu canons. L’atac general con-
tra el convent dels Caputxins 
sembla imminent: serà el mo-
ment més important del setge 
fins ara. 

De la muralla estant, 
aquesta nit hem pogut adver-
tir un foc a l’altra banda del 
Llobregat: els nostres volun-
taris han aconseguit cremar 
grans quantitats de feixina i 
fusta que hi havien preparat 
els borbònics. 

El comandant en cap, An-
toni de Villarroel, m’ha pregat 
que redactés les cartes per con-
vocar totes les autoritats de la 

plaça, senyors generals i coro-
nels, per fer consell de guerra 
a la casa de la Ciutat.

Dimecres 16 de maig de 
1714. Jornada 296 del 
setge.
A partir de les quatre de la 
matinada, els nostres enemics 
han començat a atacar el con-
vent dels Caputxins, amb gran 
intensitat de foc des de les se-

ves deu peces d’artilleria. L’es-
glésia, el convent i l’hort han 
patit importants desperfectes i 
un monjo ha mort per no voler 
desemparar l’església. 

Els nostres generals han 
impartit les ordres correspo-
nents des del convent de Jesús, 
que és a tocar dels Caputxins. 
La nostra bateria ha disparat, 
també sense treva, contra els 
atacants. Però els enemics con-

tinuen construint, sense parar, 
túnels i ramals de trinxera. 

Avui ha acabat la novena 
de l’arcàngel sant Miquel amb 
una festa solemne; hi ha predi-
cat el mercedari José Antonio 
de Cuenca, catedràtic de teo-
logia a la Universitat d’Osca. 

S’ha celebrat, també, el 
consell de guerra convocat 
ahir. La Ciutat ha fet la pro-
posició inicial i ha demanat el 

parer dels militars, però alhora 
ha recordat als comandaments 
que tinguin clar el «sòlid prin-
cipi que la defensa ha de ser 
efectiva i inalterable, fins a la 
darrera gota de sang en tots 
els habitants d’aquesta plaça». 
Escoltat el parer del comanda-
ment de la plaça sobre l’estat 
de les defenses, el govern de 
Barcelona ha ratificat la deci-
sió de resistir a ultrança. 

Títol del mapa: Les estats de la Couronne d’Arragon en Espagne, ou sont l’Arragon royaume, la Catalogne principté., la Valence royaume, et les isles de Maiorque royme. / par le S. Sanson d’Abbeville; Somer 
sculp. A Paris: chez Pierre Mariette, 1653. Autors: Nicolas Sanson, Somer i Pierre Mariette. Any original: 1653. Dimensions: 50 x 61 cm. Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya i disponible a www.icgc.cat. Fins a final d’any una colla de mapes de Catalunya publicats entre el 1612 i el 1923 ens faran veure les divisions 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 geogràfica del  
país i imposada per desunir el país i poder-lo controlar més efectivament des de Madrid. [Nota del coordinador]

A Torredembarra

¡Durant tot el cap de setmana!

(17 i 18 de maig)

Festa de la Batalla de Torredembarra

Grups de recreació històrica  

i campaments militars

Mercat del 1713

Exposició: «Defensors de les llibertats de 

Catalunya 1705-1714»

Desfilada de tropes, ofrena floral  

i salves d’honor

¡No us ho perdeu!

Més informació:

turismetorredembarra.cat

El Vallenc 
Divendres, 16 de maig del 2014

El Vallenc 
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