
Amb permís del comte i 
davant de l’astorament dels 
militars borbònics, va sortir 
de Barcelona un cos pinto-
resc de 10.000 homes i do-
nes armats fins a les dents, 
amb uns pocs centenars de 
soldats regulars. Tots es van 
enfilar muntanya amunt i 
van obligar l’Exèrcit borbò-
nic a suspendre els atacs 
i a concentrar-se a aturar 
l’envestida.

La batalla va durar set hores 
i van caure 400 barcelonins i 
200 soldats borbònics. Però 
el carnatge no va ser estèril: 
va obligar els caps aliats a 

mantenir i reforçar Montjuïc 
durant quatre dies més, un 
temps que acabaria sent 
vital per salvar Barcelona i la 
causa aliada.

Al final els borbònics van 
conquerir tota la muntanya 
i van començar a piconar 
la muralla de Barcelona al 
mateix lloc on havien apun-
tat els aliats l’any anterior. A 
dins, els defensors s’afanya-
ven a reparar les defenses 
en unes condicions infer-
nals. El Govern català fins i 
tot va donar els tarongers 
del seu pati com a material 
de construcció.

En aquesta situació deses-
perada, els defensors van 
reprendre les sortides contra 
les trinxeres amb més força. 
Al seu torn, els sometents i 
els miquelets de fora inten-
sificaven les seves accions 
contra la rereguarda borbò-
nica. Entre tots van acon-
seguir que la ciutat resistís 
encara una setmana més. 

Arribats al maig, la situ-
ació ja era insostenible i 
la ciutat estava a punt de 
rendir-se. Des de Tarragona, 
el diplomàtic i espia anglès 
Mitford Crowe escrivia a la 
cort de Londres amb cert 

ressentiment (1). No sabia 
que, des de Portugal, el 
marquès de las Minas i el 
general Galway començaven 
a moure tropes per atacar 
Madrid, a fi de deixar en 
fals la posició borbònica a 
Barcelona. 

El 4 de maig van arribar 
notícies a Barcelona que, 
a Tarragona, ja s’hi havien 
albirat els vaixells angloho-
landesos de l’almirall Leake. 
Davant d’aquesta nova, 
l’almirall francès va aban-
donar les aigües catalanes 
sense presentar batalla. El 
dia 7 els aliats desembarca-

ven 6.000 homes frescos i 
proveïments a Castelldefels 
i obligaven l’Estat Major bor-
bònic a prendre una decisió 
ràpida.

Ben diferents de les delibe-
racions del Consell d’Estat 
castellà de l’any anterior, 
molts oficials i aristòcrates 
castellans proposaven de 
negociar amb els catalans. 
Ens volien oferir de blindar 
les lleis i el sistema polític, o 
senzillament retornar direc-
tament a la situació anterior 
al 1640 (estaven disposats 
fins i tot a tornar-nos les 
insaculacions).

Això confirma definitivament 
que aquest assumpte era 
cabdal entre les raons de la 
guerra de Successió i justi-
fica la importància que hi 
hem donat en tota aquesta 
sèrie d’articles. També ens 
fa entendre que la relació 
entre els catalans i els aliats 
tampoc no devia ser tan idíl-
lica. Si ho hagués estat, els 
castellans no haurien pensat 
de proposar-nos aquests 
tractes.

Però al capdavall es va 
imposar l’obsessió antica-
talana tant de la majoria de 
castellans com de Felip V 

64 65

a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
17/2015. Coordinador: Marcel Banús i Banús. Col·laboradors: Ramon Riera Font, National Maritime Museum, Royal Museums Greenwich. Disseny: El Vallenc

I avui arribem al final 
d’aquesta sèrie d’ar-
ticles: «Dels segadors 
als vigatans». Com 
dèiem la setmana 
passada, hi hem 
descobert el fil con-
ductor entre la guerra 
dels Segadors i la 
guerra de Successió: 
la lluita que vam dur 
a terme els catalans 
per defensar la nostra 
independència. Això 
ens ha fet explorar 
més de seixanta anys 
de la nostra història 
que acostumen a ser 
poc coneguts: del 
1640 al 1706.

Reprenem ara el fil 
de la narració de la 
setmana passada. 
Ens havíem quedat 
en el punt en què els 
catalans, amb Rafael 
Casanova al davant 
(aleshores conseller 
tercer del Consell de 
Cent de Barcelona 
—avui seria l’Ajunta-
ment), van convèncer 
Carles III perquè es 
quedés a defensar 
Barcelona contra el 
setge borbònic del 
1706. Aquest set-
ge és el tercer dels 
quatre que la capital 
de Catalunya patirà al 
llarg de la guerra. 

Els consellers germà-
nics havien aconse-
llat al comte que se 
n’anés, perquè les 
forces borbòniques 
eren superiors a 
les dels defensors. 
Malgrat això, Carles 
III no els va fer cas i 
va decidir participar 
de manera activa en 
la defensa, tant, que 
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Dels segadors als vigatans (28/28). L’eclipsi (1706): 2a part
sovint es va fer present 
físicament entre els 
ciutadans.

Carles va arribar a l’ex-
trem d’ajudar a reparar 
les defenses i les mu-
ralles. També va assistir 
a misses i a pregàries 
multitudinàries. I, és clar, 
va enviar ordres a Peter-
borough perquè tornés 
de València immedia-
tament. La resistència 
agafava solera.

La resta del Principat 
també va reaccionar 
ràpidament. Aviat van ar-
ribar reforços de soldats 
regulars des de Girona 
i Lleida i altres ciutats. 
Per mar, van començar 
a arribar provisions i 
petits contingents de 
reforç des dels ports del 
Maresme. 

A l’abril molts municipis 
van mobilitzar partides 
de sometents, que van 
acampar entre Sant 
Cugat i Collserola i van 
tallar els camins entre 
Barcelona i la plana 
interior del Principat i la 
connexió amb el Rosse-
lló i la Cerdanya. 

Segons l’historiador 
contemporani Castellví, 
es van arribar a concen-
trar fins a 15.000 homes 
que es dedicaven a tallar 
i confiscar l’aprovisio-
nament i els reforços 
borbònics, i a aterrir el 
campament francocaste-
llà, escampat pel pla de 
Barcelona.

Com havien fet abans els 
aliats, els caps borbònics 
van decidir de començar 
a fer trinxeres des de la 
falda de Montjuïc cap a 
la ciutat per la banda del 
portal de Sant Antoni. 

En tot moment hi havia 
1.000 homes cavant, 
mentre la flota francesa 
es dedicava a bombar-
dejar la ciutat, per terro-

ritzar-la. Des de la ciutat 
i Montjuïc, els defensors 
van fer diverses sortides, 
però no van aconseguir 
destorbar les tasques de 
setge.

El 21 d’abril les tropes 
borbòniques, després 
d’haver ocupat dies 
abans les fortificacions 
exteriors de Montjuic, 
van intentar assaltar-ne 
l’interior, defensat per 
unes tropes terriblement 
castigades. 

Tot i que els resistents 
van poder aguantar, 
van tenir unes pèrdues 
excessives: 900 defen-
sors contra 150 atacants. 
Per això, l’oficialitat va 
decidir d’emprendre una 
retirada progressiva per 
no perdre més soldats 
i salvar tant de material 
com fos possible.

De bon matí, les dones 
que pujaven a Montjuïc 
amb avituallaments van 
tenir la impressió que 
els resistents aliats ja 
s’havien rendit. Indigna-
des, van tornar corrents 
a la ciutat i va començar 
una crida espontània 
a sometent, a toc de 
campana. 

Per impedir que l’ene-
mic s’adonés que es 
preparava una nova sor-
tida, el conseller primer 
(avui en diríem l’alcalde) 
Francesc de Santjoan 
va intentar aturar les 
campanades i, per error, 
va ser tirotejat i mort.

El conseller segon (el 
jurista Francesc Gallart) i 
el tercer (Rafael Casano-
va) van assumir el con-
trol de la milícia popular 
i de l’ordre. Com que ja 
era impossible reconduir 
la situació, van treure el 
penó de Santa Eulàlia, 
símbol de la defensa de 
la ciutat, i van demanar 
autorització a Carles III 
per fer una sortida.

(1) «Pot veure, senyor, què és no tenir socors d’homes i de vaixells en 
més de sis mesos. Vaig aconsellar, a temps, a la nostra cort, de com  
podria ser de temuda la unió d’Espanya i França. Desconec on ha estat  
el problema de no haver rebut fins ara una síl·laba de Portugal ni una 
línia d’Anglaterra des que us ho vaig fer saber, de Barcelona estant.»
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El 4 de maig del 1706 van arribar notícies a Barcelona que, a Tarragona, ja s’hi havien albirat els vaixells angloholandesos comandats per l’almirall Leake. Davant d’aquesta nova, les naus franceses,  
que fins aleshores havien bombardejat Barcelona per aterrir la població, van abandonar les aigües catalanes sense presentar batalla.  

Al quadre hi veiem: l’esquadra holandesa a l’esquerra, la flota britànica a la dreta i un grup més petit de vaixells anglesos a punt d’entrar a port.

i, davant del risc d’una 
clara derrota, l’Exèrcit 
francocastellà va fugir 
cap als Comtats tot 
destruint els pobles que 
trobava pel camí. Això 
fins que els sometents i 
miquelets van començar 
a fiblar-los. Llavors la 
fugida es va convertir en 
desbandada.

La coincidència d’aques-
ta retirada amb un 
eclipsi solar va significar, 
per a molts, que els dies 
feliços de Lluís XIV, el rei 
Sol, s’havien acabat. I 
tenien bona part de raó. 
Els estudis més actuals 
revelen que Lluís XIV (un 
monarca utilitzat mas-
sa sovint com a model 
d’eficàcia i modernitat) 
en realitat va extorquir 
els seus súbdits i va arru-
ïnar França. Ho compro-
varia el seu successor el 
1715, en rebre un regne 
en bancarrota total.

Tornant a la Barcelona 
del 1706, la victòria va 
reforçar molt la posició 
de Carles III. Amb l’exèr-
cit francocastellà absent, 
els aliats aviat van alli-
berar el Regne d’Aragó, 
l’Aran i la resta del Regne 
de València. Al setembre, 
el Regne de Mallorca 
també es va afegir al 
bàndol aliat, amb la tris-
ta excepció de Menorca, 
que va ser abandonada 
en mans dels Borbons 
fins al 1708.

El setge també havia fet 
evident el caràcter i l’en-
cert d’un personatge que 
aniria adquirint impor-
tància: Rafael Casanova i 

Comes. Poc després del 
setge, Carles III el recom-
pensaria fent-lo ciutadà 
honrat, condició sense la 
qual no hauria pogut ser 
mai el conseller primer 
del 1714. 

Una dada significati-
va sobre la tasca i les 
dificultats superades 
per Casanova és que el 
conseller segon, Gallart, 
va ser jutjat i condemnat 
per traïdor. Va acabar 
fugint i es va afegir a les 
tropes borbòniques.

Resistència  
i transcendència

Creiem que la victòria del 
1706 és clau per enten-
dre la titànica resistència 
de Barcelona el 1713-
1714, en el quart setge, 
el més conegut. Els bar-
celonins tenien l’experi-
ència que la resistència 
aferrissada fins al darrer 
moment havia salvat la 
ciutat, perquè havia per-
mès que arribés la flota 
aliada just a temps. 

Està documentat que 
al setembre del 1714 
la flota britànica va 
rebre ordres directes 
del nou rei anglès Jordi 
I per reunir-se a Maó i 
dirigir-se cap a Barcelo-
na. Era justament el que 
esperaven els resistents 
catalans, però la ciutat ja 
havia caigut. 

És més que segur que la 
memòria d’aquella ajus-
tada victòria de 8 anys 
abans encara planava 
damunt dels defensors 
de l’11 de setembre. 
Això ens situa molt per 

damunt de «la ignoràn-
cia», «el fanatisme» i «la 
tossuderia» dels defen-
sors catalans que massa 
historiadors tendencio-
sos ens han volgut fer 
creure, per despresti-
giar-ne la memòria i 
demostrar la inutilitat de 
resistir la pressió caste-
llanista. 

L’11 de setembre del 
1714, la constància i 
la valentia dels homes 
i dones (catalans i de 
moltes altres nacions) 
defensant la ciutat pam 
a pam, carrer a carrer, 
va impedir el carnatge i 
l’arrasament de la ciutat 
que tant anhelaven el rei 
sanguinari i els ressentits 
que l’assessoraven.

Amb els supervivents, 
va perviure el record de 
la seva èpica i d’allò per 
què havien lluitat. Pels 
nostres drets, per les 
nostres lleis i la nostra 
forma de veure el món. 
Un record que ens ha 
permès ser com som 
avui dia. 

Per part nostra, esperem 
que els 28 articles (el 
darrer en dues parts) 
que El Vallenc ens ha 
publicat (així com les 
conferències en què 
tenen origen) siguin 
un modest tribut que 
ajudi a comprendre 
millor els homes i les 
dones d’aquell temps. 
Però també esperem 
que serveixin al lector 
per destriar i rebatre les 
falsedats que ens volen 
imposar, encara avui dia, 
els vencedors.


