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Divendres, 14 d’agost del 2014

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, fent cua per una mica de ranxo, en una seqüència del film Barcelona 1714. Malgrat que en tot el setge van arribar 
provisions per mar, a mesura que s’apropava el final, l’escassetat d’aliments va fer molt de mal als defensors de la capital catalana.  
Però l’heroisme de la majoria va permetre de sobreposar-se fins i tot davant d’aquest altre terrible enemic: la gana. Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 9 d’agost de 
1714. Jornada 381 del 
setge.

Els treballs de la travessera 
defensiva estan tan avan-
çats que, gràcies al Cel i al 
nostre esforç, ja hi pot pren-
dre refugi un batalló sencer 
de la Coronela. Alhora, a 
través del nostre contraes-
pionatge, hem fet córrer la 
notícia que ens falta encara 
un mes de feina per tenir-la 
enllestida i que enviem to-
tes les famílies que podem, 
a recer de l’atac general, a 
la muntanya de Montjuïc. 

Cada dia, dels sis batallons 
de la Coronela, n’hi ha un 
que es dedica a defensar la 
travessera, un altre que vi-
gila les portes, un altre que 
se situa als baluards no ata-
cats, un altre que va a Mont-
juïc, un que resta de guàrdia 
i un que pot descansar. 

Ha arribat, avui, per mar, el 
coronel Joan Francesc Fer-
rer. Al juliol de l’any passat 
se’n va haver d’anar, quan 
Carles III va evacuar del 
Principat els regiments re-
gulars imperials. Ben tornat 
per a la batalla definitiva. 

Avui, des de les muralles, 
els assistents del nostre co-
mandant en cap, el general 
Villarroel, hem comptat 
més de mil sapadors que 
treballaven en la trinxera 
d’atac. Els nostres espies 
diuen que el mariscal duc 
de Berwick n’ha fet una acu-
rada inspecció aquest matí. 

En fer-se de nit, els fusellers 
dels borbònics s’han apro-
pat tant com han pogut 
a la muralla i ens han fet 
gran foc. 
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Diari de setge
414 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

pant a l’hora decisiva del setge. 

Probablement, els minadors ja 
deuen estar carregant el subsòl 
dels baluards de Santa Clara 
i del Portal Nou amb gran 
quantitat de pólvora, per fer-
los volar abans de l’atac gene-
ral que ens preparen. Sembla 
que el mariscal duc de Berwick 
n’ha supervisat també avui 
personalment els preparatius. 

Títol: 
En primer terme, 

veler mercant, anant en popa 
rodó; les barretines dels mariners 

voleiant al vent. En segon terme, tartana, 
anant en popa. Dimensions: 15 x 22’5 cm 

(planxa); 29 x 22 cm (paper). Materials: pa-
per i tinta. Data de construcció: segle XVIII; 

segle XIX. Autor: Jean-Jérome Baugean 
(Marsella, Occitània, 1765-1830). Gravat 
(estampa) propietat del Museu Marítim 

de Barcelona. Núm. de registre 7916. 
[Títol traduït del francès per Sònia 

Taus del Águila.]

Des 
del lliurament 

29/52, il·lustrem el Diari 
de setge amb els diferents tipus de 

naus i embarcacions que van participar 
a bloquejar Barcelona per mar o a desblo-

quejar-la. La perícia dels navegants catalans 
sovint va ser determinant per trencar el bloqueig 
dels invasors i poder socórrer els defensors del 
cap i casal amb queviures, pólvora i municions 

provinents de Mallorca. Amb tot, a mesura que 
s’acostava el final, els esforços dels nostres 
mariners es feien cada cop més insuficients, 

ateses les necessitats creixents tant de 
la població civil com de la mili-

tar. [Nota del coordinador.]

En la guerra de Successió, els 
grans Estats europeus hi van 
lluitar entre ells per aconse-
guir ampliar la seva influ-
ència i el seu poder enfront 
dels altres. La història ens 
ensenya que així ho havien 
fet anteriorment i que així 
ho van seguir fent fins a la 
primera meitat del segle XX.

Quan ens aturem a pensar 
tot el que significa i repre-
senta el 1714 en un moment 
històric com el que estem 
vivint, no podem deixar de 
banda que enmig de la guer-
ra de Successió hi va haver la 
lluita d’un poble: el català. 

Aquest poble lluitava per les 
seves llibertats, sense defallir, 
a pesar de la solitud en què 
el va deixar l’abandonament 
que li va fer patir Anglater-
ra, molt més fidel als seus 
interessos d’Estat que no als 
pactes signats.

La celebració del Tricentenari 
ens ha de permetre explicar 
a tothom com ha arribat 
Catalunya fins a aquest co-
mençament del segle XXI. Ha 
passat per dos moments en 
què tot semblava més pro-
per. Un d’aquests moments 
va ser els anys de la Manco-
munitat i ben just va superar 
els 10 anys.

L’altre moment va ser poste-
rior: el 1931, quan es va pro-
clamar la República Catalana 
i després es va canviar per 
una autonomia governada 
per la Generalitat. Aquella 
autonomia va finir el 1939. 

Tots dos intents de go-
vern, consentits per l’Estat 
espanyol, els van esborrar 
sengles dictadures militars. 
I aquells moments en què 

Josep Jesús Escoda 
Anguera
EXALCALDE D’AIGUAMÚRCIA
EXPRESIDENT DEL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT CAMP

tot semblava més proper es 
van convertir en moments de 
llunyania i foscor que no ens 
deixaven veure amb claredat 
l’horitzó.

Però el poble català sempre 
ha afrontat els moments més 
negres sense abandonar mai 
l’anhel de llibertat. I ho ha 
fet tot i les dificultats que ha 
trobat en aquest llarg camí 
de 300 anys, unes dificultats 
que ni han estat poques ni 
fàcils de superar.

Aquest camí de 300 anys 
avui ens ha portat a tots els 
catalans i catalanes a un punt 
de no retorn. És a dir, un 
punt que (independentment 
del resultat del procés) ens 
durà a un final en què les re-
lacions amb l’Estat espanyol 
mai més no seran ni podran 
ser les mateixes que han 
estat fins ara.

A més, som en un moment 
en què, cada vegada més, 
arreu d’Europa es fan sentir 
les veus dels diferents pobles 
que la integren. S’apleguen 
en moviments liderats per 
la ciutadania, que demana 
diferents graus de llibertat 
enfront de l’immobilisme 
d’uns Estats que mantenen 
estructures territorials i políti-
ques ancorades en el passat.

Tot plegat fa que la cele-
bració del Tricentenari sigui 
una oportunitat única per a 
Catalunya. Primer, ens per-
met d’explicar qui som, d’on 
venim i quines són les fites 
que volem aconseguir.

Després, ens permet de bas-
tir complicitats entre el poble 
català i els altres pobles 
d’Europa per sumar esforços 
en el camí cap a una nova 
Europa que vagi més enllà 
dels grans Estats. 

I finalment ens permet de li-
derar la veritable construcció 
de la cada vegada més recla-
mada «Europa dels pobles», 
la qual —aquesta, sí— ens 
portarà a una veritable Unió 
Europea.

Nexe d’unió Per part nostra, en el segon con-
traatac per recuperar la posició, 
ens han matat, entre tantíssims 
d’altres, Ferran Comes, tinent 
coronel del Regiment de la Con-
cepció. 

De matinada, encara, la part baixa 
del baluard, plena de pólvora, ha 
esclatat accidentalment i ha ma-
tat, d’un cop, setanta dels nostres 
i n’ha ferits molts altres. Els hos-
pitals no donen a l’abast; acullen 
tota mena de ferits: soldats, civils 
i eclesiàstics. 

Al rerepaís, les forces del marquès 
del Poal i el coronel Amill s’han 
enfrontat, en combat reglat, avui, 
als borbònics a Talamanca. Han 
fet fugir l’enemic i l’han perseguit 
fins a Sant Llorenç Savall. Diuen 
que els hem fet 600 baixes.

Dimarts 14 d’agost de 
1714. Jornada 386 del 
setge.

Ha continuat, tan aviat com s’ha 
fet de dia, la batalla memorable 
per més de tres segles del baluard 
de Santa Clara. Han ferit Pere de 
Padilla, tinent coronel de la Plana 
Major, i han mort molts arti-
llers defensant la posició. 
Glòria i memòria. 

El capità del Regi-
ment de Cuirassers 
de Sant Miquel, 
Joan Espiagua, ha 

mort mentre dirigia el tercer 
contraatac per recuperar el ba-
luard de Santa Clara. Amb ell 
també han mort els seus alferes 
Llorenç Samitier i Gregori Ba-
sea. Ha mort també el capità del 
Regiment de la Fe Josep Gasull. 

No acabaria mai d’anotar morts 
i ferits, que no hi ha cap unitat 
militar de la Ciutat que no hagi 
patit de valent en un moment o 
altre d’aquests tres horrorosos 
dies de combat. Però vull esmen-
tar encara un altre dels nostres 
herois: el capità del Regiment 
de la Diputació del General Dí-
dac Pallarès, l’han ferit a ell, i 
també als tres fills que l’acom-
panyaven. 

Els borbònics han retrocedit 
fins a la trinxera, perseguits a 
la baioneta pels nostres germans 
valencians. Els hem fet molt de 
mal i, probablement, les seves 
xifres de morts i ferits són grans. 

Dels nostres, ens n’han morts 
vuit-cents i ens n’han ferits 
nou-cents més. Massa sang ves-

Divendres 10 d’agost 
de 1714. Jornada 382 
del setge.

Avui han ferit el coronel 
Francesc Sans-Miquel i de 
Montrodon, al baluard del 
Portal Nou; l’ha agafat un 
esclató de pedra quan ens 
bombardejava l’invasor. 

El comandant en cap, el ge-
neral Antoni de Villaroel, ha 
disposat que actuïn quatre 
canons carregats de metralla 
al baluard de Sant Pere, en la 
part que mira al portal Nou, 
per preparar el foc de flanc 
en el moment de l’assalt 
general. 

Sembla que els 
enemics han 
acabat  els 
treballs de 
minat contra 
l’angle dret 
del  portal 
Nou: la vola-
dura pot ser im-
mediata i seguida 
d’un atac massiu. 

Avui hem conegut fil per ran-
da una part de les instrucci-
ons imperials lliurades a la 
plaça pel coronel Ferrer, que 
va arribar ahir. El virrei de 
Mallorca i marquès de Rubí 
li havia encarregat de fer-nos-
les arribar. Fan referència als 
moviments, encara insegurs, 
de l’esquadra anglesa a les 
Illes, als socors que es prepa-
ren a Nàpols i a altres gestions 
que es porten a terme per tal 
d’aconseguir queviures per 
alimentar la plaça. 

Avui, el foc d’artilleria i fu-
selleria de les dues parts ha 
sigut intens: segons els nos-
tres informadors, els invasors 
han hagut de lamentar fins a 
deu morts i quinze ferits. Se-
gons diuen, el mariscal duc 
de Berwick està molt molest 
per la inesperada resistència 

que li oferim. Haurà de prendre 
paciència, doncs.

Dissabte 11 d’agost de 
1714. Jornada 383 del 
setge.

Els nostres enemics comencen 
a concentrar les forces d’assalt 
a la trinxera d’atac, en la finalit-
zació definitiva de la qual tre-
ballen uns dos mil sapadors. Els 
moviments són constants i no 
ens passen desapercebuts. Tot-
hom a l’entorn del comandant 
en cap sap que ens estem apro-

Des de Montjuïc hem fet senyals 
durant més d’una hora, a fi de 
comunicar-nos amb els bons 
patricis que resisteixen i im-
portunen el cordó de setge dels 
borbònics. 

La manca de pa comença a ser 
molt greu: la gent de la Coronela 
ha de menjar sisenes fetes de fa-
ves tan roïns que en altre temps 
no les hauríem donades ni als 
cavalls; també fem un pa xic i 
dolent amb el segó del blat i de 
l’ordi que encara podem arreple-
gar ací i allà; el bescuit, segons 
sembla, es guardarà per al darrer 
moment de necessitat.

Diumenge 12 d’agost de 
1714. Jornada 384 del 
setge.

Primer assalt general de l’invasor 
contra el cap i casal. Després de 
fer esclatar el minat sota el por-
tal Nou, ens han atacat el baluard 
que el defensa i també el baluard 
de Santa Clara. Eren uns 16.000 
hòmens: un terç de tot l’exèrcit 
enemic. 

Els sastres i els gerrers han de-
fensat el portal Nou. El baluard 
de Santa Clara l’han defensat tres 
companyies de la Coronela: la dels 
Cotoners, la dels Espasers i la dels 
Estudiants de Lleis, uns 250 hò-
mens en total. 

A la travessera hi havia les unitats 
de refresc amb uns 700 hòmens, 
comandades directament per Vi-
llarroel i Bellver. 

El nombre de morts i ferits ha 
estat molt gran: hem perdut 78 
hòmens i ens n’han ferits 118. 
L’heroica companyia dels Estu-
diants, que ha carregat a la baio-
neta contra els millors granaders 
suïssos i francesos, ha desaparegut 
gairebé sencera. 

També ha mort, en la defensa, 
el banderer del Regiment de la 
Concepció, Salvador de Copons 
i de Boixadors; el tinent del Re-
giment dels Desemparats, Josep 
Torrents, i el capità de la mateixa 
unitat Manuel Muñoz. 

Però, ironies del destí, avui tam-
bé ha mort la reina Anna d’An-
glaterra. Diuen que els “whigs” 
tornaran al govern i trencaran el 
bloqueig de la nostra Ciutat. Mai 
no perdrem l’esperança, mentre 
mantinguem la nostra determi-
nació de resistir.

Dilluns 13 d’agost de 
1714. Jornada 385 del 
setge.

Per segon dia, l’enemic ha ata-
cat des de les deu de la nit: avui 
contra el baluard de Santa Clara. 
L’invasor hi ha destinat 8.200 
hòmens. Nosaltres l’hem de-
fensat amb 170 hòmens de les 
companyies dels Fusters i els 
Escudellers. Als fusters els han 
pràcticament exterminat. 

Els borbònics s’han sostingut al 
baluard durant 12 hores. Han 
mirat d’acumular-hi feixina 
portada a través de les galeries 
fetes pels minadors i han inten-
tat fortificar-s’hi, en inferioritat, 
enmig del foc horrorós que els 
hem fet des de la muralla. Diuen 
que centenars d’oficials i soldats 
invasors hi han mort. 

sada per a les poques forces 
que resten en nostres cossos 
al caire de l’esgotament. Avui, 
han estat setze hores d’horror 
que els que hi hem participat 
no oblidarem mai. 

Dimecres 15 d’agost de 
1714. Jornada 387 del 
setge.

Després de les tres terribles 
darreres jornades de sang, el 
mariscal duc de Berwick, se-
gons els nostres espies, ha de-
cidit d’ajornar qualsevol nou 
atac. Vol esperar d’haver obert 
una bretxa encara més gran a 
la muralla per fer-hi avançar 
un batalló sencer en formació. 

Sembla que els seus assistents, 
que mai no exposen directa-
ment les seves vides, no n’estan 
tan convençuts: voldrien que el 
setge no durés ni un dia més. 

D’altra banda, també diuen 
que el mariscal duc de Berwick 
ha visitat avui la trinxera i ha 
disposat les mesures adequades 
per reparar-ne els desperfectes 
i posar en marxa una nova ba-
teria de dotze canons per avan-

çar la feina d’obrir bretxa. 

Per part nostra, com 
que gairebé no dispo-
sem de soldats pro-
fessionals, la batalla 
d’aquestes tres heroi-
ques jornades l’han 
sostinguda sobretot 

les tropes de la Coro-
nela. Són tropes for-

mades, majoritàriament, 
per voluntaris disposats a 

morir en defensa de la pàtria. 

El comandament de la Ciutat 
ha ordenat, de nit, una nova 
mobilització, per prevenir un 
nou atac que finalment no s’ha 
produït. 

Hem llançat abundant quitrà 
sobre les bretxes que obren els 
borbònics. 

A la Ciutat, la mort s’hi ha fet 
present com mai fins ara. Però 
beates i beats, consultats ací i 
allà per poble i autoritats, ho 
continuen confirmant: el Cel 
és amb nosaltres, i la nostra re-
sistència ens durà a la glòria de 
la victòria. Déu ens beneeixi, 
catalans!
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