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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, un monjo interpretat per un figurant a la pel·lícula Barcelona 1714. A la Barcelona assetjada, els monjos i les monges de tots els ordes religiosos van participar, activament i des 
de tots els àmbits, en la defensa incondicional del cap i casal. Foto: Manel Martí

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 19 de juliol de 
1714. Jornada 360 del 
setge.

Tot i que els darrers dies han 
entrat al moll de Barcelona 
algunes embarcacions, la 
carestia d’aliments és ara 
mateix molt greu. Cada dia 
tenim menys queviures per 
repartir i els preus es dispa·
ren. 

Però precisament avui ens 
han arribat un xabec i un 
llaüt procedents de Mallor·
ca, amb algunes provisions 
i amb cartes d’Itàlia, segons 
les quals el baró de Wetzel 
ha passat de Milà a Nàpols, 
on prepara un comboi amb 
gran urgència per socórrer 
Barcelona. El poble ja des·
confia profundament de 
qualsevol ajuda externa. 

La Ciutat ha determinat 
que, ateses les fatigues i els 
treballs dels membres de la 
Coronela per dur a terme les 
guardes, que no els perme·
ten d’atendre els seus oficis i 
d’aconseguir menjar, tots els 
dies de guàrdia i fins al final 
del setge, cadascun cobrarà 
quatre sous de socors. 

L’enemic continua perfec·
cionant els seus treballs de 
trinxera. Sembla que ha 
establert una línia de co·
municació amb els cordons 
del convent dels Caputxins. 
L’artilleria de la plaça ha in·
tentat dificultar, amb el seu 
foc, tots aquests moviments. 

El comandant en cap, el ge·
neral Villarroel, m’ha fet re·
dactar instruccions concre·
tes, a fi de reforçar diversos 
punts de la muralla.

Divendres 20 de  
juliol de 1714.  
Jornada 361 del 
setge.

Des de la plaça hem com·
provat que l’enemic ha 
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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.

dos baluards anteriors i una 
altra de 10 sobre el pont dit 
de les Bigues. A més, en paral·
lel a les de canons, els invasors 
han configurat quatre bateries 
més de morters a molt poca 
distància. 

En el dia d’avui, el comandant 
en cap, el general Villarroel, ha 
dictat un ban en el qual atorga 
vuit dies al general don Josep 
Antoni Martí i als altres co·
mandaments absents, per tal 
que es presentin davant la jus·
tícia i l’auditor militar.

Des 
de la setmana 

passada, il·lustrem el 
Diari de setge amb els diferents 

tipus de naus i embarcacions que 
van participar a bloquejar Barce-

lona per mar o a trencar el bloqueig 
dels invasors per tal de socórrer els 
defensors de la ciutat amb queviu-

res, pólvora i municions provi-
nents de Mallorca. [Nota 

del coordinador.]

Títol: 
Mitja galera, vista 

pel davant, al moll.Dimen-
sions amb suport paper: 22’5 x 

28’5 cm. Materials: tinta. Data de 
construcció: segle XVIII; segle XIX. 

Autor: Jean-Jérome Baugean
 (Marsella, Occitània, 1765-1830). 

Gravat (estampa) propietat del Mu-
seu Marítim de Barcelona. Núm. 

de registre 7915. [Títol traduït 
del francès per Sònia Taus 

del Águila.]

«Donec Perficiam» i 
«Fins que ho acon-
seguim» són dues 
expressions que volen 
dir exactament el 
mateix. L’una és en llatí i 
era el lema de les Guàr-
dies Reials Catalanes, 
un regiment que lluità 
durant la guerra de Suc-
cessió a favor de l’arxi-
duc Carles (i que aplegà 
els valerosos Vigatans 
de Josep Moragues).

L’altra és en català i és el 
lema de Valls-Alt Camp 
per la Independència, 
que és l’assemblea 
territorial de l’Assem-
blea Nacional Catalana 
(ANC).

No sabem per què les 
Guàrdies Catalanes van 
triar aquest lema (supo-
sem que per expressar 
la seva voluntat de 
lluitar fins a la victòria), 
però sí que sabem 
per què el vam triar 
nosaltres.

A l’estiu de 2012 co-
mencem la campanya 
«No la despengis» per 
demanar als ciutadans 
que pengin l’estelada 
al balcó fins a l’Onze de 
Setembre. Davant l’èxit 
de la proposta, després 
de la Diada decidim 
continuar la campanya 
amb el lema «¡No la 
despengis fins que ho 
aconseguim!». 

Per això posem el títol 
Fins que ho aconseguim 
al llibre que recull la 
història del primer any 
d’existència de Valls-Alt 
Camp per la Indepen-

VALLS ALT CAMP PER 
LA INDEPENDÈNCIA
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

dència. En resum, es tracta 
d’una feliç i casual coin-
cidència amb el «Donec 
Perficiam».

¿Què celebrem aquest Tri-
centenari? Doncs celebrem 
precisament això: que 
aquell «Donec Perficiam» 
perviu en el «Fins que ho 
aconseguim». Tres segles 
després, encara hi som 
i encara diem el mateix. 
Aquesta és la nostra gran 
victòria.

Ha estat un encert que 
les institucions catalanes, 
i l’Ajuntament de Valls en 
particular, hagin apos-
tat per commemorar el 
Tricentenari amb aquest 
esperit. També ha estat un 
encert que la Comissió de 
Valls tiri endavant projectes 
de qualitat com aquestes 
pàgines setmanals a El 
Vallenc.

Des de l’ANC estem con-
vençuts que la victòria és 
a prop i que complirem 
el lema. Tenim la majoria 
social a favor del dret a 
decidir i tenim la majoria 
social a favor de la inde-
pendència. 

Només ens calen dues 
coses. La primera és perse-
verar encara una mica més 
i aguantar (sense caure en 
provocacions) els atacs i 
les mentides que s’inten-
sificaran a partir d’aquest 
estiu per part de l’Estat 
espanyol per estroncar el 
procés.

I la segona cosa que ens 
cal és acabar d’apuntalar 
aquesta majoria social 
seduint un sector d’inde-
cisos que pot ser cabdal 
per al resultat final (se sol 
convèncer més amb les ac-
tituds i els comportaments 
que amb les paraules).

Ara sí, només una mica 
més: donec perficiam, fins 
que ho aconseguim.

Del Donec Perficiam  
al Fins que ho aconseguim

La cavalleria enemiga, segons 
sembla, la mana avui també el 
nostre compatriota botifler el 
coronel Marimon. 

A primera hora, els informadors 
de la plaça han donat notícia 
que l’enemic ha perfeccionat les 
seves trinxeres, fins al punt que 
ja es troba en disposició d’inici·
ar l’operació formal d’atac. 

Fins ara ha cobert de feixina les 
troneres i ha amagat als canons, 
però se sap que té totes les seves 
peces ubicades i proveïdes per 
inciar el bombardeig sistemà·
tic de la muralla. Sembla que el 
duc de Berwick ja ha donat les 
ordres perquè demà a primera 
hora s’iniciï l’atac. 

La plaça ha respost intensificant 
el seu foc de canons i morters, 
llançant bombes, granades i 
pedres, i posant encara més 
d’esforç a construir la defensa 
de darrere la muralla: hi ha tre·
ballat tothom, sense tenir·ne en 
compte ni l’estat, ni la graduació 
ni la jerarquia. 

Dimecres 25 de juliol de 
1714. Jornada 366 del 
setge.

Avui tot just fa un any que les 
tropes de les Dues Corones van 
encerclar Barcelona. Continu·
em amb l’esperança de resistir, 
en una aventura heroica, com 
no ho ha fet cap altra plaça des 
de fa segles. 

En presència, segons les nostres 
avançades, del mateix maris·
cal duc de Berwick, que avui 
celebra el seu sant, a les sis del 
matí, els canons emplaçats a la 
segona paral·lela, en lloc emi·
nent, han començat a batre 
de prop les nostres muralles 
al lloc que han triat per a l’as·
salt: entre els baluards de Santa 
Clara i el portal Nou. 

Són 84 canons de gran calibre i 
24 morters. Fan tanta fumera i 
aixequen tanta pols que sembla 
impossible que puguin veure la 
Ciutat contra la qual disparen. 

obert algunes troneres en la 
línia d’atac que ha construït 
davant del pany de muralla 
que va des del portal Nou fins 
al de Santa Clara. 

Els nostres espies diuen que 
avui la guàrdia de trinxera 
l’ha manat el mateix enginyer 
tinent general Pròsper de Ver·
boom i que a la tarda, com la 
major part dels dies, l’ha visitat 
el duc de Berwick en persona. 

El comandament de la plaça, 
després d’estudiar amb de·
tall totes les circumstàncies 
desesperades que obliguen a 
prendre una tan difícil deter·
minació, ha traçat una línia a 
l’interior de les defenses i ha 
ordenat de fer caure totes les 
cases que podien embarassar 
les operacions per mitjà de 
les quals la plaça vol 
avançar·se a la segu·
ra destrucció de la 
muralla exterior. 

El general Joan 
Baptista Basset 
també ha or·
denat disposar 
noves bateries 
de morters a l’es·
quena de la corti·
na de la muralla, tot 
reforçant·la en alguns 
punts i fent reomplir i ter·
raplenar alguns buits. 

S’han aplegat els consistoris 
de la Diputació del General, 
el Braç Militar i els consellers 
de Barcelona. Han encarregat a 
una novena, presidida per don 
Joan de Lanuça i d’Oms, comte 
de Plasència, que proposi quin 
ha de ser el capteniment de la 
Ciutat en aquest moment d’ex·
trema necessitat.

Dissabte 21 de juliol 
de 1714. Jornada 362 
del setge.

A Sant Celoni, el coronel 
Ermengol Amill ha encalçat 
una columna francesa i li ha 
provocat fins a 30 morts. 

A la plaça, els Tres Comuns, 
com a l’abril, han tornat a 
estudiar la possibilitat de fer 
una gran sortida, encapçala·

da per la bandera de Santa 
Eulàlia. 

Avui, de lluny, hem compro·
vat que dos vaixells de guerra 
anglesos es mantenien a l’ex·
pectativa, a certa distància de 
la nau capitana de França. 

Sota les ordres del general 
Basset, ha continuat, per part 
nostra, un foc intens sobre els 
treballs de l’enemic a les trin·
xeres d’atac. Des de la Ciutat 
hem comprovat que es van 
configurant les bateries de 
l’enemic: una de 10 canons 
davant del baluard de Lle·
vant, una altra de 8 al front 
de Santa Clara, una de 46 a la 
cortina de muralla entre els 

Diumenge 22 de juliol 
de 1714. Jornada 363 del 
setge.

El general Basset no cessa a fer 
llançar bombes de metralla i ex·
plosió contra la construcció de 
les paral·leles. Esclaten a l’aire 
amb la seva càrrega mortal. Di·
uen que matem entre quaranta 
i cinquanta sapadors cada dia, 
dany que va en augment a me·
sura que s’aproximen més i més 
a les nostres muralles i disminu·
eix la distància de tir. Avui sem·
bla que hem ferit un dels caps de 
brigada d’enginyers francesos, i 
un altre comandament gal. 

Des de la Ciutat, avui hem sentit 
ben clarament música des de les 
seves trinxeres: diuen que és per 
evitar que es delatin els movi·
ments dels carros que porten les 
seves peces d’artilleria amunt i 
avall per trobar el millor empla·
çament. 

Els dos capitans anglesos dels 
vaixells situats davant la Ciutat 
han demanat de ser rebuts per 
lliurar algunes cartes de l’almi·

rall Wishart al comandament de 
la plaça. Els ha anat a buscar l’aju·
dant reial don Martí Zuviria. Han 
estat rebuts amb tots els honors i 
han dinat a casa del comandant 
en cap, el general Villarroel. 

Ha quedat en secret l’objecte de 
la seva missió, encara que per la 
Ciutat hi corre que els anglesos 
estan queixosos pel mal que els 
fan els nostres corsaris. 

Dilluns 23 de juliol de 
1714. Jornada 364 del 
setge.

Diuen que avui han arribat nou 
batallons francesos per reforçar 
el setge, uns quatre mil cinc·cents 
hòmens de refresc. Sembla que 
vénen una mica atrotinats per la 
persecució del coronel Ermengol 
Amill, que els ha fet combat a la 
rereguarda, entre Hostalric i Sant 
Celoni. 

Els capitans anglesos dels navilis 
fondejats davant la Ciutat han 
tornat a comparèixer davant les 
autoritats. Per donar·los satisfac·
ció, el consistori de Barcelona ha 
fet un ban públic, mitjançant el 
qual ha demanat, en aplicació 
de la decisió presa per la Nove·
na de Guerra, que tots e l s 

capitans, patrons, corsaris, mari·
ners i qualsevol altra persona de 
qualsevol grau, estat o condició, 
no s’atreveixin a capturar, dete·
nir ni maltractar bastiment de 
cap mena dels anglesos, encara 
que porti queviures o altres béns 
i provisions a l’exèrcit assetjador, 
sota pena de la vida i de la pèrdua 
de l’embarcació. 

Els borbònics han continuat avui 
els seus treballs incomptables, nit 
i dia, amb un foc eixordador dels 
seus canons i morters. Diuen que 
avui, més que cap altre dia, han 
fet treballar fins a prop de tres mil 
sapadors, que s’han concentrat, 
com un sol home, a fer línies de 
comunicació darrere les bateries. 

A la plaça, la tasca continua en la 
línia de defensa que hem començat 
a construir darrere les muralles.

Dimarts 24 de juliol de 
1714. Jornada 365 del 
setge.

Aquesta matinada hem sabut que 
s’ha passat a l’enemic, en compa·
nyia d’onze soldats dels nostres, 
el tinent del Regiment de Cuiras·
sers de Sant Miquel Dídac Oro·
bio. Oprobi etern als covards que 
abandonen el seu poble, els seus 
camarades, els seus amics. 

Els procediments contra 
el general Martí i els 

altres desertors conti·
nuen endavant, per a 
escarment dels febles. 

Encara que algunes bombes 
s’han escapat ciutat endins, 
es confirma que l’ànim del 
mariscal duc de Berwick és 
de fer rendir Barcelona com 
més aviat millor, no pas de 
castigar·la sense pietat. 

El foc d’artilleria dels dos 
cantons ha estat molt in·
tens. També, les escaramus·
ses a prop del convent dels 
Caputxins, on els fusellers de 
guàrdia de la Ciutat han fet 
fugir i abandonar feixina a 
la tropa dels enemics. 

A mitjanit, els atacants han 
cridat a avançar al davant de 
les seves posicions del portal 
Nou, però tot ha quedat en 
una falsa alarma.
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