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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, dos enamorats: l’Agnès i el Jan (interpretats per Alba Brunet i Bernat Quintana al film Barcelona 1714, que s’està rodant a Valls).  
L’amor va continuar formant part de la vida dels catalans que defensaven Barcelona aferrissadament, tot i la duresa del setge que espanyols i francesos van 
imposar a la ciutat durant 413 dies. Foto: Manel Martí

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 17 de maig de 
1714. Jornada 297 del 
setge. 

Avui hem viscut la pitjor bata-
lla del setge. L’horror només es 
compensa pel sentiment d’ha-
ver complert el deure. Després 
de molts dies de preparació d’un 
atac en les formes, els nostres 
enemics, al senyal de tres cano-
nades i un coet, han llançat les 
seves forces en tres sectors, a un 
quart de nou del vespre, contra 
l’única posició forta exterior que 
ens quedava: el convent dels Ca-
putxins. 

L’hem defensat, amb un 
honor increïble, amb només 
tres-cents hòmens, mentre que 
els borbònics n’han mobilitzats 
més de tres mil. En el combat hi 
ha mort el sergent major Domè-
nec Guarnier, comandant de la 
defensa del cenobi. Record etern. 

També hi ha mort, en els 
preliminars de la batalla, arran 
d’una bala d’artilleria, l’estima-
díssim coronel del Regiment de 
Fusellers de Sant Miquel Manuel 
Moliner i Rau; també, el capità 
Joan Noell i l’alferes Àngel Tra-
monte, del Regiment dels De-
semparats. 

Diuen que dels nostres n’han 
caiguts setanta-un, entre morts 
i ferits. Als borbònics els hem 
mort 468 soldats i 17 oficials, 
amb el brigadier baró de Torcy 
al capdavant. Una vegada han 
ocupat el convent, els enemics 
han dedicat tota la nit, fins a 
fer-se de dia, a fortificar les se-
ves posicions i a resguardar-les 
de l’artilleria de la plaça.

Divendres 18 de maig 
de 1714. Jornada 298 del 
setge. 

Avui han ferit lleument el gene-
ral Bellver, mentre, enmig del foc 
de l’artilleria enemiga, visitava 
la posició del convent de Jesús, 
la més propera al convent dels 
Caputxins, ocupat ahir pels bor-
bònics. 

L’enemic ha girat totes les 
seves bateries contra aquell 
cenobi i han començat a obrir 
trinxera per apropar-s’hi. Des 
de la plaça hem disparat contra 
sapadors i guàrdies. Des del balu-
ard de Sant Pere, dos dels nostres 
morters han fet gran mal en les 
noves posicions enemigues al 
convent dels Caputxins. Des de 
Llevant fins al portal de l’Àngel, 
les nostres bateries els han donat 
suport. 

Els comandaments del nos-
tre exèrcit a l’interior, encapça-
lats pel marquès del Poal, Amill, 
Puig, Busquets i Bricfeus, han 
fet Consell de Guerra a Olesa 
de Montserrat, a fi d’avaluar la 
possibilitat de socórrer la Ciutat. 

Consideren que encara no 
són prou forts per atacar el cordó 
de setge de Barcelona, però que 
tenen capacitat per emprendre 
accions de certa envergadura, 
com ara atacar a camp obert 
un destacament important o la 
guarnició d’una ciutat. Déu els 
doni força i encert per salvar-nos. 

Gràcies a Déu, al port, hi ha 
entrat una embarcació carregada 
de blat de Mallorca. Ens ajudarà 
a tenir una mica de pa i a evitar 
que defallim.

Dissabte 19 de maig de 
1714. Jornada 299 del 
setge. 

Consell de Guerra a Barcelona, 
entre les sis i les set del dematí. 
Hi han participat misser Rafael 
Casanova, amb els altres conse-
llers; el meu comandant en cap, 
Villarroel, i els generals Basset, 
Martí i Ramon. Hi han assistit 
tots els coronels que comanden 
regiments reglats. 

Fet l’estudi de la situació, 
de les notícies arribades ahir de 
l’exterior i de les amenaces de 
bombardejar horriblement la 
Ciutat, els reunits han manifes-
tat que volen sacrificar les seves 
vides, abans d’acceptar qualsevol 
capitulació dels borbònics. 

Entretant, l’artilleria enemi-
ga ha continuat batent-nos les 
posicions al convent de Jesús. 
Han atacat també els nostres 

farratjadors, mentre nosaltres 
concentràvem el foc en els seus 
treballs i en les seves bateries. 

El nostre capità de bombar-
ders, Francesc Costa, ha dirigit 
amb gran encert l’acció dels 
morters des de Sant Pere, amb 
bombes i granades reials. 

Un tambor dels francesos ha 
portat algunes cartes de traïdors 
que aconsellen que la Nació es 
rendeixi. Les autoritats de la Ciu-
tat l’han fet tornar amb l’encàr-
rec que el comandament francès 
no ens en faci arribar mai més, 
de correu amb cartes signades 
per traïdors. 

Al pla, hi ha hagut escara-
musses importants i de nit han 
aconseguit entrar 16 hòmens del 
marquès del Poal.

Diumenge 20 de maig 
de 1714. Jornada 300 del 
setge. 

Avui fa tres-cents jorns que els 
nostres enemics van tancar el 
setge de la Ciutat. Continuem la 
resistència en honor als nostres 
avantpassats i a les Constituci-
ons que ens van llegar. 

Els enemics treballen de va-
lent per continuar avançant, ara 
cap al convent de Jesús. S’apro-
ximen a la muralla de la plaça 
cada dia amb més determinació, 
i hi dediquen tants d’hòmens 
com calgui. Emplacen bateri-
es per abastar nous objectius i 
excaven noves trinxeres d’atac. 

Des de la mitja lluna del ba-
luard de Sant Pere, hem mantin-
gut el foc de morter contra el 
convent dels Caputxins. Per la 
seva banda, l’enemic també ens 
ha fet foc intens i sense parar 
contra el convent de Jesús. 

Avui els fusellers han llan-
çat atacs contra els cordons dels 
borbònics, sobretot per la ban-
da de Nostra Senyora del Port; 
n’han mort i ferit molts. Aques-
ta vegada els nostres no han do-
nat treva i no han fet presoners, 
tal com ens han fet sempre els 
borbònics. Han carregat també 
contra els farratjadors. 

Potser per afluixar la pres-
sió, l’enemic, entrada la nit, ha 

Diari de setge
413 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.
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fet moviments a les seves ca-
sernes de Sants. La plaça s’ha 
mobilitzat, però al final no hi 
ha hagut atac general.

Dilluns 21 de maig de 
1714. Jornada 301 del 
setge. 

Avui els nostres, dolorosament, 
han fet voladura de la casa de 
Magí Mercader. No volem que 
els enemics s’hi puguin empa-
rar. També, han fet voladura 
d’algunes altres posicions que 
fins ara governàvem. 

La trinxera enemiga 
d’aproximació al convent de 
Jesús continua fent via. Si bé 
sembla que avui no ha avan-
çat en longitud, sí que ho ha 
fet en profunditat i amplada. 
La nostra artilleria ha inten-
tat dificultar les tasques dels 
sapadors enemics tant com 
hem sabut; sobretot, els hem 
llançat granades amb els mor-
ters de la mitja lluna de Sant 
Pere, que esclaten a una certa 
alçada i descarreguen més efi-
cients l’ona expansiva. 

A més, els nostres fusellers 
s’hi han atansat tant com han 
pogut i han disparat contra tot-
hom que es descobria. Sembla 
que per aquesta via els hem 
provocat unes quantes baixes 
més. 

Ens han arribat notícies 
que a Vilanova i la Geltrú hi 
ha esclatat un motí general dels 
paisans contra la guarnició dels 
borbònics i el seu comandant. 
Estaven farts de la intolerable 
opressió a què l’enemic els sot-
metia: se’ls obligava a treballar 
al pla de Barcelona al servei de 
l’exèrcit de setge, amb gran risc 
de les seves vides. Diuen que, 
posats a morir, prefereixen fer-
ho amb honor en defensa de les 
Constitucions.

Dimarts 22 de maig de 
1714. Jornada 302 del 
setge. 

Avui han obert foc 21 grans 
morters emplaçats novament 

per l’enemic. Han tirat sobre 
tota la Ciutat. Llancen bombes 
de gran potència explosiva i 
ningú, dins de Barcelona, no 
en pot restar al marge. 

Alguns dels morters marte-
llegen el sector de les drassanes, 
a l’altre extrem de la ciutat, i 
algunes bombes fins i tot han 
arribat al mar. El duc de Pòpu-
li no respecta les normes més 
elementals de la guerra i mata 
nens, vells i dones. 

A migdia, entre la una i les 
dues, els nostres avançats han 
estat testimonis d’un terrible 
incendi al marge del torrent 
que permet a l’enemic comu-

nicar les seves casernes amb el 
convent dels Caputxins. 

Diuen que ha volat sence-
ra una casa que servia com a 
magatzem de bombes. Després 
d’un gran esclat que ha fet tre-
molar també la Ciutat, se n’hi 
han sentit d’altres de menors 
durant hores. Diuen que han 
volat 30 barrils de pólvora, 
moltes bombes i granades, 
dues peces d’artilleria i més de 
setanta hòmens. Els baluards 
de Jonqueres i Tallers han dis-
parat contra els qui volien fer-
ne auxili. 

Els nostres fusellers han fet 
una incursió sobre l’esquerra 

del convent dels Caputxins: 
han matat vuit borbònics i han 
fet cinc presoners, als quals han 
perdonat la vida, tot i tenir-los 
a mercè.

Dimecres 23 de maig de 
1714. Jornada 303 del 
setge. Jorn dit del Gran 
Bombardeig. 

Les escaramusses han conti-
nuat intenses al voltant del 
convent dels Caputxins. 

El bombardeig amb els 21 
morters que els enemics han 
disposat al voltant del convent 

ha continuat avui, sense mi-
sericòrdia, per arruïnar, sense 
discriminar, cases, temples i vi-
des. Una bomba ha tocat de ple 
el convent de Sant Francesc. Hi 
han mort algunes persones de 
les que s’hi havien refugiat, a 
més d’un frare. 

Els habitants de Barce-
lona han començat a evacu-
ar, en silenci, les seves cases, 
mentre començava a ploure a 
bots i barrals. La incomoditat 
dels carrers plens de famílies 
corrent a refugi s’ha vist com-
pensada per la impossibilitat 
de l’artilleria enemiga de con-
tinuar disparant-nos durant 

l’aiguat. 
Avui ha entrat a la Ciutat 

el coronel del Regiment de 
Sant Narcís Joan Llinàs: era en 
missió especial a la cort impe-
rial de Viena, a on havia anat 
a informar de part dels Tres 
Comuns i el comandament 
militar de Barcelona. 

Ha arribat amb una fra-
gata procedent de Mallorca 
que, carregada de queviures, 
ha trencat el bloqueig. Porta 
un missatge de suport: diu que 
l’emperador prepara un no-
drit exèrcit a Nàpols i socors 
en diners i provisions des de 
Gènova.
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Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i disponible a www.icgc.cat. A www.elvallenc.cat/el-tricentenari hi podreu ampliar,  
en pdf, aquestes pàgines, i hi podreu llegir sense dificultats els noms de les ciutats i pobles del Camp de Tarragona: Alcou[e]r, Aiguamurcia, Figuerol[a],  

La Mega [la Mesó], Mila, Nules, Peralta, Picamoxons, lo Pla, Pont de Armentera, Puigdulfi, Puig Palat, Renau, Lariba, Val Moll, Valls, Vilabella,  
Vila Redona... [Nota del coordinador]

TRICENTENARI CONFERÈNCIES

XIIè  
Cicle de  
Conferències
MonestIr de  
santes Creus 2014 
L’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, dins la programació 
d’activitats per a l’any 2014, 
ofereix als socis de l’entitat 
i a tothom que vulgui conèi-
xer l’orde del Cister i la seva 

incidència en els aspectes 
històrics, artístics i polítics, 
un nou cicle de conferèn-
cies.

L’Arxiu vol que tothom 
que desitgi assistir-hi ho pu-
gui fer, sense necessitat de 
ser soci de l’entitat. A més, 

gràcies a l’especial conces-
sió del Patronat de Santes 
Creus, els dies de les con-
ferències es podrà visitar el 
monestir de franc. Només 
caldrà indicar a Consergeria 
el motiu de l’entrada. ¡Us hi 
esperem!

      
Concurs de Fotografia ABSC 2013

1r premi (ex aequo)
David Garriga Falcó

Dissabte
24 de maig    17:00  Monestir de Santes Creus 

La Guerra 
 de suCCessIó  

aLs MonestIrs  
deL CIster

Dr. Agustí Alcoberro 
Pericay

Doctor en Història i direc-
tor del Museu d’Història 

de Catalunya

Concurs de Fotografia ABSC 2013
1r premi (ex aequo)
David Garriga Falcó

Dissabte 
14 de juny 

17:00  
Monestir de Santes Creus

IMpaCte  
eConòMIC 

I soCIaL de La 
Guerra de  
suCCessIó  

a santes Creus
Dr. Valentí Gual Vilà
Doctor en Història  

i professor de la Universi-
tat de Barcelona

Concurs de Fotografia ABSC 2013
2n premi

Cristina Lozano Rubia

 

Dissabte
13 de setembre

17:00 
Monestir de Santes Creus   

La CoMunItat  
MonàstICa de  
santes Creus:  
¿austrIaCIsta  

o fILIpIsta?
Sra. Elisabeth Baldor Abril

Historiadora i Vicepresi-
denta de l’ABSC

Concurs de Fotografia ABSC 2013
3r premi

Susanna Muriel Ortiz

Dissabte
27 de setembre

17:00 
Monestir de Santes Creus

L’esGLésIa deL  
MonestIr de  

santes Creus  
en eL seGLe XVIII. 
una aproXIMaCIó  
a La seVa forMa  

I ContInGut
Sra. Marta Segarra  

Calderer
Historiadora de l’Art

D’altra banda, el dia 13 
de setembre (dissabte) 

se celebrarà, també 
al Monestir de Santes 

Creus, la LXVII Festa Anu-
al de l’Arxiu Bibliogràfic. 
Tothom hi està convidat.

Monestir de  
Santes Creus 

Plaça Sant Bernat  
Calvó, s/n 

43815 - Santes Creus

Web 
www.usuaris.tinet.org/absc/

Correu electrònic 
absc@tinet.org

ARXIU BIBLIOGRÀFIC  
DE SANTES CREUS

AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA


