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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, un ciutadà barceloní interpretat pel comissari vallenc del Tricentenari, Jaume Pros Fernández, a la pel·lícula Barcelona 1714. A les tavernes de Barcelona hi 
continuava havent molta vida durant el conflicte bèl·lic i els ciutadans hi acudien a tota hora. Foto: Manel Martí

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 31 de maig de 
1714. Jornada 311  
del setge.
Festivitat de Corpus. L’artille-
ria dels borbònics han conti-
nuat avui castigant sense pie-
tat la Ciutat, fins al punt que 
els oficis religiosos del dia ha 
calgut celebrar-los en desenes 
de capelles improvisades als 
campaments esparsos per la 
muntanya, a la marina i als 
sorrals que fan d’aixopluc als 
refugiats i on viuen centenars 
de clergues i religiosos que han 
abandonat els seus convents. 

Entre les deu i les onze del 
matí, alguns dels nostres fu-
sellers han sortit al pla, a l’es-
querra de les ruïnes de la casa 
de Magí Mercader (que vam 
volar fa uns quants dies), a fi 
de provocar un atac de l’ene-
mic. 

En efecte, han estat contestats 
i s’han retirat amb ordre fins a 
formar amb la cavalleria i re-
bre el suport d’altres piquets, a 
l’espera del contraatac: gràcies 
a aquest ardit, han fet fins a 23 
presoners dels borbònics, amb 
un tinent, a més de nombrosos 
morts, inclòs el seu capità. 

La gran contraofensiva que 
ens han llançat després ha 
estat infructuosa, atès que les 
nostres unitats han estat pro-
tegides amb extrema habilitat 
per l’artilleria de la plaça. No-
més ens han ferit dos fusellers. 

A darrera hora, el bombardeig 
sobre la Ciutat s’ha intensifi-
cat i una bomba dels borbònics 
ha fet malbé la campana de les 
hores de la Catedral.

Divendres 1 de juny de 
1714. Jornada 312  
del setge.
Han arribat avui, a port, 
dos xabecs procedents de 
Mallorca amb queviures 

preciosos i alguns plecs de 
correspondència que con-
firmen que es preparen 
socors, per ordre de l’em-
perador, procedents de Nà-
pols i altres parts d’Itàlia. 
N’esperem l’arribada amb 
impaciència. 

També confiem que els 
anglesos reconsideraran la 
seva traïció i concorreran a 
ajudar aquesta Ciutat. 

També han arribat impre-
sos de Madrid; els caste-
llans s’hi vanten de la seva 
ofensiva artillera des del 
Clot, sense reconèixer el 
dany rebut de les nostres 
bateries de la Creu de Sant 
Francesc. Parlen de la pau 
ajustada entre l’empera-
dor i el rei de França, però 
sense admetre els aspectes 
que poden afavorir-nos. 
Ens tracten amb la fatxen-
deria de sempre i la manca 
d’urbanitat habitual. 

Avui una bomba de la 
nostra bateria ha fet volar 
sencers els cossos de dos 
soldats enemics al cordó 
dels Caputxins, tot just al 
davant de la plaça; n’han 
estat testimonis molts dels 
nostres fusellers i sentine-
lles. 

El comandament de la pla-
ça ha ordenat de col·locar 
una bateria de dos canons 
molt a prop de l’església de 
Sant Bertran: volem pro-
tegir les famílies que hi 
acampen per fugir de l’in-
noble bombardeig enemic.

Dissabte 2 de juny de 
1714. Jornada 313  
del setge. 
L’aiguat que ha caigut tot el 
dia sobre la plaça ha fet que 
els borbònics no ens pogues-
sin bombardejar, sinó molt 
puntualment. Nosaltres, que 
hem intentat mantenir seca 

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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Pere Martí i Bertan la ressenya

La Galera ha recupe-
rat tot un clàssic de 
la literatura juvenil 
catalana: Premi de 
la Crítica Serra d’Or 
1981 i Llista d’Ho-
nor del Premi de 
la CCEI (Comissió 
Catòlica Espanyo-
la de la Infància), 
també el 1981. 
Em refereixo a La 
història que en Roc 
Pons no coneixia, 
d’en Jaume Cabré 
(Barcelona, 1947), 
un dels novel·listes 
més traduïts i de 
més prestigi de la 
literatura catalana 
actual. 

La novel·la (escrita 
l’any 1979 i publica-
da a la col·lecció Els 
Grumets de la Gale-
ra a l’abril del 1980) 
ha estat recuperada, 
amb l’afegitó, al 
títol, de la data em-
blemàtica del Tricen-
tenari: «1714», any 
que s’esdevenen 
els fets narrats. Es 
tracta, doncs, d’una 
novel·la històrica, 
basada en un viatge 
en el temps que fa 
un noi de 14 anys, 
en Roc Pons, que 
un bon dia es troba 
transportat al setem-
bre del 1714, en ple 
setge de Barcelona. 

D’entrada, cau en 
mans d’uns estra-
perlistes. Tot i la 
roba i el rellotge que 

porta, aquests no se 
l’acaben de creure 
(com tampoc no se’l 
creuran altres perso-
natges a qui confia 
que és un xiquet del 
futur), però sí que 
miren d’aprofitar-se 
dels coneixements 
que té. Per sort, en 
pot fugir i troba un 
vailet de la seva 
edat: en Pere. Es 
fan amics i en Pere 
l’acull a casa seva. 

Junts ajudaran a 
defensar la capital 
catalana i fins i tot 
hi tindran un cert 
paper, ja que se’ls 
encarregarà una 
missió arriscada i 
compromesa: esqui-
var el setge filipista i 
arribar fins a Molins 
de Rei per lliurar-hi 
un missatge a Antoni 
Desvalls i de Ver-
gós, cap de l’Exèrcit 
català que lluita a 
l’interior del país. 

Però, al costat de 
les aventures que 
viuran, hi trobem 
dos temes que 
l’autor destaca de 
manera especial. 
El primer és que la 
gent relaciona en 
Roc, per la semblan-
ça física, amb els de 
ca la Marina (una 
família barcelonina 
que viu a prop de la 
Catedral). Aquesta 
semblança es con-
firma quan en Roc 
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La història que en Roc  
Pons no coneixia. 1714

Roc Pons, un noi del segle XX, protagonitza aquesta novel·la. 
Transportat a la Barcelona del 1714, hi trobarà una colla de 
personatges amb qui s’endinsarà i s’implicarà en una guerra 
contra uns exèrcits invasors que ens van imposar, per la força de 
les armes, les lleis i la llengua castellanes.

Títol: LA HISTÒRIA QUE EN ROC PONS NO CONEIXIA. 1714

Autor: JAUME CABRÉ

Editorial: LA GALERA

Col·lecció: NARRATIVA SINGULAR, NÚMERO 76

Lloc i any d’edició: BARCELONA, 2013

Nombre de pàgines: 160

coneix l’Oleguer i 
tothom pensa que 
són bessons.

L’altre tema que 
destaca l’autor és 
la ignorància que 
en Roc té dels 
esdeveniments que 
viu, ja que no li ha 
interessat gaire mai 
la història. Això i 
sobretot que li pre-
guntin com acabarà 
el setge (ho ha de 
saber respondre, 
si és que realment 
és cert que, com 
ell diu, prové del 
futur) fan que es 
conscienciï de com 
n’arriba a ser, d’ig-
norant de la seva 
història familiar i de 
la història del seu 
país. 

Que l’autor vagi 
insistint en aquests 
fets converteix 
l’obra en un cant 
a la recuperació 
de la història del 
país, massa ama-
gada a causa de les 

prohibicions de la 
dictadura franquis-
ta i altres prohibi-
cions, com ara les 
que ens va imposar 
la repressió poste-
rior a la guerra de 
Successió, esclar. 

La història que 
en Roc Pons no 
coneixia. 1714 és 
un cant molt en 
la línia del que 
estaven entonant 
els moviments de 
renovació peda-
gògica als anys se-
tanta i vuitanta. En 
aquests moviments 
hi van col·laborar 
escriptors com ara 
Josep Vallverdú, 
Emili Teixidor o 
Jaume Cabré, amb 
novel·les histò-
riques amenes i 
plenes d’aventures, 
però que també 
eren una eina per 
recuperar una his-
tòria nacional que 
ens havien amagat 
durant massa anys, 
¡segles i tot!

Títol del mapa: La Catalogne sous le nom de laquelle sont compris la principauté de Catalogne, et les comtés de Roussillon et de Cerdagne divisés en leurs vigueries / dressésur les memoires les plus 
nouveaux par le Sr. Sanson. A Paris: chez H. Iaillot. Autors: Sanson, H. Nicolas Jaillot, Pierre Mortier i Marc Huguetan. Any original: 1690. Descripció: publicat dins Jaillot, Atlas nou-
veau contenant toutes les parties du monde, a Amsterdam per la casa de Pierre Mortier et Compagnie (Marc Huguetan), entre 1690-1696, 3a ed. Dimensions: 52 x 79 cm; mapa original 
en paper: 68 x 105 cm. Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i disponible a www.icgc.cat. Aquesta setmana en publiquem el quart superior esquerre, 
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la pólvora, també els hem 
disparat, tant com les cir-
cumstàncies ens han permès. 

L’incendi de la casa de Josep 
Bòria i Gualba ens ha colpit 
a molts: hem vist com gaire-
bé tots els seus béns es con-
vertien en cendra. Fet molt 
injust, sobretot perquè la fa-
mília sencera es troba dins 
de la Ciutat arriscant cada 
dia la vida per la fidelitat a 
Carles III i la conservació de 
les nostres Constitucions. Al-
gun dia, potser encara d’aquí 
a tres-cents anys, el país sen-
cer haurà de retre homenat-
ge sentit a tots aquests bons 
patricis. 

La Junta 24a de Guerra ha 
lliurat les cent lliures set-

manals consignades a l’Hos-
pital General, d’acord amb la 
despesa setmanal presenta-
da pels seus administradors. 
Consisteix, entre altres co-
ses, en 42 quarteres de blat, 
3 barralons de vi, 7 porrons 
d’aiguardent, 4 quarteres de 
faves, 7 quintars de farines, 
un quintar de sèmola, 280 
dotzenes d’ous, 14 arroves 
de bacallà, 1750 sardines 
salades, 5 arroves d’arròs i 
24 quartans d’oli; a més, la 
farmaciola requereix diver-
ses matèries per a la cura dels 
malalts.

Diumenge 3 de juny de 
1714. Jornada 314  
del setge.
Avui han continuat fent foc, 

d’esma, els canons d’una i 
altra part. Els dels borbò-
nics, fent noves ferides al 
cos de la Ciutat i batent el 
convent de Jesús, el seu ob-
jectiu immediat, que encara 
que nosaltres hem abando-
nat ells encara no han pogut 
ocupar. La seva església ja 
es troba greument afectada 
i s’enfonsarà d’un moment 
a l’altre, sota el pes de les 
pròpies runes. 

Fem front a un combat 
ben desigual: calculem que, 
per cada projectil nostre, 
ells aconsegueixen d’envi-
ar-nos-en una vintena. 

Els fusellers han llançat 
avui diversos atacs i escara-
musses per dificultar la fei-
na dels nostres assetjadors 
a les trinxeres i les guàrdies 
dels piquets als cordons. A 
Gràcia, fins i tot, hi han fet 
alguns presoners. 

La Ciutat va plena de la 
notícia que ha entrat a la 
plaça un tambor amb un 

oficial francès que portava 
una carta del general mar-
quès de Guerchy per al co-
mandant en cap, Antoni de 
Villarroel; li reclama alguns 
béns que un assistent li va 
robar abans de desertar dins 
la plaça. Com que nosaltres 
mirem de respectar les nor-
mes de la guerra, el nostre 
comandant ha ordenat al 
desertor que retornés els 
béns al marquès.

Dilluns 4 de juny de 
1714. Jornada 315  
del setge.
Ja fa un parell de setmanes 
que els borbònics ens bom-
bardegen sense pietat, de 
manera horrorosa. Hem cal-
culat que el nostre casc urbà 
ja ha rebut set mil bombes. 
Encara que sembli increïble, 
podem donar gràcies al Cel 
pel poc dany que han fet a 
les persones. 

Però tot i aquesta amena-
ça permanent, la moral es 
manté prou ferma; això 

manifesta sense embuts la 
serena convicció del poble 
de lluitar per les llibertats: 
avui he sentit al carrer que, 
encara que no quedin més 
que els fonaments de les ca-
ses, la pàtria ha de quedar 
lliure de cap dominació i 
sota el seu legítim rei: el se-
nyor Carles III. 

Els veïns —al mal temps, 
bona cara— comparen el 
nombre de bombes que ha 
rebut cadascú de l’enemic. 

Entretant, l’acampada de 
barraques ocupa des del 
baluard de Santa Eulàlia, 
per tot l’arenal, fins a la 
Llanterna del port, i des del 
baluard del Rei, seguint la 
línia de comunicació i tota 
la marina, fins al castell de 
Montjuïc, on també hi ha 
tota mena de gent refugia-
da, especialment nobles, així 
com la dona del comandant 
en cap, Antoni de Villarroel. 

Avui ha entrat a port una 
fragata procedent de Ma-

llorca. Amb una destresa 
increïble, ha esquivat el 
bombardeig de dues galeres 
que l’han perseguida inútil-
ment fins a l’església de Sant 
Beltran.

Dimarts 5 de juny de 
1714. Jornada 316  
del setge.
A la una de la matinada, 
l’enemic ha començat cru-
elment un dia més a escopir 
foc sobre les nostres cases. El 
general Joan Baptista Basset 
ha ordenat, per respondre 
amb més eficàcia, reforçar 
les bateries dels Tallers. Set 
morters estan disposats al 
terraplè de la muralla, al 
costat del jardí de Sant Pere; 
quatre, a la mitja lluna del 
portal Nou; quatre més, a 
la mitja lluna dels Tallers, i 
dos, al costat del portal de 
l’Àngel. 

El comandant general, An-
toni de Villarroel, ha actuat 
avui amb determinació, da-
vant la notícia de contactes 
entre persones destacades de 
la plaça i l’enemic, a la part 
de la Granota. Per la Ciutat 
ja hi corria la notícia que al-
guns oficials nostres, contra 
tot honor i menystenint el 
sacrifici dels bons patricis, 
s’estaven deixant subornar. 

Hi ha enviat Llorenç Sami-
tier i altres dragons de Sant 
Miquel, que han capturat el 
capità borbònic don Gaspar 
Abarca, fill del comte de la 
Rosa, juntament amb un al-
tre oficial. Els han fets entrar 
a ciutat i els han reclosos al 
baluard de Migdia, on don 
Gaspar Abarca ja havia estat 
empresonat fins a ser allibe-
rat al llarg del 1713. 

Avui també els nostres fu-
sellers han fet incursió a la 
marina del Llobregat i hi 
han pres material de guerra 
a l’enemic.

Dimecres 6 de juny de 
1714. Jornada 317  
del setge.
Avui els invasors han iniciat 
una mica més tard el seu mi-
serable bombardeig contra 
les nostres cases i esglésies; 
ha sigut cap a les tres de la 

matinada. Llavors les nos-
tres peces dels Tallers han 
disparat també amb molta 
energia. Intentem sobretot 
contenir l’avenç de les trin-
xeres borbòniques que es 
dirigeixen cap al convent 
de Jesús. 

El comandant en cap, el ge-
neral Villarroel, ha ordenat 
que tota la infanteria de la 
plaça es congregués davant 
de l’Escola Militar, i la ca-
valleria, als molins de vent. 
Després, ha passat revista a 
la tropa amb assistència del 
general Josep Antoni Martí i 
del brigadier Josep Moragull, 
amb els coronels i altres ofi-
cials de les unitats. 

Des de la muralla, hem per-
cebut clarament un gran 
incendi a Sarrià: els nostres 
enllaços ens han confirmat 
que s’han incendiat algunes 
barraques, s’han perdut ar-
mes i pólvora, i s’ha cremat 
un piquet de cavalleria. Tan 
aviat com n’hem tingut no-
tícia, la nostra artilleria ha 
disparat contra els castellans 
per dificultar-los les tasques 
d’extinció i els moviments a 
la seva caserna. 

A la tarda, els borbònics han 
continuat amb el seu bom-
bardeig mesquí, que només 
han aturat tres hores. Cada 
dia es fa més difícil esca-
par-se de la fúria dels canons 
enemics, que aconsegueixen 
que en tot Barcelona no s’hi 
vegi ni una ànima.

Fins a final d’any anirem 
il·lustrant aquestes 
pàgines amb una colla 
de mapes de Catalunya 
publicats entre el 1612 
i el 1923. En aquest 
recorregut cartogràfic, 
hi comprovarem les 
divisions administratives 
per què ha passat la 
nació, des que era un 
Estat independent fins 
que va deixar de ser-ho 
el 1714, moment en 
què va començar a patir 
la divisió administrativa 
castellana, allunyada de 
la realitat geogràfica del 
país i imposada per de-
sunir el país i poder-lo 
controlar de manera 
més efectiva des  
de Madrid.  
[Nota del coordinador]


