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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, defensor de Barcelona greument ferit a la pel·lícula Barcelona 1714. A mesura que ens apropem a l’11 de setembre, el nombre de morts i ferits que 
defensen Barcelona augmentarà terriblement. Ens ho explica fil per randa el «Diari de setge», del Dr. Miquel Pérez Latre; no us ho perdeu. Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 12 de juliol 
de 1714. Jornada 353 
del setge.

Avui els nostres enemics 
han començat els tre-
balls de la trinxera d’atac 
en les formes. Des dels 
quarters de Sant Martí 
de Provençals, 2500 sa-
padors han avançat cap 
a les muralles, emparats 
per la fosca de la nit i 
protegits per deu bata-
llons d’infanteria i 300 
cavalls. Han format una 
llarga línia des de ben a 
prop del mar.

Han començat a cavar 
abans de les deu de la 
nit i cap a la una de la 
matinada, quan escric 
encara despert pel soroll 
de la nostra artilleria, ja 
treballen a cobert amun-
tegant la terra entre ells 
i la ciutat. 

El comandant en cap, 
el general Villarroel, 
ha observat amb detall 
els moviments enemics 
des de la muralla i des 
del portal Nou, amb la 
resta dels seus assistents 
militars, mentre donava 
instruccions precises per 
a l’acció dels morters. Ha 
disposat també, durant 
tota la nit, la infanteria 
i la cavalleria al fossar i 
l’estacada des de l’angle 
del portal Nou fins al ba-
luard de Llevant. 

Les nostres bateries del 
baluard de Santa Eulàlia 
i del cap del moll han 
disparat contra una em-
barcació enemiga. 

La plaça ha enviat, tam-
bé, missiva del nostre 
comissari de bescanvis 
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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.

A la vista d’un canvi tan 
transcendent en la situació 
del setge, totes les autori-
tats militars i els màxims 
representants institucio-
nals de la Ciutat s’han re-
unit en Consell de Guerra. 
La seva decisió, que el po-
ble vetllava amb emoció, 
ha estat clara i gairebé 
unànime: defensa a ultran-
ça, a l’espera que cada dia 
que guanyem ens apropi a 
un canvi internacional en 
l’equilibri de forces. 

Tot i que hem exclòs la 
possibilitat que els ene-
mics puguin escometre 
aviat el tram de muralla 
que va del portal Nou al 
baluard de Santa Clara, 
s’ha acordat de construir 
darrere seu una llarga 
travessera atrinxerada. 
Servirà per organitzar un 
segon punt de resistència, 

Pinc 
genovès, embar-

cant mercaderies. Dimen-
sions amb suport paper: 29’2 

x 22’2 cm. Materials: tinta. Data 
de construcció: segle xviii; segle 

xix. Autor: Jean-Jérome Baugean, 
(Marsella, Occitània, 1765-1830). 

Gravat (estampa) propietat del 
Museu Marítim de Barcelo-

na. Número de registre 
7897.

Els 
invasors també van 

intentar aïllar Barcelona per 
mar, només així el setge podia ser 

eficaç del tot. Però les naus enemigues no 
van poder evitar mai que tot sovint al port de 

Barcelona hi entressin tota mena d’embarcacions 
carregades de queviures, pólvora i municions provi-
nents de Mallorca (per comprendre força bé de com 
n’arribava a ser, de poc eficaç, la marina enemiga, 

només cal dir que la tarda del mateix 11 de setembre 
del 1714 estava previst que un comboi entrés al port). 

A partir d’avui, i per gentilesa del Museu Marítim 
de Barcelona, anirem il·lustrant el «Diari de 
setge» amb els diversos tipus d’embarcacions 

que van socórrer Barcelona o que en van 
intentar bloquejar l’accés per mar. 

[Nota del coordinador.]

El jove enginyer indus-
trial de Vilallonga que 
se’ns n’ha hagut d’anar 
a Holanda a treballar. La 
senyora de 85 anys que 
està al peu del canó a 
la botiga d’Alcover. Els 
mestres de la ZER de l’Alt 
Camp que s’esforcen per 
acompanyar el creixe-
ment de la nostra canalla 
de poble.

El pagès de Constantí 
que fa, amb èxit, agricul-
tura ecològica i no dóna 
l’abast, o l’altre empre-
nedor de Riudoms que 
planeja noves aplicaci-
ons comercials per a les 
seves paulònies. El noi 
del Morell que demana 
a vegades per les cases 
perquè no es pot pagar 
les medecines.

La parella de la Selva 
que s’ho ha rumiat molt 
abans de voler fills, i ara 
tot el que ve, amb piles 
de roba i de projectes: 
una feinada, i també no-
vament la vida que ens 
torna a somriure.

El jubilat emprenyat 
de Reus perquè el van 
ensarronar amb les 
preferents de Bankia. El 
personal sanitari del Pius 
Hospital, que es mul-
tiplica atenent la gent, 
malgrat les retallades.

El noi de Valls que fa 
tres cursos que va acabar 
la carrera i que no se’n 
surt, de trobar feina, ni 
del que ha estudiat, ni 
de peó, ni enlloc. La noia 
romanesa que estudia 
turisme a Vila-seca. La 
marroquina integrada, 
que ens marca camins de 
futur.

I tots els altres: joves 
arquitectes, gent gran 
que fa voluntariat a 
Càritas a Salou, bandes 
de rock que despunten 
actuant per les nostres 
festes majors, empresaris 

Jaume Aymí Escolà
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conscients de la duresa 
del dia a dia per tirar en-
davant, però entossudits a 
exportar... 

Ara es va perfilant el 
recorregut: hi ha molta 
gent decidida, fins i tot 
impacient, perquè aquesta 
vegada el camí que es va 
fent sembla clar, però ple 
de revolts i de costes, i 
molts veuen que potser ja 
no hi podran arribar.

També hi ha els que no 
volen fer un pas, perquè 
pensen que ja estem bé 
com estem. D’altres en-
cara diuen que només hi 
ha un camí que no dugui 
enlloc, però molts veïns 
no fan res per ajudar: de 
fet, fins ara més aviat ha 
estat tot un bon laberint.

I els que van mal 
equipats, o amb pedres a 
les botes: hi pot haver tota 
la bona intenció neces-
sària, però així no podran 
ni gaudir del trajecte ni 
assolir la meta somiada. 

El sender és de gran re-
corregut, el terreny dur i el 
temps a vegades no acom-
panya com caldria. Massa 
entrebancs propis, no cal 
que busquem l’adversari 
sempre fora de casa. 

Bé sabem que, a 
banda i banda, hi troba-
rem molts companys de 
viatge que no són de fiar: 
no som cap poble esco-
llit, sinó un més entre els 
altres del món, i tenim 
també molts pals a les ro-
des que ens han impedit 
d’avançar com calia al llarg 
de la història. 

I que caldrà fer foc 
nou, si aprenem les 
lliçons i no volem tornar a 
ensopegar a les mateixes 
pedres. Però no anirem 
contra ningú. No ens 
mereixem la rancúnia, 
ni tampoc el menyspreu 
prepotent: les persones, 
primer. 

I la proposta, l’horitzó, 
l’esforç compartit des de 
cada petjada somrient, 
solidària. Perquè tots, tots 
som u. I tots podrem deci-
dir. Perquè tenim pressa i 
molta feina per fer. 

De camí A més, a la seva esquerra, en 
ziga-zaga, hi han construït 
una línia per comunicar la 
primera trinxera amb la 
segona, que les separen poc 
més de 125 canes. 

Des de la plaça els hem 
disparat sense treva amb 
canons i abundant foc de 
fuselleria. Amb dos morters 
grans emplaçats al baluard 
de Llevant, els hem abocat 
una pluja de pedres. 

En previsió que els enemics 
ataquin el baluard de Santa 
Clara, la gent de la marina 
ha improvisat un fortí que 
els talla el pas cap al moll. 
Pretenem, així, d’evitar que 
l’enemic tingui qualsevol 
temptació d’atacar-nos el 
port. 

El comissari de bescanvis ha 
estat enviat també amb una 
missiva per a l’enemic.

Dimarts 17 de juliol 
de 1714. Jornada 358  
del setge.

En les converses de carrer, 
hi hem pogut constatar 
que la Ciutat ha rebut amb 
desànim general la deserció 
d’alguns dels seus millors 
generals. Ni el mateix duc 
de Berwick ha justificat la 
covardia d’aquests deser-
tors; la prova és que els ha 
fet deportar immediata-
ment fora del Principat, a 
l’espera de judici.

A mesura que avancen els 
dies i el desenllaç de la nos-
tra desventura, sigui quin 
sigui, es va fent realitat, 
hem d’estar preparats per 
a desercions com aquestes 
o coses molt pitjors. 

Segons els nostres informa-
dors, avui 2000 sapadors 
han treballat en l’obertura 
de la trinxera d’atac; els 
defensaven, gairebé exclu-
sivament, regiments fran-
cesos i suïssos. 

Darrere de la segona paral-
lela també hi han començat 
a construir bateries molt te-
mibles, amb una capacitat, 
segons ens sembla distingir 
des de la muralla, per a més 

de 70 canons i 
unes dese-

nes de 

de presoners a la nau ca-
pitana de França, que l’ha 
rebutjat en nom del duc 
de Berwick.

Divendres 13 de ju-
liol de 1714. Jornada 
354 del setge.

A quarts d’una del matí, 
els nostres, sota el coman-
dament del general Josep 
Bellver, han atacat, en una 
gran batalla, amb més de 
2000 hòmens, la primera 
paral·lela dels borbònics, 
defensada per uns 4000 
soldats invasors. Volem 
evitar que la puguin per-
feccionar. 

Els ha donat suport, amb 
gran perícia, l’artilleria 
de la plaça, dirigida pel 
general Basset. Amb mol-
ta empenta, la nostra in-
fanteria ha pres una part 
important de la trinxera 
combatent cos a cos, però 
ha hagut de retirar-se 
davant l’arribada 
de reforços en 
massa des del 
campament 
borbònic. 

Hem per-
dut 125 
h ò m e n s 
bons, entre 
els quals hi 
ha el coronel 
del Regiment de 
Santa Eulàlia Íñiguez de 
Abarca; a més, bona part 
de la seva unitat ha resul-
ta ferida. També han fet 
presoner el tinent coronel 
del Regiment de la Fe Bo-
naventura de Cavero. 

I han ferit el capità Bona-
ventura de Peguera; l’he 
visitat; no hi ha esperan-
ces que es pugui recupe-
rar. També han mort el 
tinent del Regiment de 

la Diputació Joan de les 
Cases i han ferit els seus 
capitans Bonaventura 
Tristany i Dídac Molano. 

Segons ens han informat 
desertors del camp ene-
mic, dels borbònics n’han 
caigut 3 coronels, 19 ofi-
cials i 637 soldats (282 
de morts i 355 de ferits). 
Estan sorpresos per la ca-
pacitat que conservem per 
ofendre’ls a camp obert.

Dissabte 14 de juliol 
de 1714. Jornada 355 
del setge.

Durant tot el dia els nos-
tres canons i morters han 
castigat amb bombes i 
pedres la seva primera 
paral·lela; a la Ciutat ens 
arribava l’eco llunyà dels 
crits dels ferits per l’encert 
de la nostra artilleria. 

per al moment en què caigui 
el primer cercle defensiu de 
Barcelona. 

Desgraciadament, per cons-
truir-lo caldrà enderrocar al-
guns edificis i molins que els 
seus propietaris hauran de 
posar al servei de les neces-
sitats de la plaça. Hi treballa-
ran, sobretot, dones, infants, 
clergues i monjos, a fi de no 
entorpir les operacions prò-
piament militars. 

Diumenge 15 de juliol 
de 1714. Jornada 356 
del setge.

Amb gran alegria de la Ciu-
tat, avui han entrat a port 
dos llaguts aventurers amb 
diferents provisions. 

Els sapadors borbònics 
han treballat intensament 
durant tot el dia, sota el 
nostre foc d’artilleria, per 
avançar en la construcció 
definitiva de la seva prime-
ra paral·lela. Les intencions 
de Berwick manifesten 
clarament la voluntat de 
formar una bateria sota 
la Creu de Sant Francesc, 
on estan acumulant molta 
feixina. 

A la tarda, ha passat molta 
cavalleria enemiga a les ca-
sernes franceses, a fi de re-
forçar la defensa de la seva 
línia, davant un hipotètic 
segon atac general per part 
de Barcelona. 

El conseller en cap, Rafael 
Casanova, ha ordenat que 
sortissin dos batallons de la 
milícia urbana i que es col-
loquessin entre el baluard 
de Llevant i els baluards de 
Santa Clara i del portal Nou, 
però els n’hem retirats a les 
nou de la nit. 

Després, de matinada, uns 
2600 sapadors borbònics, di-
rigits pel tinent general Ceva 
Grimaldi i el mariscal de 
camp monsieur de Guerchois, 
s’han tornat a descobrir per 
construir una segona con-
tralínia en direcció al nostre 
baluard de Santa Eulàlia. Els 
hem fet foc durant tota la 
nit, des de tots els punts de la 
muralla que hem considerat 
que els podien ofendre amb 
eficiència els treballs.

Dilluns 16 de juliol de 
1714. Jornada 357  
del setge.

Avui, amb l’excusa que sortien 
al camp per fer-hi reconeixe-
ment, han desertat alguns 
defensors de Barcelona. Hi 
havia el general Josep Anton 
Martí, son germà i el brigadier 
Moragull. 

Tots tres estaven en contra de 
la darrera decisió del Consell 
de Guerra: resistir a ultrança. 
Que siguin recordats amb 
vergonya. Els espies afirmen 
que el duc de Berwick, en re-
bre’ls, ha decidit d’enviar-los 
tot seguit a Peníscola perquè 
hi siguin reclosos. 

Els nostres avançats diuen que 
els filipistes han acabat avui 
d’obrir la segona paral·lela de 
la seva trinxera d’atac: hi han 
treballat més de 2000 sapa-
dors durant tota la jornada. 

de baixes a l’enemic. 

De matinada, dos xabecs 
procedents de Mallorca 
han aconseguit d’entrar al 
moll per alleujar la gana 
de la Ciutat.

Dimecres 18 de juliol 
de 1714. Jornada 359 
del setge.

El general Basset ha orde-
nat d’emplaçar l’artilleria 
de la plaça en llocs més 
eficients. Durant tot el 
dia, sense descans, canons 
i morters han escopit foc 
sense parar sobre els tre-
balls de l’enemic. 

Els desertors borbònics 
que han entrat a la plaça 
no han estalviat detalls 
sobre la mortaldat que 
els hem provocat avui. 
Un, fins i tot, ha explicat 
en un castellà maldestre, 
gairebé incomprensible, 
que un tinent d’artilleria 
de marina, monsieur de 
Montesquiou, ha quedat 
tallat en dos per un casc 
de bomba. 

Tot i la bona feina de 
la nostra artilleria, els 
invasors s’han aplicat 
tot el dia en les tasques 
de construcció de les 
trinxeres. Hi han portat 
abundant feixina i, espe-
cialment, han aixecat el 
cordó tant com han pogut 
per protegir amb la mà-
xima eficiència les seves 
bateries. 

Com en dies anteriors, 
més de dos mil sapadors, 
a qui el duc de Berwick 
obliga a treballar gai-
rebé sense descans, els 
han protegits diverses 
unitats: quatre batallons 
de Guàrdies Espanyoles, 
deu companyies de gra-
naders suplementaris i 
300 cavalls. 

El comandant en cap, el 
general Antoni de Villar-
roel, ha ordenat a 200 
hòmens dels regiments 
de fusellers que s’apos-
tessin fora muralles per 
dificultar el progrés de 
les obres enemigues.

morters 
pedrers. Sem-

bla que el mateix duc de 
Berwick ha mostrat la seva 
satisfacció pels treballs 
d’aproximació a la muralla, 
després de visitar-los. 

Des de la Ciutat hem man-
tingut un foc intens d’ar-
tilleria i fuselleria que ha 
provocat un bon nombre 

TRICENTENARI OPINIÓ


