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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, soldats en una taverna interpretats per extres a la pel·lícula Barcelona 1714. Entre combat i combat, entre vigilància  
i vigilància, els soldats i els oficials de l’Exèrcit català passaven moltes hores a les tavernes, que es trobaven per tot Barcelona.  
Avui, com fan els soldats de la il·lustració, nosaltres també brindem per haver arribat a mig camí. ¡Moltes gràcies, lectors! Foto: Manel Martí

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 21 de juny de 
1714. Jornada 332  
del setge.

Han continuat avui, amb 
gran soroll, els bombar-
dejos entre la ciutat i els 
nostres assetjadors en la 
forma acostumada. Tam-
bé, tot i això, l’intercanvi 
de presoners entre la pla-
ça i el campament dels 
francesos: algunes cales-
ses i carruatges amb gent 
grossa han sortit des de 
Barcelona. 

Amb gran alegria de les 
tavernes encara obertes, 
ha entrat al moll un lla-
gut carregat de vi. 

En el dia d’avui, segons he 
sentit a dir per la Ciutat, 
el conseller en cap, Rafa-
el Casanova, ha fet revista 
dels hospitals de sang pro-
pis de la Coronela; cadas-
cun dels seus sis batallons 
disposa d’un edifici religi-
ós, convent o església. 

Els frares fan d’infermers, 
sovint amb gran herois-
me, i evacuen els ferits a 
la mateixa primera línia 
de foc, a tret dels nostres 
enemics. El nombre de ci-
rurgians assignats a cada 
batalló, entre quatre i sis 
(auxiliats d’un nombre 
semblant de fadrins aju-
dants), és proporcional al 
nombre de soldats que hi 
serveixen. 

Els del primer són atesos 
a Santa Maria del Mar; els 
del segon, a Santa Clara; 
els del tercer, a Sant Pere; 
els del quart, a Santa 
Anna; els del cinquè, a 
Sant Francesc d’Assís, i els 
del sisè, els més arrecerats, 
a Santa Mònica.

Núm. 26/52. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Francesc Fàbregas i Bonet (director d’El Vallenc), Miquel Pérez i Latre, Manel Martí - Barcelona 1714, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
Disseny: El Vallenc

Dissabte 23 de juny de 
1714. Jornada 334  
del setge.

Avui han tornat els pitjors 
bombardejos del setge con-
tra les nostres famílies i les 
nostres propietats, com 
durant els primers dies 
d’aquesta bogeria que ens 
fa patir el duc de Pòpuli. 
Sembla com si volguessin 
que no quedés res de nos-
altres. 

La plaça, amb els artillers 
mallorquins cada dia més 
fins després de mesos de 
servir les nostres bateries, 
han abocat tot el foc pos-

Villarroel) amb què el co-
mandament espanyol del 
setge s’hauria pogut referir 
al nostre general. 

Així mateix, el francès 
comunicava que havia fet 
arribar al duc de Pòpu-
li la llista exhaustiva de 
tots els oficials presoners 
que es troben a Barcelona, 
a fi de continuar amb els 
intercanvis de presoners. 
No tothom a la ciutat és 
partidari de deixar escapar 
presoners tan perillosos 
per a la nostra seguretat 
futura.

Diumenge 24 de juny 
de 1714. Jornada 335 
del setge.

La intensitat del foc ar-
tiller ha sigut avui molt 
gran. Els nostres morters 
i les nostres bateries han 
intentat respondre amb 

l’eficiència acostumada. 
El nostre comandant en 
cap, el general Villarro-
el, ha ordenat d’atacar 
l’enemic al lloc dit del 
Canyet, on els informes 
rebuts apuntaven feblesa 
dels assetjadors. 

Els nostres fusellers s’hi 
han apropat, sense des-
pertar sospites, fins a 
posar-se a tret de la gran 
guàrdia dels enemics. 
Els han fet moltes baixes 
d’inici, però els borbò-
nics, a força d’enviar més 
i més soldats al combat, 
finalment ens han obli-
gat a retirar-nos. Som 
massa pocs per fer durar 
gaire temps qualsevol 
atac contra l’invasor. 

Com a conseqüència de 
l’escaramussa, han que-
dat estesos al camp un 
bon nombre de morts i 
ferits que alguns volun-
taris s’han apressat a por-

tar fins als seus hospitals. 
Aquesta mateixa tarda, 
en resposta a una dela-
ció, el comandament de 
la plaça ha ordenat dete-
nir nou soldats alemanys. 
Se’ls acusava de conspirar 
contra l’oficial que mana-
va el seu piquet, per poder 
desertar al camp enemic. 

El Consell de Guerra, 
reunit d’urgència, els ha 
escoltats i ha comprovat 
que es tractava d’una de-
núncia falsa. Ha disposat, 
doncs, d’alliberar-los i de 
capturar-ne l’acusador.

Dilluns 25 de juny de 
1714. Jornada 336  
del setge.

Els borbònics han llançat 
avui un atac d’artilleria 
amb només quatre mor-
ters. Des de la plaça els 
hem respost amb onze, i 

hem fet jugar, a més, tots 
els nostres canons que en-
cara podem usar. 

Vist que ha disminuït el 
foc dels borbònics contra 
la Ciutat, a poc a poc al-
guns dels habitants dels 
barris més propers a les 
muralles, una mica més 
confiats, han tornat cap 
a casa. 

Alguns guaites, habitu-
alment molt joves i fins 
i tot nens, vigilen les ba-
teries enemigues des de 
posicions elevades, sobre-
tot als convents, i criden 
«bomba va» i «bomba ve», 
per avisar els ciutadans 
del seu entorn de les tra-
jectòries dels projectils; 
diuen «bomba ve», quan 
pensen que cal refugiar-se 
d’un impacte que caurà a 
prop, i «bomba va», quan 
preveuen que el projectil 
passarà de llarg. 

Durant el matí s’ha tornat 
a fer una escaramussa al 
mateix lloc del Canyet del 
dia d’ahir a la tarda. Els 
enemics ens han matat 
dos cavalls del Regiment 
de Dragons de Sant Mi-
quel, a més de fer-nos, ini-
cialment, un presoner; des 
de la plaça hem rebut ben 
ràpid el suport d’altres 
dragons i hem aconseguit 
alliberar el soldat captu-
rat, que era justament el 
fill del tinent Funes, que 
era qui dirigia l’atac. 

Dimarts 26 de juny de 
1714. Jornada 337  
del setge.

L’artilleria dels enemics 
ha continuat molt mode-
rada. La nostra, amb tota 
mena d’enginys: bombes, 
granades reals i bales, 
concentrada a evitar el 
progrés de les trinxeres 
d’atac que els borbònics 
construeixen contra nos-
altres. 

Avui han arribat notables 
contingents al campa-
ment francès: uns diuen 
que són els primers re-
forços d’una nova onada 

enviada pel rei Lluís XIV; 
altres, que es tracta de les 
que estaven escampades 
fins ara pel Maresme 
combatent les tropes del 
coronel Amill, que ha ha-
gut de fer-se escàpol. En 
tot cas, sembla que ben 
aviat el duc de Pòpuli lliu-
rarà el comandament del 
setge al duc de Berwick. 

De moment, el nostre 
comandant general, An-
toni de Villarroel, ha fet 
passar un tambor al camp 
dels francesos amb un 
missatge per al marquès 
de Guerchy. Li hi diu que 
espera fer-se digne de la 
consideració de tan gran 
cavaller i general, refe-
rint-se a Berwick, i que, 
en la guerra, mirarà de 
defensar-se tan bé com el 
Senyor li faci entendre. 

A més, li demana que, en 
els intercanvis de preso-
ners, encara que ell no 
té dames per oferir, en 
atenció a la seva condi-
ció, siguin alliberades 
Magdalena Giralt, espo-
sa del general Moragues, 
i Isabel Boix, muller del 
sergent major Eudald Mas 
i Duran. Confiem que així 
sigui.

Dimecres 27 de juny 
de 1714. Jornada 338 
del setge.

L’enfrontament artiller 
ha continuat en els ma-
teixos termes del dia an-
terior. 

Entretant, sortejant el 
bloqueig amb molta di-
ficultat, ha aconseguit 
entrar al nostre moll un 
xabec procedent d’Alcú-
dia, amb algunes provi-
sions de boca, cartes im-
portants per als consellers 
de Barcelona i l’avís que 
havien arribat a Maó, en 
els darrers dies, alguns en-
viats de l’emperador amb 
ordres i instruccions per 
al Regne de Mallorca i el 
Principat de Catalunya. 

En una de les tavernes, 
a l’entorn del poc vi que 

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

El setmanari El Vallenc sempre ha 
estat present, des de la seva fun-
dació el 14 d’abril del 1988, en tots 
els esdeveniments que han viscut 
Valls i l’Alt Camp, i, sobretot, la seva 
gent. I així continuarà sent. 

D’altra banda, com no podia ser 
de cap altra manera, també ens ha 
interessat de manera especial tot 
allò que succeïa en el conjunt de 
Catalunya. I, és clar, ens continua 
interessant.

Enguany commemorem el Tricen-
tenari dels fets de 1714. Ara fa tot 
just 300 anys que Barcelona queia 
en mans de les tropes borbòniques. 
I, amb la caiguda del cap i casal, els 
catalans perdíem els nostres drets 
nacionals. 

A Valls, molt encertadament, s’ha 
constituït una comissió que, des de 
ja fa sis mesos, organitza moltes 
activitats relacionades amb el Tri-
centenari: conferències, sortides 
culturals, exposicions, etc. És una 
comissió formada per un gran 
nombre de persones, entitats i em-
preses de la comarca. L’editorial La 
Torratxa, del grup El Vallenc, també 
hi participa.

El nostre compromís amb el Tricen-
tenari és total i absolut. Cal que en-
tre tots posem el nostre granet de 
sorra per aprofundir en una època i 
uns fets que ens han d’ajudar a co-
nèixer millor el nostre passat, però 
també a interpretar el present i a 
indicar-nos el camí del nostre futur. 

El Tricentenari és tan important que 
ho abasta tot. I la seva commemo-
ració és totalment transversal. Per 
això, el món de la comunicació no 
pot quedar al marge d’aquest es-
deveniment. 

En aquella Barcelona assetjada 
per les tropes filipistes, la població 
s’informava amb els mitjans que 

aleshores tenia al seu abast. El més 
important va ser La Gazeta de Bar-
celona; la va crear l’arxiduc Carles 
i, a partir del 1713, es va convertir 
en el diari del setge.

Avui, els mitjans de comunicació 
(més nombrosos, plurals i diversos) 
tenen un paper molt important a 
l’hora de defensar la llibertat d’in-
formació de la ciutadania. 

Catalunya, de manera especial, 
viu un període de la seva història 
que pot ser clau. El moment és 
apassionant i els mitjans ens toca 
d’explicar-lo. Si es vol, cadascun des 
de la seva línia editorial, però, en 
tots els casos, des de l’objectivitat 
amb els fets. 

És per tot això i pel nostre inqües-
tionable compromís amb el país 
que, des del primer dia, vam posar 
El Vallenc a disposició de la comis-
sió vallenca del Tricentenari. Ens hi 
vam oferir per fer difondre’n totes 
les activitats. 

Però, a més, hem volgut fer l’esforç 
de dedicar les nostres dues pàgines 
centrals, amb un disseny especial 
i a color, a la commemoració del 
Tricentenari. Aquestes pàgines tam-
bé estan disponibles al vallenc.cat. 
Perquè aquesta és la nostra tasca: 
informar de tot el que passa a Valls 
i a l’Alt Camp. Però, en tot moment, 
des de la nostra complicitat amb 
Catalunya. 

Per acabar, deixeu-me agrair a tota 
la gent que fa possible, setmana 
rere setmana, aquestes pàgines es-
pecials dedicades al Tricentenari: a 
tots els que hi han col·laborat, i als 
que hi col·laboraran, que han donat 
un plus afegit de qualitat a aquest 
especial i al nostre setmanari. 

I permeteu-me que agraeixi, molt 
especiament, la bona feina feta 
pel coordinador d’aquest espai, 
en Marcel Banús i Banús, així com 
el suport que sempre hem rebut, 
rebem i segurament continuarem 
rebent d’en Jaume Pros, tant en 
l’àmbit personal com en qualitat 
de comissari de la Comissió del 
Tricentenari a Valls.

l’editorial

Francesc Fàbregas Bonet
DIRECTOR D’EL VALLENC

El nostre compromís 
amb el Tricentenari

TRICENTENARI EDITORIAL

Divendres 22 de juny 
de 1714. Jornada 333 
del setge.

La ciutat ha fet entrar, a 
través dels seus corsaris, 
encara dos llondros més 
carregats de vi; els ha 
apressats un xabec. 

L’enemic ha continuat 
bombardejant-nos, però 
ha canviat les hores de 
descans. Des de la plaça, 
morters i canons con-
centren el foc contra els 
treballs que fa l’enemic 
per resguardar les seves 
bateries. 

Passades les deu de la nit, 
dues canonades des del 
baluard del Rei han aler-
tat el castell de Montjuïc: 
des de la plaça s’ha ob-
servat que els enemics 
concentraven avui molta 
força d’infanteria i cava-
lleria a la Creu Coberta. 

El comandant general, 
Villarroel, ha ordenat 
que tots els llocs de la 
plaça i la línia de co-
municació fossin espe-
cialment reforçats. De 
matinada, finalment, el 
nostre comandant ha 
donat l’ordre de desmo-
bilització. 

Els enemics s’han limitat 
a intentar cremar el blat 
que els nostres fusellers i 
paisans, fins i tot a tir de 
pistola dels seus cordons, 
no dubtaven a sortir a 
collir. 

Els consellers de Bar-
celona, absent el segon, 
s’han aplegat avui, a res-
guard de l’artilleria dels 
enemics, en una de les 
torres del portal de Sant 
Antoni: han deliberat 
nomenar assessor jurídic 
de la ciutat misser Rafael 
Bruguera.

sible contra els treballs de 
l’enemic, a fi de cobrir la 
plaça de la millor manera 
possible. 

Després que arribés un 
jove tambor amb un cor-
reu a la caserna general, 
m’ha correspost llegir, 
al nostre comandant en 
cap, una carta del general 
marquès de Guerchy. 

Hi anunciava per pri-
mera vegada l’arribada 
del duc de Berwick i deia 
desconèixer quins podi-
en ser el termes ofensius 
(dels quals es queixa en 

queda, he sentit comentar 
a alguns soldats regulars 
l’audaç atac d’ahir contra 
el covent dels Caputxins: 
es van emboscar als mar-
ges del camí de Gràcia, 
però en ser descoberts 
van haver de retirar-se: 
ho van fer amb ordre, 
però van causar el màxim 
dany als nostres enemics. 

Després, encuriosits i 
esperançats contra tota 
esperança, he parlat amb 
ells de les cartes rebudes 
dels nostres ambaixadors 
a Europa, que ens parlen 
de la voluntat de l’em-
perador d’intercedir per 
nosaltres i que els canvis 
en les majories a les dues 
cambres del Parlament 
anglès fan pensar en la 
necessitat de tornar a 
enviar Pau Ignasi de Dal-
mases a Londres, on tan 
eficient resulta la seva 
actuació diplomàtica al 
servei de Catalunya.

Fins a final d’any  
anirem il·lustrant 
aquestes pàgines 
amb una colla de 
mapes de Catalu-
nya publicats entre 
el 1612 i el 1923. 

En aquest recorre-
gut cartogràfic, hi 
comprovarem les 
divisions adminis-
tratives per què ha 
passat la nació, des 
que era un Estat 
independent fins 
que va deixar de 
ser-ho el 1714.

A partir d’alesho-
res, Catalunya va 
començar a patir 
la divisió adminis-
trativa castellana, 
allunyada de la 
realitat geogràfica 
del país i imposada 
per desunir el país 
i poder-lo controlar 
de manera més 
efectiva des de 
Madrid.  
[Nota del  
coordinador.]


