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A la capçalera, bandera negra, símbol de resistència o de lluita més enllà de tot límit. (2/2) Durant la Guerra de Successió la bandera negra va ser usada novament. El 1705, a l’inici de la guerra, i
quan ja feia 400 anys justos que l’havien usada els almogàvers a Grècia, es va hissar al capdamunt del castell de Montjuïc de Barcelona. Aquella bandera duia escrit: «Mort o els nostres privilegis
conservats». Durant la guerra, els regiments reclutats a Cardona la tenien com a bandera. Al setge de Barcelona (1713-14) s’hi van usar banderes negres que duien gravat: «Vèncer o Morir» o
«Viurem Lliures o Morirem», amb calavera o sense. Text (adaptat): Viquipèdia. Imatge: www.lliuresomorts.cat (web de la novel·la Lliures o morts, de Jaume Clotet i David de Montserrat).

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

Barcelona

Dijous 6 de setembre de
1714. Jornada 409 del
setge.
Tot i la seva dimissió, davant
dels precs del vicari general Josep
Rifós, don Antoni de Villarroel
ha acceptat de comunicar en
persona, entre les 3 i les 4 de la
tarda, la negativa del govern de
la plaça a la capitulació que ens
ofereixen els borbònics.
Ha cridat a parlament al marquès d’Asfeld. Li ha fet saber que
«els tres Comuns s’han ajuntat i
considerat la proposició feta per
un oficial dels enemics; responen
que no volen oir ni admetre cap
proposta de l’enemic.»
Tot seguit l’enemic li ha pregat
que es retirés per continuar fentnos foc, que des d’aleshores ha
estat molt intens, d’artilleria,
morters i fuselleria.
Els Tres Comuns han ordenat
alerta general per prevenir un
atac immediat dels borbònics
i han encarregat a parròquies
i convents que facin rogatives
particulars per a la salvació de
la plaça.
Reforçades les guàrdies, s’han
mantingut tota la nit amb les
armes a punt.
A les 9 de la nit, han entrat a port
dos pincs i altres dos vaixells:
portaven la notícia que potser en
poques hores arribarà un comboi
carregat de proveïments.
Les companyies de Pagesos, amb
altres voluntaris i fusellers, en
nombre de 200, han llançat avui
nou atac contra les batèries borbòniques davant del baluard de
Santa Eulàlia. Hi hem perdut 24
hòmens.

Divendres 7 de
setembre de 1714.
Jornada 410 del setge.
Avui els Tres Comuns han
comunicat al comandant en
cap, el general Villarroel, que

li accepten la dimissió, amb el
compromís que, amb la família,
pugui embarcar tot seguit cap
a Mallorca. Però fins aleshores
continuarà, a la pràctica, al capdavant de la defensa.
Els comuns s’han aplegat matí
i tarda per deliberar sobre el
comandament de la Ciutat,
sobretot tenint en compte que
l’assalt general s’espera en qüestió d’hores.
Els borbònics semblen més ocupats a reparar els danys que els
han provocat les darreres pluges,
lloat sia Déu per sempre, que a
insistir en el foc d’artilleria contra les bretxes.
El mariscal duc de Berwick ha
ordenat llançar sobre la plaça,
per diversos punts del cordó, papers impresos per commoure’ns
i desanimar-nos; però sembla
que han sigut pocs els qui els
han poguts llegir.
El nombre de malalts al camp
dels assetjadors, ens diuen els
nostres espies, augmenta de
dia en dia en gran mesura: tal
és el patiment dels seus milers i
milers de soldats a les trinxeres
enfangades.
El govern de la Ciutat intenta
suplir la manca de forces prometent una més alta remuneració
als qui treballen en la perfecció
de les travesseres de defensa.
Però no hi ha prou diners al
món per redimir-los de la fam.

Dissabte 8 de setembre
de 1714. Jornada 411
del setge.
Els Tres Comuns i tots els membres de les juntes de govern s’han
aplegat a les deu i han enviat a
Villarroel una comunicació en
què li preguen que mantingui
en secret la seva dimissió, per
no contribuir al desànim dels
defensors de la plaça, i li ofereixen, en paga, tot el seu sou i tres
mesos més.
He vist com, en una de les seves
darreres visites d’inspecció, el

general plorava. Entre llàgrimes, m’ha dit que desitjava,
com a soldat, que no arribessin
les fragates de Mallorca: es vol
quedar amb els seus hòmens i
lluitar fins al final.
Els Tres Comuns han decidit
lliurar el comandament de la
plaça a la gloriosa Mare de Déu
de la Mercè. Davant de sa santa
imatge es tindran en endavant

els consells, i hi intervindran
el conseller en cap, els generals
i els tres cavallers, escollits un
per cada comú: Josep Galceran
de Pinós i de Rocabertí, Salvador Tamarit i Vilanova i Josep
Ribera i Claramunt.
Avui ha mort per la llibertat
de la nació el tinent del Regiment de Sant Jordi Francesc
Jover.
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Els borbònics ens han llançat gran
quantitat de bombes, granades i pedres. Ens han provocat grans desgràcies a les guàrdies dels baluards
i als treballadors de les defenses.
També han provocat una alarma
general que ha mobilitzat la Ciutat sencera.

Diumenge 9 de
etembre de 1714.
Jornada 412 del setge.

Aquesta nit han entrat a port dues
naus mallorquines amb vianda i 30
quintars de pólvora.

Els invasors continuen endavant
amb els seus treballs, que delaten
la preparació d’un atac general im-

Ara que ja en teníem mancança tan
greu, dues fragates de Mallorca han
arribat ben carregades de pólvora,
just a temps per mantenir la lluita.

minent. Segons sembla, el mariscal
duc de Berwick ha rebut correu de
París amb instruccions de llançar
l’atac general tan aviat com pugui.
L’anglès ha convocat immediatament a consell els seus quatre tinents generals francesos.

situació. Massa poc!

A la tarda, ha passat a reconèixer
l’estat de les trinxeres d’atac; les
seves tropes pateixen en excés i la
pluja encara complica més la seva

Mentre espera el comboi que el
durà a Mallorca, el general Villarroel manté el comandament militar
de la plaça i avui ha advertit dues

El foc d’artilleria d’uns i altres ha estat avui intensíssim. A nosaltres ens
l’ha permès haver-nos pogut fornir
de nou: que Déu beneeixi Mallorca
per sempre!

vegades al govern de Barcelona: «L’atac general dels borbònics és imminent!» La seva
experiència li indica que els
nostres enemics ja han culminat totes les obres precises per
llançar-se contra les muralles.
Entre les 9 i les 10 de la nit,
Villaroel ha anat a reconèixer tots els punts de guàrdia.
Passada mitja nit, ha donat
instruccions clares: «Dues
hores abans de fer-se de dia:
sometent!»

Dilluns 10 de setembre
de 1714. Jornada 413
del setge.
Avui el cap de dia és el general Josep Bellver. Plou a
bots i barrals. Ha recorregut
tota la línia de defensa i ha
confirmat, pels preparatius
que veu fer als enemics, que
l’assalt general és imminent.
S’atansa l’hora decisiva. Potser aquesta matinada.
El mariscal duc de Berwick
ha examinat tots els treballs
dels borbònics i ha arribat
al mateix peu de les bretxes,
en companyia dels tinents
generals Verboom i Dillon.
Només la pluja del Cel pot
aturar-los.
Ha entrat a port el Sant Josep,
amb pólvora, blat i altra vianda, amb l’avís que el comboi
de Mallorca arribarà a la nit:
són 25 embarcacions! El Sant
Josep ens ha portat enorme
alegria i gran esperança a tots!
Durant tot el dia, el Santíssim
ha estat exposat a totes les
esglésies que no són a l’abast
dels canons borbònics. Els
predicadors han sermonejat
per animar els defensors a
resistir fam i fatiga. L’artilleria que dirigeix el general
Basset ha continuat llançant
bombes i pedres.
Els Tres Comuns han comunicat al general Villarroel que
entrarà a port el comboi que
s’esperava i que podrà embarcar-se, amb la seva família i
el seu secretari, en una de les
dues fragates que arribaran.

També li han manifestat
gran agraïment pels serveis
prestats.

Dimarts 11 de setembre
de 1714. Jornada 414
del setge: la darrera.
Villarroel no vol abandonar la
Ciutat. Jo mateix he comprovat que ha passat la nit a casa,
vestit del tot, assegut en una
cadira, rebent els despatxos
que li fèiem arribar constantment.
De matinada, a dos quarts de
cinc, ens han atacat set cossos
d’ofensiva i un de reserva en
quatre grans grups. 41 batallons, 26 mil soldats.
Totes les campanes de Barcelona han tocat a sometent amb
un so eixordador que mai no
oblidaré. Villarroel ha reprès
immediatament el comandament de la defensa.
La immensa onada d’enemics,
l’hem combatuda casa per casa,
tapant les boques dels carrers,
a la part de la Ribera, amb botes, caixes i matalassos.
El comandant en cap, el gran i
estimadíssim Villarroel, ferit,
ha ordenat: «Segueixi l’avanç!
Que davant meu ningú no es
retira! I morir o vèncer és el
que ens toca!»
Després de dues hores i mitja, a les set del matí, els hem
contingut del tot i els hem
fet, semblava miracle del Cel,
un contraatac general amb la
bandera de Santa Eulàlia al
capdavant.
Però a les dues del migdia ja
no podíem resistir més la superioritat dels invasors. Hem
d’evitar el saqueig: hi haurà
capitulació.
Entre plors, hem comptat tres
mil nou-cents morts dels nostres en aquest dia de judici final. Glòria i honor per sempre!
La memòria d’aquesta nostra
defensa de nostres drets, de
nostra llibertat, perviurà més
de tres-cents anys. Fins aquí,
fins avui!

Títol: L’Onze de Setembre. Any: 1909. Autor: Antoni Estruch i Bros.
Mides: 4 m x 2’5 m. Propietat: Fons d’Art de la Fundació Antiga
Caixa Sabadell 1859. Normalment s’exhibeix a l’Espai Cultura
Fundació Sabadell 1859, però ara està cedida temporalment al
Museu d’Història de Catalunya, on és la imatge de l’exposició
central dels actes commemoratius del Tricentenari: «300 onzes
de setembre. 1714-2014».
Obra emblemàtica de la iconografia dels fets de l’11 de setembre
del 1714, interpreta el moment en què el conseller en cap,
Rafael Casanova, cau enarborant la bandera de Santa Eulàlia
en defensa del baluard del Portal Nou de Barcelona.

