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Divendres, 22 d’agost del 2014

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, darrere de feixina, dos soldats catalans i el capità Jan Pladevall (interpretat per Bernat Quintana al film Barcelona 1714,  
que s’ha rodat a Valls). La feixina (un feix de branques primes lligades ben estretes) servia per fer parapets i altres obres de fortificació  
de campanya. El Dr. Miquel Pérez Latre tot sovint ens en dóna notícia en el seu «Diari de setge». Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 16 d’agost 
de 1714.  Jornada 388 
del setge.

El foc de les bateries bor-
bòniques contra la muralla 
s’ha intensificat, després 
que aquests dies l’invasor 
hagi fracassat en l’intent 
de prendre’ns el baluard de 
Santa Clara. Sabem que els 
minadors ja treballen sota 
els seus murs. 

Els enginyers francesos han 
col·locat noves bateries que 
es fan càrrec de batre no-
més l’angle flanquejat del 
portal Nou i el pany de 
muralla que hi ha entre la 
bretxa i el baluard de Santa 
Clara. 

Dediquen 38 canons a la 
bretxa principal, 12 als 
parapets que hi ha entre 
les bretxes i 12 més a la 
part dels molins; intenten 
eliminar la bateria que 
tenim entre el baluard de 
Jonqueres i el portal Nou. 
El foc de bombes i pedres 
ha estat molt gran i ha fet 
malbé també molts edificis 
dins de la Ciutat. 

Segons els nostres espies, 
avui el mariscal duc de Ber-
wick ha dirigit en persona 
els treballs sobre el terreny. 

Des de Badalona, amb vai-
xell, ha entrat al port de 
Barcelona un mataroní 
amb passaport de l’enemic. 
Potser amb un punt d’exa-
geració, ha explicat que 
entre les dones dels ofici-
als invasors s’hi comenta, 
amb angoixa, que, des de 
l’arribada de Berwick fins 
al dia d’ahir, han mort més 
de 8000 borbònics i que un 
batalló de guàrdies valones 
ha estat exterminat.

Divendres 17 d’agost 
de 1714. Jornada 389 
del setge.

L’enemic treballa fort per 
millorar l’emplaçament 
de les seves bateries i fer-
ne encara més efectiu el foc. 
Nosaltres, tant com podem, 
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414 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

Llevant, fins a ocupar una ba-
teria sencera dels assetjadors; 
però no l’han poguda inutilit-
zar. Hem perdut sis hòmens i 
ens n’han ferits vuit. 

Hem comprovat que arriba-
va, a les proximitats del camp 
enemic, una gran esquadra de 
naus, procedent d’Alacant, 
carregada de viandes. Però 
també han entrat, al nostre 
port, vuit barques de rem amb 
3000 quarteres de gra i una 
petita càrrega de pólvora.

Dilluns 20 d’agost  
de 1714. Jornada 392  
del setge.

Hem trobat a faltar un engi-
nyer irlandès que té informa-
ció preciosa sobre les nostres 
defenses: coneix molt bé l’estat 
de les fortificacions, el detall 
del traçat i el perfil de la traves-
sera, i les contramines que hem 
preparat per contrarestar la fei-
na dels minadors enemics. Ens 
temem que tot això ho pugui 
comunicar a l’enemic. 

Avui, després de sis dies d’ago-
nia, ha mort el coronel Fran-
cesc Matalongacom per les 
nafres rebudes a la batalla del 
baluard de Santa Clara. Perpè-
tua memòria als bons patricis. 

Títol: 
Goleta ancorada 

al moll fent assecar les veles. 
Dimensions: 15 x 20’3 cm (plan-

xa); 29’5 x 22’5 cm (paper). Materi-
als: paper i tinta. Data de construcció: 

segles XVIII i XIX. Autor: Jean-Jérome 
Baugean (Marsella, Occitània, 1765-
1830). Gravat (estampa) propietat del 
Museu Marítim de Barcelona. Núm. 

de registre 7898. [Títol traduït 
del francès per Sònia Taus del 

Águila.]

Des 
del lliurament 29/52, 

il·lustrem el Diari de setge amb 
tipus de naus i embarcacions que van 

participar a blocar Barcelona o a desblocar-la. 
Els navegants catalans sovint van demostrar la seva 

gran perícia a l’hora d’esquivar les naus invasores. Com 
a exemple del que diem, en el «Diari de setge» d’aquesta 

setmana, hi llegim que els dies 16, 19, 20 i 21 d’agost (notem 
que els tres darrers dies són  consecutius, i això ja ens pot donar 

bona idea de l’excel·lència dels nostres navegants) diverses naus i 
barques van aconseguir el moll de Barcelona. Venien de Mallorca 
i van poder fer entrar al cap i casal gra, farina, vi, pólvora, cor-
reus oficials, etc. A més, també el 21 d’agost 17 naus van salpar 
i van trencar el bloqueig enemic (15 d’aquestes naus van viatjar 

a Mallorca i dues van portar instruccions a l’Exèrcit català 
desplegat al rerepaís). El resum sembla clar: només ens van 

guanyar perquè eren més i tenien de tot. Al cap de 300 
anys, tenir de tot ja no els garanteix que ens puguin 

tornar a guanyar, perquè ara (el 9N o un altre 
dia: tant ens és) seran les urnes les que ho 

decidiran. [Nota del coordinador.]

esforços per construir prou de-
fenses que resguardin la bateria 
que descarrega les bombes con-
tra el baluard del portal Nou. 

Gràcies a Déu, fa una colla de 
dies que plou de valent i això 
dificulta molt seriosament la 
tasca dels minadors enemics. 

Per sort, hem pogut perfeccio-
nar la gran mina que vam fer 
sota la bretxa Reial, per conte-
nir tant com puguem el segon 
assalt general dels borbònics. 

Al vespre, els nostres espies han 
informat que, a les cinc de la 
tarda, el mariscal duc de Ber-
wick, amb tots els seus ajudants, 
ha celebrat consell de guerra. 

Aquesta nit, quinze embarcaci-
ons han salpat cap a Mallorca i 
han pogut trencar el bloqueig. 
També n’han salpat dues més 
amb instruccions per al mar-
quès del Poal i el general Mo-
ragues.

els mirem d’entorpir el tre-
ball amb el poc material que 
ens queda en condicions d’ús, 
després de tants mesos de re-
sistència. 

Els sapadors borbònics es 
guarden de la nostra fuse-
lleria per millorar també el 
camí cobert, que és per on 
s’hauran de desplegar les tro-
pes invasores quan ens tornin 
a atacar. 

Sospitem que els minadors 
treballen fort, sota el baluard 
del portal Nou, per fer túnels 
cap a la travessera defensiva 
que hem fet i cap a l’angle que 
faria volar la part més gran 
de muralla i del recinte vell. 

Entretant, des de Mataró han 
fet arribar una carta al conse-
ller segon Feliu de la Penya. 
El volen persuadir que faciliti 
el lliurament de la plaça com 
més aviat millor, amb garan-
tia per a la seva persona, els 
seus béns i els seus interessos, 
a fi d’aconseguir millorar tant 
com sigui possible la sort de 
la Ciutat i evitar-ne la des-
trucció completa. 

Entre els comandaments de la 
plaça, aquests contactes han 
generat una notable descon-
fiança, atès que el contingut 
de les converses s’ha amagat 
a la majoria.

Dissabte 18 d’agost de 
1714. Jornada 390 del 
setge.

Avui ha entrat a la Ciutat, 
amb un missatge del marquès 
del Poal, el capità del Regi-
ment de la Fe Joan Delavilla. 

El nostre general Joan Baptis-
ta Basset, responsable de l’ar-
tilleria de la plaça, ha sorprès 
l’enemic, des del baluard de 
Sant Pere, i li ha fet emmu-
dir una bateria sencera a la 
part dels molins, al costat del 
portal Nou. 

El foc d’artilleria ha estat in-
tensíssim. Els nostres espies 
diuen que el mateix mariscal 
duc de Berwick ha patit avui 
un bon ensurt: mentre reco-
neixia els treballs a la trin-
xera d’atac i les bateries més 
exposades, una de les nostres 

granades ha ferit greument un 
dels seus ajudants. 

El comandant general, Villar-
roel, ha dirigit els treballs a la 
travessera defensiva; també els 
treballs amb què hem acabat la 
gran mina que hem preparat 
sota la bretxa: avui l’hem carre-
gada de pólvora i la farem volar 
quan l’invasor ens assalti. 

La situació és molt greu a l’Hos-
pital general i als convents i a 
les esglésies que acullen la gent 
de la Coronela, sobretot, a causa 
del gran nombre de ferits que 
s’hi apleguen. 

La Ciutat té molta fam. La poca 
vianda que es pot comprar val 
massa sous i lliures. Els ferits 
han de passar amb caldo d’aba-
dejo. Déu ens empari!

Diumenge 19 d’agost 
de 1714. Jornada 391 del 
setge.

En el dia d’avui ha continuat el 
foc a què ens tenen acostumats 
els borbònics per engrandir la 
bretxa entre els baluards de Lle-
vant i de Santa Clara. 

El comandant en cap, el general 
Antoni de Villarroel, acompa-
nyat de tot l’estat major, amb 
generals i coronels, ha visitat 
les fortificacions i la travessera 
defensiva. Ha determinat, sobre 
el terreny, algunes disposicions 
defensives i ha animat els 
nostres soldats. 

S’ha acordat de li-
mitar la sortida 
d’efectius al camí 
cobert. Ofici-
a lment ,  s ’ha 
decidit per no 
exposar ningú 
i reservar tants 
dels nostres com 
puguem per quan ar-
ribi l’embat final; però, 
extraoficialment, tothom 
té clar que també s’ha pres 
aquesta determinació perquè 
molts dels soldats dels piquets 
ja no tornen. 

Aquesta nit, la Companyia 
dels Pagesos de Sant Martí, 30 
de desmuntats i 100 hòmens 
manats pels capitans Baixeres 
i Miravet, han fet una sortida 
i han penetrat a la marina de 

Durant tot el dia, el foc d’arti-
lleria ha estat molt fort. 

Des de Mallorca ha arribat una 
carta datada el 17 d’agost. La 
signa el virrei marquès de Rubí: 
ens avisa d’una comunicació re-
buda de Maó segons la qual l’al-
mirall anglès ha rebut ordres de 
Londres de passar amb la seva 
esquadra a Barcelona i oferir-se 
com a mitjancer per supendre 
el foc dos mesos, amb l’objectiu 
de tractar sobre el destí polític 
dels catalans. 

Per valorar la carta, han celebrat 
reunió el consistori de conse-
llers i la Junta 24a de Guerra. I 
una altra vegada els consellers 
Casanova i Feliu de la Penya hi 
han mantingut fortes discussi-
ons sobre el proveïment de la 
Ciutat.

Dimarts 21 d’agost  
de 1714. Jornada 393  
del setge.

El marquès del Poal i els coman-
daments de l’Exèrcit català des-
tacat al rerepaís han fet Consell 
de Guerra a Olesa de Montser-
rat. Esperem que intentin fer 
entrar un miler d’hòmens per 
reforçar la defensa de Barcelona. 

Entretant, l’enemic continua 
batent amb força la muralla i 

els baluards. En una setmana ha 
ampliat molt la grandària de la 
bretxa principal, per entrar a la 
Ciutat en formació de batalla. 

Cada dia construeix nous empla-
çaments perquè les seves bateries 
no siguin destruïdes per les nos-
tres (entre ahir i avui els hem 
desmuntat fins a dotze canons). 
També reforça el camí cobert i 
les baixades al fossar. 

Com que les portes estan barra-
des i ben vigilades, alguns hò-
mens s’escapen de la Ciutat per 
les mateixes bretxes que baten els 
borbònics, i això els exposa molt. 

L’avançat estat dels treballs 
de l’enemic, els seus constants 
atacs d’artilleria i la feblesa que 
ens provoca la gana, tot, tot ens 
fan pensar que a la primeria de 
setembre l’invasor provarà de 
fer un nou atac general contra 
la Ciutat. 

Avui, per tercer dia consecutiu, 
al moll hi han pogut entrar al-
gunes de les embarcacions que 
van sortir de Mallorca el dia 18. 
El govern de la Ciutat els ha ha-
gut de posar guarda nombrosa i 

ben armada per evitar que els 
més famèlics en saquegeissin la 
farina i el vi.

Dimecres 22 d’agost  
de 1714. Jornada 394  
del setge.

De matinada, el comandant en 
cap, el general Antoni de Villar-
roel, ha anat a reconèixer els 
treballs i a passar revista a les 
guardes dels baluards, les bretxes 
i les travesseres. També ha pas-
sat revista als cossos de reserva. 

A més, en presència dels en-
ginyers, ha visitat també les 
bateries de la nostra artilleria; 
en particular la del famós bom-
barder Costa, que, només avui, 
ha aconseguit desmuntar, l’un 
darrere l’altre, fins a cinc canons 
borbònics. 

Gràcies al foc tan encertat que li 
fem des del baluard de Sant Pere 
fins al baluard de Jonqueres, 
obliguem l’enemic a fer grans 

Pere Martí i Bertan la ressenya

Andreu Martín 
(Barcelona, 1949) és 
escriptor ben cone·
gut de la literatura 
catalana actual tant 
per a adults com per 
a joves. Les seves 
novel·les policía·
ques, per exemple, 
han estat traduïdes 
a diverses llengües, 
han rebut nombrosos 
guardons i, sobretot, 
han estat un gran èxit 
de públic. 

Com ja havia fet en 
altres de les gairebé 
cent obres que ha 
escrit, a Cicatrius de 
1714, un dels pares 
de Flanagan (detectiu 
literari creat per An·
dreu Martín i Jaume 
Ribera) ens fa entrar 
de ple en una novel·
la històrica d’aventu·
res, i a més juvenil.

És juvenil, entre altres 
coses, perquè el 
protagonista (que no 
dubtem a qualificar 
d’heroi) té 14 anys 
acabats de fer, quan 
s’esdevenen els fets 
principals de l’obra. 

És històrica perquè 
aquests fets es de·
senrotllen a principi 
del segle XVIII: con·
cretament durant el 
setge a què, del 1713 
al 1714, van sotmetre 
Barcelona dos grans 
exèrcits: l’espanyol i 
el francès. 

I és d’aventures, 
perquè, en bona part, 
compleix les caracte·
rístiques fonamentals 
de la novel·la d’aven·
tures (històrica o no) 
que Juan Ignacio 
Ferreras va fixar en la 
seva obra La novela 
por entregas 1840-
1900 (Taurus, 1972). 

En primer lloc, hi 
tenim l’heroi i l’anti·
heroi, contraposats 
en els objectius, 
però sobretot en els 
valors i els antivalors. 
En segon lloc, la 
temporalització, que 
aparentment és molt 
clara i fins i tot deta·
llista, però que en el 
fons no incideix gens 
sobre l’acció. 

En tercer lloc, s’hi 
recorre a l’acció o 
a les accions dels 
personatges. Es tracta 
d’una acció que, duta 
a terme normalment 
per un sol individu, 
es multiplica fins que 
esdevé trepidant. 

En quart lloc, hi dis·
posem del tema de la 
reconquesta (com en 
diu Ferreras) o de la 
recuperació. Aquesta 
reconquesta consis·
teix a desposseir el 
protagonista d’uns 
drets que li correspo·
nen. 

I en cinquè lloc hi 
ha allò que Ferreras 
en diu «l’estructu·
ra melodramàtica 
triangular» (estreta·
ment lligada al tema 
de la reconquesta). 
Aquesta estructura 
consisteix a desdo·
blar l’heroi; és a dir, a 
crear un personatge 
víctima i un personat·
ge salvador, a més de 
l’antiheroi, esclar.

Totes aquestes carac·
terístiques (amb els 
matisos que vulgueu 
i que imposa el fet 
que sigui una novel·la 
del segle XXI i no pas 
del segle XIX) són 
ben presents a Cica-
trius de 1714. 

TRICENTENARI LLIBRES

Una novel·la històrica 
d’aventures

Títol: CICATRIUS DE 1714

Autor: ANDREU MARTÍN

Apèndix històric:  JORDI MATA

Editorial: BROMERA

En primer lloc, 
Bernat, a més de ser 
el protagonista, és 
l’heroi de l’obra. És 
capaç de lluitar per 
uns ideals i uns va·
lors que comparteix 
amb la seva família, 
i això farà que no 
dubti a exposar 
la pròpia vida per 
defensar·los. 

En segon lloc, les 
peripècies per què 
ha de passar Bernat 
es podrien haver do·
nat en qualsevol al·
tra època i circums·
tància. En tercer lloc, 
l’acció és més que 
trepidant, sobretot 
en el desenllaç.

En el desenllaç, 
gairebé ens hi re·
sulta increïble que, 
en tan poc temps, 
Bernat pugui fer 
tantes coses i passar 
tantes calamitats per 
assolir el seu objec·
tiu: fer fracassar la 
trampa borbònica 
que ha de fer caure 
Barcelona aquella 
mateixa nit. 

En quart lloc, és clar 
que Bernat també 
lluita per recuperar 
uns drets que li han 
robat com a indi·

vidu. Però, en aquest 
cas, també són uns 
drets que li han robat 
com a individu d’un 
poble, el català, ja que 
són tots els catalans 
els que estan a punt 
de perdre els seus furs, 
les seves lleis; és a dir, 
la seva independència. 

Val a dir que aquí, i 
a diferència del que 
se sol esdevenir en la 
novel·la d’aventures 
clàssica, l’heroi no po·
drà recuperar aquests 
drets: per més que 
guanyi una batalla, no 
pot guanyar la guer·
ra, com molt bé sap 
l’autor, que vol ser fidel 
a la història. 

I aquesta història, 
com que es basa en 
una veritat històrica, 
Andreu Martín té una 
cura especial a fer·la 
versemblant, a fer·la 
creïble. I aquesta cura 
l’autor ens la demostra 
amb la documenta·
ció que utilitza sobre 
l’època.

La cinquena caracte·
rística (i última) potser 
és la que ens queda 
més desdibuixada, tot 
i que gosaríem dir que 
també hi és: Bernat és 
una víctima innocent 

de la ira dels france·
sos (concretament 
del capità LeVial).

Però alhora n’és el 
vencedor, perquè 
els desbarata uns 
plans maquiavèl·lics 
que haurien pogut 
fer perdre la guerra 
definitivament als 
catalans. No cal dir 
que per poder·ho 
aconseguir comptarà 
amb ajudants tan 
inestimables com el 
Nicolau o la Vicenta. 

Cicatrius de 1714 
és una novel·la de 
gènere que beu de 
totes les fonts clàs·
siques i que podem 
situar entre Walter 
Scott i Alexandre Du·
mas, sense oblidar 
un autor ben nostre 
i massa desconegut: 
Clovis Eimeric. 

Cicatrius de 1714 
és una novel·la que 
utilitza els recursos 
més habituals del 
gènere: l’estructura 
clàssica (presentació, 
nus i desenllaç), les 
nits de tempesta, les 
lluites desiguals, les 
traïcions més ines·
perades, el misteri 
i la intriga (sempre 
al final de capítol i 
sovint de subcapítol i 
tot, com passa en la 
més pura novel·la de 
fulletó). 

Cicatrius de 1714 
és una novel·la que 
enganxarà els joves 
lectors i que els per·
metrà de conèixer 
una mica millor uns 
fets que, com subrat·
llen alguns dels seus 
personatges, els ha 
de saber la Història 
(pàgina 126). 

Cicatrius de 1714 
és una novel·la amb 
un títol d’allò més 
aconseguit i ben 
polisèmic, perquè les 
cicatrius (marques, 
ferides o senyals) 
són tan reals com 
simbòliques. I, això, 
l’autor ens ho deixa 
ben clar en obrir i 
tancar l’obra (pàgi·
nes 37 i 217).
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