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a Valls 
i al Camp
de Tarragona

Comissió  
del Tricentenari  

a Valls
A la capçalera, daus i cartes, al film rodat a Valls Barcelona 1714. Al segle XVIII els adults es reunien en els triquets (establiments on es podia jugar, 
prendre una copa i estar una estona amb els amics). Jugaven, a l’interior, a una mena de billar, a daus o a cartes, i a l’exterior, al joc de la pilota i al joc 
de l’argolla. Els xiquets jugaven a les firetes, als daus, a les bales, a les tabes, als xiulets, al tres en ratlla, a les bitlles, als escacs, a les raquetes, als 
carruatges, a les carraques, a la gallina cega, al joc de l’oca, a les cartes, a tocar i parar, a fer la guerra...  
i també jugaven amb io-ios, nines, capses musicals... [Adaptació d’un text de l’XTEC.]  Foto: Manel Martí.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 23 d’agost de 
1714. Jornada 395 del 
setge.

L’artilleria ha estat avui 
molt activa. Els borbònics 
han posat en servei una 
nova bateria de dotze ca-
nons que dispara, des de 
l’esquerra, contra el baluard 
de Santa Clara. 

Ha mort avui el tinent Jor-
di Cabrera, del Regiment de 
Fusellers de Muñoz. 

De matinada, el general 
Villarroel ha tornat a re-
conèixer personalment els 
treballs de defensa i ha ne-
gociat, amb els membres de 
la Junta Secreta, una millor 
remuneració dels defensors. 

Tot el comandament de la 
plaça ha demanat a la Junta 
de Medis que es pagui els 
oficials de guerra i que es 
millori la quantitat de pa i 
altres viandes per a la tro-
pa, perquè l’escassetat està 
fomentant la deserció. 

El conseller en cap, Casa-
nova, ha demanat, en parti-
cular, que es proveeixin els 
magatzems dels baluards 
amb vi i aiguardent, neces-
saris per a les guàrdies de 
nit dels soldats. 

Els senyors del govern de 
la plaça han ordenat fer 
general escrutini, a totes 
les cases i tots els convents, 
per ajuntar totes les viandes 
possibles i repartir-les entre 
els més necessitats; però s’hi 
han trobat ben poques co-
ses, que els que en tenen se 
les guarden ben amagades. 

De nit, un dia més, han 
arribat tres embarcacions 
petites procedents de Ma-
llorca, amb algunes provisi-
ons i pa. Tot ha estat venut 
als soldats des dels mateixos 
vaixells.
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414 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

El comandant general, Villar-
roel, ha fet també reconeixe-
ment de bretxes i baluards, 
juntament amb la gent que els 
defensa, i també ha revisat les 
bateries d’artilleria i morters, 
que ha recomanat que les ser-
veixin, a partir d’ara, uns se-
tanta hòmens més. 

La fam comença a fer-nos 
molt de mal. Avui, alguns sol-
dats regulars, juntament amb 
altres de la Coronela, vençuts 
per la gana, s’han presentat als 
forns de les duanes i hi han 
demanat pa. Per evitar desor-
dres majors, els hem donat tot 
el que hem pogut. 

Només la intervenció directa 
del coronel Sebastià Dalmau, 
que ha parlat amb tots i cadas-
cun dels soldats i els ha pro-
mès que el pa es repartirà en 
endavant amb més igualtat, ha 
pogut evitar un amotinament 
segur. 

S’han carregat dos carros de pa 
i s’han distribuït amb justícia 
entre tots els cossos de defen-
sors de la Ciutat. Es vol era-
dicar que, a l’hora de repartir 
el pa, ningú en pugui abusar.

 
Títol: Barques de 

pesca catalanes. Dimensi-
ons: 15 x 20 cm (planxa); 29’5 

x 22’5 cm (paper). Materials: paper 
i tinta. Data de construcció: segles 

XVIII i XIX. Autor: Jean-Jérome Bau-
gean (Marsella, Occitània, 1765-1830).  
Gravat (estampa) propietat del Museu 

Marítim de Barcelona.  
Núm. de registre 7908.  

[Títol traduït del francès per 
Sònia Taus del Águila.]

màxim profit, atesa la manca 
creixent de pólvora que pateix 
la defensa de Barcelona. 

A la tarda, segons els nostres 
espies, el mariscal duc de Ber-
wick ha inspeccionat els treballs 
i l’estat de les mines i galeries 
dissenyades per l’enginyer Ver-
boom. 

Ha donat les darreres ins-
truccions per construir noves 
paral·leles que els serviran per 
poder-nos destruir, del tot, la 
muralla des de la torre de Sant 
Joan fins al baluard de Santa 
Clara. Berwick s’ha estat a la 
trinxera gairebé fins que s’ha 
fet de fosc. 

La Ciutat ja gairebé no pot pas-
tar pa; el poc que es fa es ven 
als soldats de la Coronela i als 
altres soldats, i després, a la resta 
de la gent. El preu de qualsevol 
aliment és pels núvols. 

Però avui, gràcies a Déu, han en-
trat a port tres naus de Mallorca 
i dues que han vingut de llevant. 
Unes i altres han alleujat una 
mica l’extrema necessitat de vi-
andes que patim. Al portal de 
Mar, el govern de la Ciutat hi ha 
tingut d’enviar dobles guàrdies 
perquè es pogués vendre, amb 
ordre, el pa que portaven.

Divendres 24 d’agost 
de 1714. Jornada 396 
del setge.

Durant el matí, la pluja ha es-
tat intensa i ha paralitzat els 
treballs que fem nosaltres per 
poder continuar sent lliures 
i els que fan els enemics per 
sotmetre’ns als mals que ja 
pateixen l’Aragó i el Regne 
de València. L’aiguat també 
ha aturat el foc d’artilleria. 

A la tarda, segons els nostres 
espies, el mariscal duc de Ber-
wick ha fet visita d’inspecció. 

Avisats per desertors nostres 
de l’eficàcia dels seus darrers 
bombardejos contra el portal 
Nou i el de Santa Clara, els in-
vasors han instal·lat una nova 
bateria de quatre morters per 
llançar-nos pedres. 

Els nostres hòmens, dones i 
nens, laics i eclesiàstics, tre-
ballen en les construccions 
defensives i estan defallits 
per la quantitat d’hores que 
hi tenen de dedicar. Però tam-
bé estan afeblits per la manca 
d’aliment en condicions. 

Aquest matí, lliure per unes 
hores del servei del coman-
dant en cap, he pogut passe-
jar per una part de la Ciutat: 
els venidors no podran fer-se 
càrrec mai de fins a quin punt 
arriba la generositat dels bar-
celonins en la seva ofrena i de 
fins a on s’ha estès la destruc-
ció a la capital del nostre país. 

Com a conseqüència dels 
bombardejos i l’ensorrament 
posterior dels edificis, hi ha 
carrers que han desaparegut 
gairebé sencers, enrunats per 
les pedres. He plorat pensant 
en els anys que caldran per re-
cuperar l’esplendor d’aquesta 
vella Ciutat.

Dissabte 25 d’agost de 
1714. Jornada 397 del 
setge.

Avui la columna del coronel 
Bricfeus ha mirat d’aproxi-

mar-se a la Ciutat per auxili-
ar-la, però la maniobra ha resul-
tat impossible per la banda del 
Llobregat. Lamentablement, els 
nostres compatriotes han hagut 
de retirar-se fins a Capellades. 

Avui, que el temps ha millorat, 
l’enemic ha pogut fer treballar 
fins a 2.500 sapadors, a fi de de-
saiguar tots els túnels inundats 
darrerament. 

Després dels preparatius fets, 
el duc de Berwick i l’enginer 
Verboom, segons ens han in-
format, han afirmat que les 
obres perfeccionades han asse-
gurat la capacitat dels atacants 
per mantenir el seu foc contra 
la Ciutat, tot i les noves pluges 
que s’esperen. 

El general Basset ha ordenat 
de col·locar, avui, cinc canons 
per defensar la gran travessera 
que vam construir darrere dels 
baluards. 

Villarroel i Casanova han passat 
bona part del dia revisant l’estat 
de les posicions i, en particular, 
les de l’artilleria. Temerosos de 
l’inici de l’atac general, han or-
denat d’il·luminar ben bé tota 
la nit la Ciutat i apostar cent 
hòmens més al baluard de 
Santa Eulàlia per reforçar-ne 
la defensa. 

Hem mantingut durant tota la 
nit un foc abundant de fuselle-
ria contra els nostres enemics, 
així com de bombes i pedres. 

De nit, han entrat a port dos 
xabecs de Mallorca carregats 
de provisions.

Diumenge 26 d’agost 
de 1714. Jornada 398 del 
setge.

A les deu del matí, el mariscal 
duc de Berwick ha anat a reco-
nèixer els treballs que es fan a 
les trinxeres d’atac per evacuar 
les aigües de pluja, així com la 
instal·lació de noves bateries. A 
la tarda, s’ha reunit, en consell 
de guerra, a la seva caserna, amb 
quatre tinents generals france-
sos i els dos enginyers majors. 

Dilluns 27 d’agost de 
1714. Jornada 399 del 
setge.

Avui ha disparat amb intensi-
tat molt especial la nova bateria 
enemiga que ens fa més i més 
gran la bretxa principal des de 
l’esquerra fins a l’antic portal de 
Sant Daniel. 

Els borbònics treballen fort, 
enmig de tot el foc que els fem, 
per construir els ramals i els tú-
nels de comunicació amb el nou 
camí d’atac contra la muralla. 

A partir de les tres de la tarda, els 
enemics han tingut dificultats 
per mantenir el seu foc: amb la 
seva perícia habitual, els artillers 
que dirigeix el general Joan Bap-
tista Basset han aconseguit des-
muntar-los fins a cinc canons. 

A dins de la Ciutat, la nostra 
gent ha continuat, sense descan-
sar, els treballs per reforçar les 
travesseres: el Govern ha acordat 
de lliurar set rals de plata als hò-
mens que treballen de nit i tres 
a les dones. 

Els treballs es multipliquen, 
encara que a un ritme encara 
insuficient per contenir l’atac 
general que esperem entre el 
portal Nou i la muralla de Mar. 

Tot i els augments de salari, la 
majoria dels treballadors i les 
seves famílies troben aliment 
amb dificultat extrema, perquè 
els preus s’han alçat de manera 
incontenible. 

Gairebé cada nit entren al moll 
petites embarcacions procedents 
d’altres llocs del Principat o de 
Mallorca, però no donen a l’abast 
per sufocar la carestia d’aliments 
que patim.

Dimarts 28 d’agost de 
1714. Jornada 400 del 
setge.

Avui complim la formidable xi-
fra de 400 dies de resistència. A 
molts ja no se’ns coneix el rostre, 
de desnodrits com estem. 

Han caigut, en servei, el tinent de 
granaders del Regiment de Santa 
Eulàlia Ramon Garriga i el seu 
auxiliar, l’alferes Josep Martínez. 

El duc de Berwick ha visitat, a 
les cinc del matí, les posicions 
d’atac dels borbònics i ha orde-
nat que totes les bateries, també 
les reparades després dels nostres 
atacs, tornin a disparar-nos sense 
descans. Però des de les deu del 
matí la pluja ha tornat a fer-se 
molt intensa i els ha dificultat de 
molt poder complir l’ordre. Les 

nostres bateries, ben resguarda-
des de l’aigua, han disparat a més 
bon ritme i els hem desfet deu 
canons més. 

Els borbònics han vist com els 
canals que havien construït els 
darrers dies per drenar l’aigua de 
les seves trinxeres i bateries no 
donaven a l’abast. 

Avui hi ha hagut commoció al 
cos de reserva apostat a Sant 
Agustí. N’han acusat el cap, 
el coronel Pau Tovar, d’haver 
insinuat la possibilitat d’una 
treva per pactar capitulació. El 
comandant en cap, Villarroel, hi 
ha hagut d’anar en persona per 
apaigavar el motí. Molts soldats 
han expressat el desig de patir 
abans una mort amb honor que 
demanar treva a l’enemic.

Dimecres 29 d’agost de 
1714. Jornada 401 del 
setge.

L’artilleria dels borbònics ha 
estat avui devastadora. Fins a 
65 canons han disparat contra 
totes les bretxes obertes. Des de 
la plaça també hem respost in-
tensament, però ens hem hagut 
de moderar a partir de primera 
hora de la tarda. Els comandants 
de les bateries tenen ordre de do-
sificar-ne el foc per treure’n el 

La defensa de la causa 
austriacista per part 
de moltes poblacions i 
molts nobles catalans va 
ser reconeguda, per qui 
va regnar a Catalunya 
amb el nom de Carles 
III, amb l’atorgament de 
títols nobiliaris. Aquests 
títols, amb la desfeta del 
1714 van ser retirats i, en 
molts casos, no van ser 
renovats o bé van tardar 
dècades a ser-ho. 

Això mateix va 
succeir al títol de ciutat 
de Valls. I igual sort va 
tenir Salvador de Tamarit 
i de Vilanova. El 1707 
se li va concedir el títol 
de comte de Rodonyà 
i al cap de pocs anys el 
va perdre i ja no el va 
tornar a recuperar.

Aquest membre de 
la família Tamarit es va 
comprometre a defensar 
les institucions de Cata-
lunya i es va involucrar 
en el procés de la Guerra 
de Successió. Va assistir 
a les Corts del 1701 i del 
1705 i, ja com a comte 
de Rodonyà, el 1709 es 
va encarregar d’organit-
zar les milícies del Camp 
de Tarragona. 

Com a representant 
de la Diputació del 
General del Principat de 
Catalunya (el Govern 
català) va participar 
activament en la defensa 
de Barcelona fins a l’11 
de setembre del 1714. 
Després va intervenir en 
les deliberacions prèvies 
a la capitulació de la 
ciutat.

Com a tants d’altres 
membres de la petita 
noblesa catalana, la seva 
implicació directa en la 

TRICENTENARI HISTÒRIA

la història

Isidre Pastor  
i Batalla
ARQUEÒLEG

De quan Salvador de Tamarit  
i Vilanova fou comte de Rodonyà

guerra i la seva actitud 
a favor de Catalunya un 
cop finalitzada la guerra 
li van comportar greus 
conseqüències, tant per 
a ell com per als seus. 

Els béns i les rendes 
de la baronia de Rodo-
nyà van ser segrestats 
per la corona castellana. 
A més els castellans el 
van represaliar i poste-
riorment el van obligar 
a exiliar-se a Valladolid, 
d’on no va poder tornar 
fins al 1725. 

A més, a resultes 
de l’esdevenir de la 
guerra, el castell palau 
de Rodonyà el va afectar 
un incendi i va quedar 
molt malmès. Tot i així, 
el 1721 es va escollir 
l’edifici per hostatjar-hi 
un dels primers desta-
caments dels mossos 
d’esquadra. 

Aquesta designació, 
sens dubte, va tenir la 
clara voluntat de dissua-
dir els que continuaven 
defensant les llibertats 
catalanes i s’oposaven a 
l’absolutisme borbònic.

Malgrat tot, amb 
el pas dels anys, tant 

Conjunt de l’antiga porta d’accés a la sala noble del castell 
palau amb les restes de la placa de pedra on hi havia  
l’escut de la família Tamarit, senyors de Rodonyà. 

ARXIU MUNICIPAL  
DE REUS

TRICENTENARI CONFERÈNCIES

1714. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 
AL CAMP I AL PRIORAT
L’Arxiu Municipal de Reus organitza 
un cicle de conferències i una expo-
sició dins dels actes que se celebren 
arreu del país per commemorar el 
Tricentenari dels fets del 1714.

Dijous 4 de setembre 
Arxiu Municipal de Reus

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ,  
ENTRE L’ECONOMIA I LA  

POLÍTICA, 1714: UNA REFLEXIÓ
Conferència a càrrec del 

Dr. Josep Fàbregas Roig, 
professor d’Història Moderna  

de la URV

Dimarts 9 de setembre
Arxiu Municipal de Reus

EL 1714 AL PRIORAT
Conferència a càrrec del  

Dr. Ezequiel Gort Juanpere, 
arxiver municipal de Reus

Del dijous 4 de setembre 
al dimarts 30 de setembre

Vestíbul de l’Arxiu Municipal  
de Reus

1714: ELS DOCUMENTS DE 
L’ARXIU DE REUS

Exposicióla família Tamarit, la 
baronia de Rodonyà i el 
seu castell palau, a poc a 
poc, van anar ressorgint 
fins que es van refer de 
les adversitats a què els 
havia abocat la derrota. 

Els vincles familiars 
van perpetuar la se-
nyoria sobre el lloc, i 
l’impuls de la vinya i la 
producció d’aiguardent 
van permetre rehabilitar 
el castell i fer créixer Ro-
donyà urbanísticament i 
econòmicament.

Els valors d’aquell 
passat avui encara són 
vigents i estan més 
arrelats que mai. Del 
llegat d’aquell moment 
històric, n’ha estat 
recuperat recentment 
l’antic castell palau, que 
ara torna a lluir de nou 
l’esplendor original i és 
un equipament més per 
a Rodonyà. 

D’una altra banda, 
l’escut oficial del munici-
pi de Rodonyà porta per 
timbre una corona de 
comte. Qui sap si aviat, 
també, podrem restituir 
aquells drets que, encara 
avui, ens són denegats.

Soldat català de  
la Coronela.  
Autor: Josep M. 
Gort Juanpere, 
pintor reusenc.

Arxiu Municipal de Reus
C. de Sant Antoni Maria Claret, 3

43204 - Reus

Telèfon: 977 010 054
Adreça electrònica:  
info.ahm@reus.cat

Web:  
www.reus.cat/arxiu-municipal-de-reus

ORGANITZA:

Ajuntament de Reus

Diari de setge


