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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, un oficial del Regiment de la Diputació (l’interpreta el membre de la Companyia Elèctrica Dharma Joan Fortuny).  
El Regiment de la Diputació del General [llegiu-hi el Regiment del Govern català] va ser una unitat militar de l’Exèrcit de Catalunya que va defensar el Principat contra les 
tropes borbòniques fins al final de la guerra. Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 24 de maig de 
1714. Jornada 304 del 
setge.

La continuació d’una pluja in-
tensa ha provocat que els mor-
ters que l’enemic ha instal·lat 
al convent dels Caputxins no 
hagin pogut aplicar avui el seu 
rigor sobre la ciutat que se’ls re-
sisteix. Els nostres artillers, en 
canvi, sí que han pogut llançar 
algunes canonades i bombes de 
menor calibre contra els treballs 
de trinxera que es fan a l’entorn 
del convent dels Caputxins. 

En tot cas, els consellers i la 24 
de Guerra han decidit traslladar 
les seves reunions a les voltes 
del Portal de Sant Antoni, els 
diputats i el Braç Militar s’aple-
guen al monestir de Sant Pau 
del Camp i la Conferència dels 
Tres Comuns a la casa dita del 
General, a prop també de Sant 
Antoni. 

El poble es distribueix, penosa-
ment, en barraques per la falda 
de Montjuïc, l’arenal i els horts 
de Sant Pau i el Raval. 

Els nostres fusellers han conti-
nuat els seus atacs contra tot-
hom que es descobreix al cordó 
de l’enemic. 

Ha entrat a la plaça el capità del 
Regiment de la Fe Ignasi Torres 
de Bages: ha informat exhaus-
tivament el comandament de 
la plaça dels moviments de les 
nostres tropes a l’interior de Ca-
talunya i del fet que ha tornat a 
prendre les armes a favor de la 
pàtria el general de batalla Josep 
Moragas, seguit de molta gent, 
fet que ha estat rebut amb gran 
alegria.

Divendres 25 de maig 
de 1714. Jornada 305 del 
setge.

Abans de fer-se de dia, he vist 
arribar al moll un llaüt pro-

cedent de la costa de llevant. 
Ha portat avís segur que els 
nostres bons patricis armats al 
rerepaís han ocupat diversos 
llocs de la marina, de Mataró a 
Sant Pol. Diuen que, a les torres 
d’Arenys, han aconseguit ren-
dir dues companyies senceres 
de l’enemic amb tots els seus 
oficials. 

Des de les cinc del matí, passa-
da la pluja d’aquests dos darrers 
dies, els borbònics han posat a 
ple rendiment una altra vegada 
les seves bateries. N’han girat 
avui algunes contra el Raval, 
de manera que les bombes 
dels seus morters cauen en zo-
nes fins ara no afectades pels 
bombardejos, precisament on 
s’havien refugiat moltes famí-
lies en dies anteriors. 

Molts d’inhàbils per al combat 
que hi residien han marxat cap 
a la muntanya de Montjuïc i 
la marina, on han començat 
a construir tendes i barraques 
per aixoplugar-s’hi, i han dei-
xat els seus béns exposats a les 
bombes. 

Es diria que les esglésies, que 
avui s’han vist particularment 
afectades, són l’objectiu prefe-
rent de l’enemic. 

Avui hem tingut més detalls 
sobre la notícia que el gene-
ral Josep Moragues ha tornat 
a prendre les armes i l’han se-
guit molts cavallers i persones 
de distinció.

Dissabte 26 de maig de 
1714. Jornada 306 del 
setge.

L’ardit capità de cuirassers ara-
gonès de cognom Espiagua ha 
dirigit a les dues de la matina-
da un cop de mà temerari, però 
efectiu, contra les cases de la 
Mare de Déu del Port, coman-
dant una partida composta per 
desmuntats del Regiment de 
Sant Jordi, dragons del Regi-
ment de Sant Miquel i alguns 
granaders. 

Ha fet cinc presoners i ha ma-
tat vint-i-dos soldats i un oficial 
borbònic. Han pogut arreplegar 
una gran quantitat d’armament 
i capes. Havia rebut l’ordre del 
nostre comandant general, Vi-
llarroel. Nosaltres hem perdut 
tres hòmens i quatre més ens els 
han ferits greument. 

El bombardeig terrible contra 
la Ciutat ha continuat avui 
amb enorme intensitat i gran 
dany dels temples. Una de les 
cases arrassades ha sigut la de 
l’impressor reial Rafael Figue-
ró; amb els tallers, han cremat 
premses, obres, llibres i papers. 

A la tarda, la pluja novament, 
gràcies al Cel, ha obligat l’ene-
mic a aturar el bombardeig. 

El general Basset ha donat 
instruccions per reforçar els 
baluards més propers a l’avanç 
de l’enemic, encara que no sem-
bla que ara treballin gaire en 
les trinxeres d’atac, sinó que ho 
fien tot a terroritzar-nos amb 
les bombes. 

Diumenge 27 de maig 
de 1714. Jornada 307 del 
setge.

A les cinc del matí, per trencar 
cruelment el son de nens i vells, 
el covard de Pòpuli ha començat 
una nova tanda de bombardejos 
sobre tota la Ciutat. Les nostres 
defenses han contestat com 
bonament han pogut, amb foc 
desigual. 

Els fusellers de la plaça continu-
en molt actius per dificultar els 
moviments a les noves posici-
ons conquerides pels borbònics: 
avui n’han matat uns quants i 
n’han capturat quatre. 

De matinada, en alguns llocs 
públics, han aparegut libels se-
diciosos contra les autoritats de 
la Ciutat; les acusen d’enganyar 
el poble, amb expressions d’afec-
tada compassió, i ens conviden 
a sotmetre’ns abans que s’abati 
una ruïna total sobre Barcelona. 

Sembla que l’enemic ha aconse-
guit infiltrar aquests pasquins 
amb l’objectiu d’afeblir la nostra 
moral, però el resultat ha sigut 
just el contrari: indinació gene-
ral en el poble i major resolu-
ció en la defensa. Les autoritats 
n’han investigat l’origen i han 
determinat que ha sigut per ini-
ciativa del mateix duc de Pòpuli, 
a qui han fet arribar la inutilitat 
de semblants estratagemes. 

La plaça ha respost, a més, fent 
jugar sis morters des del baluard 
de Sant Pere, en un foc intens 
que ha durat tota la nit.

Dilluns 28 de maig de 
1714. Jornada 308 del 
setge.

Encara es comenta a la Ciutat 
l’entrada a port d’una sagetia 
carregada de queviures i pól-
vora, propietat del coronel don 
Sebastià Dalmau: ha resistit 
sense defallir els atacs de l’ar-
tilleria de bloqueig, des del mar 
i des de terra, complementades 
amb descàrregues de fuselleria. 

Al pla de Barcelona, abans que 
es fes de dia, els nostres artillers 
han aconseguit destruir una de 
les bateries de l’enemic. Però el 
foc artiller de les dues parts s’ha 
mantingut sense treva al llarg 
de tot el dia: matí, tarda i nit. 

De matinada, el batalló de guàr-
dia ha rebut l’ordre d’ocupar la 
muralla situada entre l’hort de 
Santa Anna i el portal de Sant 
Daniel. L’enemic s’hi ha apro-
ximat durant la nit i hi ha ha-
gut un foc intens de bombes i 
granades entre les dues parts. 

Els comandants de la plaça han 
inspeccionat les defenses del 
convent de Jesús, que sembla 
el proper objectiu dels borbò-
nics. D’acord amb el dictamen 
del consell de guerra celebrat 
el passat dia 20, s’ha ordenat 
que es faci un minat exhaustiu 
de la posició per si cal abando-
nar-la, però que no s’encenguin 
les metxes fins que comenci 
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413 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

 

Ens fan ballar el cap. 
Cada dia escoltem, 
llegim i parlem de 
les múltiples raons 
que justifiquen o no 
el desig de convertir 
Catalunya en un Estat 
independent. I, quan 
volem explicar que el 
nostre país és Cata-
lunya, els dubtes es 
fan presents en forma 
de qüestions que tot 
seguit sorgeixen. 

Que si la sobirania és 
de tots els espanyols 
i no d’una part d’ells. 
Que no podem decidir 
pel conjunt dels 
espanyols. Que mai 
no hem estat un Estat 
independent. Que si 
som o no som una 
nació. Etcètera.

L’aclariment d’aques-
tes qüestions passa 
pel concepte de nació, 
el qual conté de ma-
nera implícita la idea 
de sobirania. I una 
altra vegada tornem 
a la qüestió: ¿podem 
ser sobirans? Consulto 
una enciclopèdia (en 
aquest cas, la catalana, 
però em serviria qual-
sevol altra). Hi cerco 
l’entrada «nació». La 
transcric. 

«Comunitat d’indi-
vidus als quals uns 
vincles determinats, 
però diversificables 
—bàsicament cul-
turals i d’estructura 
econòmica—, amb 
una història comuna, 
donen una fesomia 
pròpia, diferenciada i 
diferenciadora i una 
voluntat d’organització 
i projecció autònoma 
que, al límit, els porta 
a voler-se dotar d’ins-

titucions polítiques 
pròpies fins a consti-
tuir-se en Estat.» (El 
subratllat és meu.)

Partint d’aquí, consta-
tem i ens preguntem: 
¿hi ha prou raons 
històriques? Aquestes 
raons històriques ¿en-
cara són vàlides avui? 
¿Existeixen prou trets 
culturals i socials (idio-
ma; costums; estructu-
res socials, polítiques 
i econòmiques, etc.) 
que ens diferenciïn de 
manera significativa?

Les respostes que sen-
tim i sentirem donar 
a aquestes qüesti-
ons seran variades i 
aniran, acompanya-
des de més o menys 
raonaments, des del 
«sí» rotund fins al «no» 
definitiu, amb tots els 
matisos intermedis 
que es vulguin.

Es pot —i està bé 
de fer-ho— entrar a 
raonar els perquès 
de totes les respostes 
afirmatives. Aquestes 
raons són clares. Però 
aquestes raons, tot i 
ser importants, no són 
definitives. Ens en cal 
una altra de molt més 
potent i determinant: 
la voluntat de ser. (El 
subratllat torna a ser 
meu.)

I, amb això —encara 
que fos solament amb 
això—, ja en tindríem 
prou per justificar la 
conversió de Cata-
lunya en un Estat 
independent. I les 
evidències públiques 
d’aquest desig són 
ben notòries. ¿Cal fer-
ne la llista? Solament 
ens falta explicar-ho a 
tothom, preguntar-ho 
a tothom, comptar els 
qui hàgim volgut res-
pondre i prendre les 
decisions que perto-
quin. Així de senzill.

l’opinió

Joan Aluja Miró
MESTRE

Som una nació sobirana o,  
més ben dit,  

¿podem ser sobirans?

Núm. 22/52. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Miquel Pérez i Latre, Joan Aluja Miró, 
Appleton’s Cyclopaedia of Applied Mechanics, Manel Martí - Barcelona 1714. Disseny: El Vallenc

l’atac dels enemics i que s’apa-
renti voler guardar la posició 
fins al final.

Dimarts 29 de maig de 
1714. Jornada 309 del 
setge.

El foc d’artilleria ha sigut inten-
síssim, insuportable. Les bombes 
dels borbònics han arribat fins 
als horts de Sant Pau, les drassa-
nes i les proximitats de Sant An-
toni, de manera que les nostres 
famílies han 
hagut d’allu-
nyar-se fins a 
la muntanya 
de Montjuïc i 
la marina. 

S’hi han refugiat 
totes les persones 
que no són aptes 
per empunyar les 
armes. 

La resta continuem 
concentrats en la de-
fensa de la plaça i dels 
passos que podrien 
obrir-se entre els borbò-
nics i les barraques dels 
desplaçats, seguint les or-
dres del sergent major de 
la Coronela. 

La fragata del coronel Sebastià 
Dalmau ha fet una nova sortida, 
amb l’intent de capturar un gàn-
guil que navegava entre els ene-
mics; l’han socorregut a temps i 
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Demà (dissabte 31 de maig),  

a les 7 de la tarda, a l’església de Sant 

Ramon, el Sr. Jordi Mata i Viadiu  

(premi Sant Jordi 1996, autor de la 

novel·la “1714. Entre dos focs”) presenta 

el Tricentenari al Pla de Santa Maria.

A continuació, la conferència  

«Dels segadors als vigatans. La fi de 

l’Estat català», a càrrec de Ramon Riera 

Font, músic i historiador.

Organitzadors: Assemblea Nacional 

Catalana del Pla.

ha hagut de retirar-se. 

L’enemic ha fet avui tres atacs 
successius de tempteig sobre 
el convent de Jesús. En previ-
sió que caigui en mans ene-
migues, el nostre comandant 
en cap, Villarroel, ha apostat 
una columna d’infanteria i 
forces de cavalleria als vol-

tants, a fi de cobrir la sortida 
de la guarnició quan calgui. 
Finalment, a la vista d’aquesta 
hostilitat reiterada, l’hem volat 
i evacuat, perquè era insosteni-
ble, després d’haver perdut la 
posició del convent dels Caput-
xins. Els borbònics han perdut 
fins a vuit oficials 
en l’atac.

Dimecres 30 de maig 
de 1714. Jornada 310  
del setge.

En el dia d’avui, el lloctinent 
del portantveus del general go-
vernador de Catalunya, Fran-
cesc de Saiol, ha fet publicar 

un ban en què denuncia 
els bombardejos ge-

neralitzats con-

tra la Ciutat com l’acció més 
inhumana que mai s’hagi 
vist, complementada, a més,  
amb la difusió de papers se-
diciosos dins la Ciutat que 
busquen l’acceptació de la 
submissió. 

En conseqüència, d’acord amb 
la decisió de la Reial Audièn-
cia, ha ordenat que les repa-

racions de les cases afectades 
pels bombardejos es financiïn 
amb els béns que han estat 
confiscats a tots aquells que 
han desemparat Barcelona. 

La nit ha estat particular-
ment cruel, amb bombardeig 
incessant i gran ruïna de gent, 
cases i temples. 

A les vuit del vespre han sor-
tit del port de la Ciutat nou 
embarcacions, entre pincs, 
fragates i bergantins, amb di-
recció a Mallorca, enmig del 
foc de canó dels assetjadors. 
Els hem perdut de vista, però 
a les dues de la matinada hem 
tornat a escoltar, amb angoi-
xa, foc d’artilleria procedent 
d’alta mar. 

La Junta 24a de Guerra, aple-
gada a la torre del portal de 
Sant Antoni ha tractat la sol-
licitud presentada pels admi-
nistradors de l’Hospital, en la 
qual han manifestat el seu es-
tat precari, col·lapsat de ferits 
i mancat de mitjans.


