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A la capçalera, civil, un dels personatges que apareix en la figuració de la pel·lícula Barcelona 1714. Fa tres segles ja es fumava en pipa. Foto: Vanessa Serrano.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 26 de juliol 
de 1714. Jornada 367 
del setge.

Els enemics han fet un foc 
intens des de les seves bate-
ries, sostingut durant tot el 
dia, per obrir esvoranc a la 
cortina de la muralla. Des 
de la Ciutat els hem respost 
amb dificultat: bon nombre 
de canons han quedat des-
muntats i alguns artillers, 
a la vista del risc creixent 
de la seva feina, han dema-
nat un augment dels seus 
salaris. 

Una granada llançada pels 
nostres enemics ha ferit 
el capità de dragons don 
Franscisco Novales, i un 
tret de fusell, el capità de 
la Companyia de Notaris 
Causídics Francesc Mas 
i Duran, heroi de la cam-
panya del 1709. Sembla 
que podrà restablir-se per 
morir més endavant, si la 
providència no el torna a 
protegir. 

Avui s’han fet a la mar els 
dos vaixells anglesos, amb 
una informació detallada 
de l’estat de la plaça i de les 
tropes de setge. 

A la nit, el foc de mor-
ter ha estat intens per les 
dues parts: els enemics des 
de les seves bateries més 
endarrerides i des de les 
proximitats del convent 
dels Caputxins; nosaltres, 
contra l’avanç en ziga-zaga 
de les seves trinxeres. 

Tot i els atacs contra els ba-
luards i els nostres treballs 
de defensa, només un gra-
nader ha resultat ferit. Pel 
que hem sabut, en canvi, 
avui un altre enginyer fran-
cès ha resultat mal parat.

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

trabateries i per tornar a mun-
tar els canons; també, amb els 
morters, ha escopit abundants 
bombes i pedres contra les ba-
teries i trinxeres de l’enemic. 

En el dia d’avui, atès el punt 
avançat del setge, que s’apropa 
al seu final de victòria o mort, 
el portantveus del general go-
vernador de Catalunya, Fran-
cesc de Saiol i Quarteroni, ha 
ordenat de publicar un pregó 
en què s’estableix que tots els 
habitants de Barcelona, de 
qualsevol estat, grau o con-
dició, de 14 anys en amunt, 
exclosos els qui ja serveixen 
la Coronela, han de concórrer, 

demà, a les sis del matí, Des 
de fa dues setma-

nes, il·lustrem el Diari de 
setge amb diferents tipus de naus i 

embarcacions que, des de Mallorca, van 
proveir Barcelona amb queviures, pólvora 
i municions; sense aquest suport per mar, 

hauria sigut del tot inviable que la nostra capital 
hagués aguantat 414 dies el setge tan terrible a 
què la van sotmetre l’Exèrcit castellà i l’Exèrcit 
francès, per tal de poder fer-nos desaparèixer 

com a nació. En aquesta col·lecció d’il·
lustracions també hi incorporem, és clar, 
tipus de naus que els invasors van usar 

per bloquejar Barcelona per mar. 
[Nota del coordinador.]

Títol: 
Galera genovesa 

al rem i a la vela perseguint 
un xabec turc. Dimensions amb 

suport paper: 35 x 48 cm. Mate-
rials: paper i tinta. Data de cons-

trucció: segle XVIII. Autor: Antonio 
Aguado. Gravat (estampa) propietat 

del Museu Marítim de Barcelona. 
Núm. de registre 16865. [Títol 

traduït del francès per Sònia 
Taus del Águila.]

Sabut que no ens és 
possible de pledejar 
contra l’anul·lació, 
per la força de les 
armes, de les nostres 
llibertats, lleis i ins·
titucions ara fa 300 
anys, ens cal mirar 
endavant. I enrere. 
Endavant perquè 
serà la voluntat 
majoritària de ser i 
de construir un futur 
lliure i digne allò que 
ens farà triomfar. I 
enrere, perquè certs 
fets i certes dades 
puguin il·luminar el 
nostre camí.

Enric Prat de la Riba 
va deixar escrit, en 
un article a La Veu 
de Catalunya del 
22 d’agost de 1899, 
titulat «Nacionalisme 
català i separatisme 
espanyol», que no 
érem pas enemics 
d’Espanya ni l’ha·
víem de combatre 
sempre que Catalu·
nya hi pogués trobar 
una vida de llibertat i 
progrés. 

Però hi afegia: «Ara, 
si voler per Catalu·
nya llibertat, civilit·
zació, benestar, és 
anar contra Espa·
nya, anem contra 
Espanya; si desitjar 
institucions de la 
terra, compostes 
per gent de casa, 
amb plena llibertat 
d’acció per regir els 
nostres interessos, és 
anar contra Espanya, 
anem contra Espa·
nya; si conservar i 
fer viure el nostre 
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dret i reposar en el seu 
lloc d’honor la nostra 
llengua és anar contra 
Espanya, anem con·
tra Espanya; i no sols 
hi anem, sinó que hi 
hem anat i hi anirem 
sempre». 

Vet aquí un bon in·
ventari d’arguments 
per mirar endavant. 
Enguany fa 100 anys 
que la Mancomunitat 
de Catalunya ho va 
intentar: (re)construí 
el país amb aquests 
arguments fins que una 
dictadura la va anul·lar. 

Ventura Gassol (ama·
tent al procés d’inde·
pendència d’Irlanda 
als anys vint del segle 
passat) ens interpel·
lava, a la “Glossa en la 
mort de Mac Sweney”, 
el patriòtic alcalde de 
Cork pres en una presó 
anglesa i mort per vaga 
de fam: «¿Què en trau·
ríem de viure aquesta 
vida, / ni de veure el 
somriure d’uns ulls 
blaus, / ni de tenir la 
taula ben guarnida, / si 
el cor ens deia, encara: 
sou esclaus?»

¿Què ens proposa 
Espanya contra aquests 
arguments? Doncs 
aquella estratagema 
de l’oficial borbònic 
Capitel·lo que a la 
cançó popular promet 
a la noble dama de 
Reus d’alliberar l’espòs 
empresonat si amb 
l’oficial una nit dormís. 
Ella ho fa i, tanmateix, 
l’endemà veu penjat el 
seu marit. 

¿Altres arguments? 
¿Altres idees? Doncs 
no: mentides, falses 
promeses i enganys per 
fer por, per fer tremolar 
la nostra voluntat que 
té fonaments raonables 
i sòlids. Ben altrament.

Ben altrament

Divendres 27 de juliol 
de 1714. Jornada 368 
del setge.

En fer-se de dia, des de la pla-
ça s’ha descobert un ramal 
obert de nit pels enemics en 
direcció al Pes de la Llenya, 
davant del Portal Nou. 

Durant el dia, els borbònics 
han mantingut el foc cons-
tant contra els baluards de 
Santa Clara i del Portal Nou. 
Disparen també contra les 
nostres bateries de defensa i 
contra els treballs que fem a 
l’interior de la Ciutat per es-
tablir una altra línia darrere 
de les muralles. 

A la plaça hi han arribat no-
ves missives del coronel Er-
mengol Amill. Porten bo-
nes notícies sobre l’èxit 
de les seves accions de 
fustigament contra els 
exèrcits borbònics que 
ronden pel rerepaís i 
n’intenten assegurar 
el sotmetiment. 

La Ciutat s’ha compromès, 
avui, a subvenir més genero-
sament els artillers de la plaça 
i a assegurar-ne, sobretot, el 
proveïment de queviures. 

A fi que totes les bateries es-
tiguin ben assistides per gent 
experta durant totes les hores 
del dia, el coronel don Sebas-
tià Dalmau ha pres sota el 
seu comandament dos-cents 
hòmens de la marina, amb el 
compromís de retribuir-los 
amb un socors diari de dos 
rals d’argent fort; aquests hò-
mens han estat ràpidament 
distribuïts als punts més ne-
cessaris de la defensa. 

El coronel de Dragons Pere 
Vinyals ha rebut avui l’en-
càrrec de vetllar pels treballs 
de la nova línia de defensa 
que es construeix darrere de 
les muralles.

Dissabte 28 de juliol de 
1714. Jornada 369 del 
setge.

Continua l’enemic a batre el 
llenç i flanc de la muralla entre 
els baluards del Portal Nou, de 
Santa Clara i de Llevant amb 
tant vigor que en pocs dies ha 
començat a obrir bretxa en la 
nostra muralla. Alguna de les 
seves bombes s’ha allargat més 
del compte i ha caigut sobre la 
Ciutat. 

La nostra artilleria, reorganitza-
da i ben proveïda, ha treballat 
intensament per reparar les con-
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Els borbònics han atacat i ocupat 
el camí cobert. Ara podran co·
mençar a traçar la tercera paral·
lela de la trinxera d’atac. 

Han ferit, mentre defensava la 
muralla, el tinent del Regiment 
de Cuirassers de Sant Miquel An·
toni Albiac. 

Els enemics, després d’avançar cap 
a la bretxa a les nou de la nit, han 
perdut 400 soldats, atacats per un 
contingent dirigit pel capità ara·
gonès don Juan Espiagua.

Dimarts 31 de juliol de 
1714. Jornada 372 del 
setge.

S’ha acabat d’aplicar la crida dels 
consellers de Barcelona en la qual 
es demanava a tots els majors de 
14 anys que s’incorporessin a fi·
les per participar en la defensa de 
Barcelona. Calculem que això ens 
permet de disposar d’uns dos mil 
nous defensors. 

Els enemics han moderat avui 
el foc, mentre que la plaça ha 
renovat el d’artilleries, morters 
i fuselleria. 

El comandant en cap, el gene·
ral Villarroel, ha insistit que cal 
acabar com més aviat millor els 
treballs de la línia de defensa de 
darrere les muralles; si cal, per·
què tothom tingui clar com n’és, 
d’important, proposa que el con·
seller en cap en persona hi porti 
la bandera de Santa Eulàlia. 

Des de la Ciutat s’ha començat 
a treballar també en el contra·
minat. 

Han arribat, al moll, dos xabecs 
de Mallorca, amb l’avís que la nit 
del dia 26 va arribar, al port de 
Ciutat de Mallorca, l’esquadra 
anglesa que fondejava a Maó. 

El mateix dia 26, davant de Vila·
nova i la Geltrú, la nostra galio·
ta d’Eivissa va fer batalla naval, 
molt cruenta, contra una altra, 
i en va aconseguir fer rendir la 
tripulació, amb més de 170 hò·
mens. A més van capturar qua·
tre caixes de moneda i, de 65 
granaders de guarnició, només 
en va sobreviure, malferit, el 
comandant.

Dimecres 1 d’agost de 
1714. Jornada 373 del 
setge.

Avui, una granada ha matat el 
tinent del Regiment de Fusellers 
de Sant Vicent Ferrer Josep Pine·
da, un granader de guàrdia i un 

a la Rambla, davant de la Uni·
versitat, amb armes o sense, a 
risc, per a qui no compleixi, de 
ser empresonat per delicte greu 
d’inobediència. 

Durant tota la tarda i fins ben 
entrada la nit, ha continuat el 
foc mutu d’artilleria. Els nos·
tres han intentat mantenir els 
treballs de defensa i netejar la 
runa ocasionada per les bateries 
borbòniques.

Diumenge 29 de juliol 
de 1714. Jornada 370 del 
setge.

Des de primera hora, els bor·
bònics han continuat batent la 
muralla, sobretot el baluard de 
Llevant i la mitja lluna del Por·
tal Nou. Des de la plaça ens hem 
defensat com hem pogut. 

A les sis del matí, tal com havia 
establert la crida d’ahir, ha estat 
nombrós el concurs dels convo·

cats a la Rambla. S’ha permès als 
concentrats (catalans i estrangers) 
que triessin el batalló de la Coro·
nela a què desitjaven agregar·se, 
amb el propòsit de començar, en 
particular, les guàrdies i, en gene·
ral, a servir el rei i la terra. Ningú 
no ha atès a raons de grau o de 
condició a l’hora d’integrar·se en 
les unitats de la Ciutat. Arribats 
al darrer extrem, tots som iguals 
davant de Déu. 

El comandament de la plaça ha 
insistit a impulsar els treballs en 
la línia de defensa de darrere de les 
muralles i en la neteja de la runa 
a la bretxa, a fi de mantenir·hi la 
visibilitat i evitar·hi un atac. 

Un oficial del coronel Amill ha 
informat la Ciutat de l’acció de fa 
alguns dies a Montcada: s’hi van 
capturar 150 cavalleries i s’hi van 
fer nombrosos presoners. El coro·
nel comunica els seus esforços per 
aconseguir que les seves tropes, les 
del marquès del Poal i les del ge·
neral Moragues puguin convergir 
finalment per trencar el setge de 
Barcelona.

Dilluns 30 de juliol de 
1714. Jornada 371 del 
setge.

Avui, a petició de les autoritats 
militars, s’ha completat una 
reorganització total de l’ofici·
alitat catalana. Han nomenat 
general de batalla Francesc 
Sans·Miquel i de Montrodon, 
fins ara coronel del Regiment 
de la Diputació del General. 
D’altra banda, el general Bell·
ver esdevé el veritable braç dret 
de Villarroel en la defensa de 
la ciutat. Bellver és un home 
coratjós i excepcionalment 
competent. 

Després que l’invasor hi hagi 
dedicat un altre dia sencer de 
foc d’artilleria constant, la mu·
ralla ja presenta una enorme 
escletxa de més de 62 canes a 
la cortina principal, a més de 
molts altres esvorancs menors. 

El coronel Dalmau s’ha en·
carregat de dirigir els treballs 
d’una segona línia de defensa 
darrere de les muralles, des del 
baluard de Santa Clara fins als 
molins de vent. S’apropa ine·
xorable el dia del sacrifici final. 

Avui, Villarroel ha recorregut 
quatre vegades la primera línia 
i el conseller Casanova, dues. 

soldat del Regiment del Roser. 
L’enemic ha llançat moltes 
bombes contra els nostres tre·
balls i la bretxa de la muralla, i 
ha mantingut, alhora, més de 
1.500 treballadors en la feina 
de sapa. A més, ha fet volar 
quatre barrils de pólvora so·
bre el baluard de Santa Clara. 

Els borbònics han començat 
a emplaçar les seves bateries 
darrere de la tercera paral·lela; 
s’espera que n’hi posin una 
trentena. 

D’altra banda, la plaça ha ce·
lebrat la mort del brigadier 
espanyol que dirigia el tir da·
vant del baluard de Llevant. 
Els nostres artillers l’han en·
certat amb tanta precisió que 
li han arrencat el cap. 

Després que durant el dia 
hagin sortit diferents desta·
caments de cavalleria i d’in·
fanteria amb els seus oficials, 
aquesta nit, a les onze, Villar·
roel ha ordenat de tocar, des 
de la campana de la catedral, 
una alarma general com a as·
saig de mobilització. Tothom, 
com un sol home, ha anat a la 
seva posició de combat, amb 
molts crits de «¡Visca, visca 
Carles Tercer!». Tota la nit 
hem mantingut en alerta els 
nostres enemics. 

Però, tot i l’esperit combatiu 
que encara servem la majoria 
per defensar nostres llibertats, 
només en el dia d’avui, segons 
els espies, ens han desertat una 
desena d’artillers.


