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Comissió
del Tricentenari
a Valls

a Valls
i al Camp
de Tarragona
A la capçalera, enterramorts, interpretats per extres al film Barcelona 1714. Les baixes van ser nombroses a l’Exèrcit català a causa dels continus
enfrontaments amb les tropes espanyoles i franceses. Però la població civil també va patir moltes morts provocades pels bombardejos terroristes a què els
invasors van sotmetre Barcelona durant mesos i sense parar. Soldats i civils eren enterrats, en la seva gran majoria, en fosses comunes, sobretot al fossar de
les Moreres. Foto: Manel Martí.

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

Miquel Pérez Latre

Barcelona

Dijous 14 de juny de
1714. Jornada 325
del setge.
L’enemic ha mantingut el
seu foc contra la Ciutat, però
només amb la cadència de
quatre morters. Han treballat intensament en els ramals de trinxera que porten
al convent de Jesús. També
hi ha hagut una activitat
molt intensa al desembarcador del Besòs.
Ha entrat a port un xabec
procedent de Mallorca,
amb algunes provisions
de boca i diferents plecs de
correspondència, així de la
mateixa illa com de Viena i
Milà. Tots semblen confirmar que es prepara a Nàpols
un gran comboi en socors
de la Ciutat. Es parla de sis
mil alemanys, amb moltes
provisions i municions, repartits en disset navilis.
Ha arribat també a port una
faluga enviada per la capitana de França amb diversos
presoners nostres. Els ha
rebuts el nostre comissari
de bescanvis, fra Josep Circuns, el qual ha acceptat la
documentació pertinent i
me l’ha feta a mans, en presència del comandant en
cap, el general Antoni de
Villarroel. S’ha fet el canvi
de presoners amb satisfacció
per les dues parts i la faluga
ha salpat.
Els consellers han fet publicar ban amb l’objectiu
d’organitzar la recollida de
les bombes i trossos de projectils caiguts sobre Barcelona: en farem nova munició
perquè la nostra artilleria la
retorni als borbònics.

Divendres 15 de juny
de 1714. Jornada 326
del setge.

Dissabte 16 de juny de
1714. Jornada 327 del
setge.

Els borbònics han cessat
avui en el foc d’artilleria. La
plaça, en canvi, ha mantingut, com en dies anteriors,
el foc de canons i morters.

Avui ha mort el tinent Domènec Arenes, del Regiment de
Fusellers de Muñoz.

De matinada, han entrat
a port dues noves fragates
procedents de Mallorca,
carregades de blat, pólvora i altres provisions. Han
confirmat que a Nàpols s’hi
prepara un gran comboi en
suport a la resistència de
Barcelona.
A prop de la Granota, els
borbònics han llançat una
operació molt sigilosa: hi
han emboscant un bon
nombre d’efectius per sorprendre el nostre piquet
d’avançada en aquella
posició. Però els fusellers
s’han retirat amb ordre, i
només ens han pogut ferir
dos cavalls.
La Ciutat ha insistit avui
en les disposicions contra
els qui hagin comprat fragments de bombes: aquests
les hauran de denunciar
en el termini de 24 hores;
també han comminat a
patrons, mariners i altres
persones que no gosin embarcar, per treure’ls fora de
Barcelona, trossos de projectils, bombes senceres
o bales d’artilleria de cap
mena.
Els batallons de la Coronela
s’han distribuït avui de la
manera següent: el sisè, a
les portes; el cinquè, als baluards i a les mitges llunes;
el quart, de guàrdia i, de nit,
a la muralla, i el tercer, a
Montjuïc. El general Villarroel està realment satisfet
de la disciplina de tots.

que les fragates franceses escombressin amb foc d’obús
les platges on es refugien els
nostres vells, les nostres dones, els nostres fills.

Diuen que portem rebudes
11.740 bombes dels nostres
enemics. Déu vulgui que
s’acabi aviat, aquesta tortura
de foc. Carrers sencers es troben enrunats. Bona part de la
població de la Ciutat ja dorm
a l’aire lliure, a les platges i a
la falda de Montjuïc.

A les deu del matí, després de
moltes hores de treva, els invasors han reprès el foc amb
quatre morters; nosaltres,
sota el comandament dels
nostres capitans Francesc
Costa i Francesc Rovira, els
hem respost des de la mitja
lluna del portal Nou i des del
terraplè de l’angle de l’horta
de Sant Pere.

Diuen que, per fortuna, la
marina francesa que ens bloqueja s’ha negat a escoltar la
petició dels espanyols: volien

En el dia d’avui, ha passat,
des de la plaça a la nau capitana de França, don Marià
Bessons, capità de la Compa-

nyia dels Estudiants de Lleis;
tenia cura d’alguns presoners
per intercanviar. Ha rebut el
compliment del general de
mar dels enemics, que l’ha
convidat a dinar a la seva taula i li ha remès un present per
al nostre comandant en cap,
don Villarroel.

Diumenge 17 de juny
de 1714. Jornada 328
del setge.
El combat artiller ha continuat avui igual que ahir: entre
els morters dels assetjadors i
els canons de la plaça.
Ha entrat a la Ciutat un tambor despatxat pel marquès de
Guerchy, general dels francesos, amb plecs i minutes
adreçades al nostre comissari
de bescanvis de presoners. Ens
ofereixen bona correspondència, d’acord amb l’estil de la
guerra, amb el propòsit d’intercanviar oficials, soldats,
fusellers i mariners.

En efecte, des de les embarcacions franceses de bloqueig i
des de les casernes dels borbònics comandades pel duc
de Pòpuli han pogut tornar a
la Ciutat diferents presoners:
paisans i fusellers. Retornen,
valents, a una sort més incerta que la que els esperava en
el seu captiveri. Nosaltres els
hem correspost com calia.
Avui hem perdut el tinent del
Regiment de Cavalleria de la
Fe don Lamberto Álvarez. Els
consellers de Barcelona, absent el conseller en cap, s’han
aplegat a la torre del baluard
de Sant Antoni i han decretat
de lliurar 168 lliures al tinent
coronel i sergent major de la
Coronela Fèlix Nicolau de
Monjo, per remunerar-li tots
els extraordinaris treballs que
ha fet per defensar la plaça.
La Ciutat no recompensa els
militars amb la mateixa generositat.

Dilluns 18 de
juny de 1714. Jornada
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329 del setge.
Hem vist avui com es manté
el combat entre els morters
borbònics i els canons de la
plaça.
Ha aconseguit entrar a port
una fragata procedent de Mallorca, carregada amb bones
provisions i amb alguns plecs
de correspondència que han
confirmat, una vegada més,
que es prepara un comboi des
d’Itàlia per socórrer la Ciutat.
La correspondència i els
impresos rebuts confirmen
que el rei de França ha decidit abandonar els interessos
del seu nét en la monarquia
hispànica. Diuen que els ministres castellans i els ministres francesos que formen els
consells d’Estat i de Guerra
mantenen una sagnant discòrdia.
Han confirmat que, amb
despatxos, el rei Lluís ha
ordenat als seus generals i a
les seves tropes que suspen-

guin les hostilitats contra
els catalans. Sembla, a més,
que el duc de Berwick podria
haver-se negat a emprendre
el setge contra nosaltres, tal
com li era requerit.
Diversos ministres castellans
dels consells de la monarquia
han sortit desterrats de la
cort en els darrers dies, sense
que, en cap cas, se n’hagi publicat la causa de la caiguda
en desgràcia.
Tot i que a nosaltres ens
acusen de desunió, són ells,
doncs, els qui mantenen interessos de facció, per sobre
d’una autèntica voluntat de
persistència.

Dimarts 19 de juny de
1714. Jornada 330 del
setge.
Enfollit d’odi contra nosaltres, pel que es diu, Felip
de Borbó ha escrit al duc de
Berwick, que ve de camí a dirigir el setge, que no respecti
dels barcelonins ni vides ni
hisendes, tret de les dones i
els nens.
Avui, Pau Tomeu, sergent
major del regiment de Sant
Narcís, seguint les ordres del
comandant en cap, ha passat,
amb pavelló de parlament, a
la nau capitana de França per
intercanviar presoners i per
agrair, de part del nostre comandant general, Villarroel,
el regal que aquest va rebre
dies enrere.
Els francesos han fet incomptables esforços per transmetre’ns a través de Tomeu la
conveniència que ens lliurem
a canvi d’alguna concessió,
atès que l’emperador ja no
empararà, en cap cas, la Ciutat.
El sergent major els ha respost
que ja és massa tard pel que
se’ns proposa i que no ens farem enrere, que, si la nostra
resolució és bona, el Cel ens
protegirà, i si no, la posteritat
compadirà nostra constància
i la lloarà.
La 24a de Guerra, per aconseguir diners per finançar la

defensa, ha decretat demanar
diners a censal, consignat en
garantia als drets i imposicions al 3 per cent de diferents
articles.
Avui, les hostilitats de la nostra artilleria i també dels nostres fusellers han estat molt
intenses contra la caserna
enemiga que hi ha a Sants.

El 1714 com a joc de cartes.
Un sonet del XVIII
la literatura
Josep Bargalló Valls
FILÒLEG I EXCONSELLER PRIMER DEL GOVERN

Dimecres 20 de juny
de 1714. Jornada 331
del setge.
Dia de captures interessants:
alguns dels nostres fusellers
han aconseguit entrar al castell de Montjuïc amb algunes
cavalleries preses a l’enemic
al voltant de la torre del Riu
i la Casa d’en Navarro, a la
ribera del Llobregat.
Alguns llaüts han aconseguit
també ingressar a port, ben
carregats de provisions.
El bombardeig entre la plaça
i els borbònics ha continuat
també com de costum.
El comandant general, Villarroel, m’ha dictat avui
una missiva per al marquès
de Guerchy: hi recrimina,
al duc de Pòpuli, que hagi
tractat de rebels els defensors de Barcelona i demana
al comandament francès que
intervingui per frenar-lo, perquè, si no, pensa evitar en endavant qualsevol tracte amb
l’exèrcit dels espanyols.
Les autoritats de la Ciutat,
amb una necessitat extrema
d’obtenir recursos, han confiscat, temporalment, 14.000
lliures a l’orde de Sant Joan;
han promès de restituir-les al
Gran Mestre de Malta.
També, des de fa dies, a tots
els ciutadans que, posseïts per
l’avarícia, han tancat les seves
arques i s’han negat a contribuir amb préstecs o donatius
a subvenir la defensa, els han
ordenats de fer guàrdia durant 48 hores als baluards
més exposats. Amb aquesta
mesura extrema, darrerament hem aconseguit bones
partides.

El tòpic retreu que la derrota de 1714 va
deixar sense veu els dissidents sota la
nova dominació borbònica. Els guanyadors
es demostraren com uns implacables
repressors; però no van aconseguir ni
deixar la terra del tot eixorca ni imposar de
ple els seus dictats.
L’endemà mateix hi hagué qui va començar
a aixecar la veu de la resistència. Un bon
exemple n’és aquest sonet de Manuel
Mas, escrit poc després de la caiguda de
Barcelona:
Nostres antigues cartes, rubricades
amb tanta sang, comprades amb la vida,
entenent que d’Utrecht en la partida
foren, si s’entaularen, barrejades,
Barcelona per si les ha entaulades,
a Déu i a la ventura reduïda;
arma son joc, i luego si li envida
per un taür de flors que a Espanya ha dades.
Lo resto amb tretze Barcelona llança;
mes, com a trist catorze que li cau,
son rei no acut, per guerra ni per pau,

Emblema de l’Acadèmia dels Desconfiats de
l’època (futura Acadèmia de Bones Lletres).
Manuel Mas i Soldevila, autor del sonet que
comenta Josep Bargalló, n’era membre.

França»). El resultat és la derrota més
vil: «Perd lo joc, perd quant té, perd
l’esperança».

De filiació barroca, el sonet conté una
interessant metàfora global del Tractat
d’Utrecht i de les seves conseqüències,
a partir d’un joc de cartes (un recurs ja
utilitzat pels trobadors).

El missatge explica ben clarament
un sentiment que no és pas el de
l’assimilat pels guanyadors ni el del
derrotat sense conviccions. El seu autor,
Manuel Mas i Soldevila, professor de
lleis a la Universitat de Barcelona, va
ser conseller segon de la ciutat entre
el 1711 i el 1712 i va formar part d’un
organisme del govern provisional durant
el setge borbònic.

Les cartes catalanes («antigues» i
«rubricades amb tanta sang, comprades
amb la vida») van ser jugades a Utrecht, i
de mala manera («barrejades»).

Mas va obtenir el trist honor de ser
inclòs en la llista feta pública com a
«Sugetos que mas se demostraron en
las conmociones de Cataluña á favor
del Sr. Archiduque...».

i al taür amb espases acut França.
Perd lo joc, perd quant té, perd l’esperança,
que és lo que de jugar ses armes trau.

La partida és dominada per un trampós
(el «taür de flors que a Espanya ha
dades»). Barcelona respon amb fermesa
(el «tretze», el 1713), pateix un dur setge i
cau derrotada (el «trist catorze», el 1714),
abandonada per la carta més alta (el «rei»,
les tropes austriacistes).
Els borbons (el «taür»), en canvi, sí que
reben ajudes (les «espases» amb què «acut

En aquest document de la Real Junta
Superior de Justicia y Gobierno, s’hi
identificaven els principals caps polítics
i militars catalans d’aquell període. Hi
constaven, a més, les seves propietats
confiscades.
Manuel Mas i Soldevila fou vençut i
represaliat, sí, però no pas assimilat ni
convençut. Com el país.

