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Comissió
del Tricentenari
a Valls

a Valls
i al Camp
de Tarragona
A la capçalera, bandera negra, símbol de resistència o de lluita més enllà de tot límit. (1/2) L’any 1305 els almogàvers, durant la seva campanya a Grècia, van enarborar una bandera negra a
Gal·lípoli quan aquesta ciutat, on els almogàvers s’havien fet forts, era assetjada pels seus enemics. Els catalans també la vam usar durant la Guerra dels Segadors, al segle XVII, com queda clar en
el vell romanç dels segadors quan diu: «¿On és vostre capità, / a on és vostra bandera? / Varen treure el bon Jesús, / tot cobert amb un vel negre. / Aquí és nostre capità, / aquesta nostra bandera.
/ A les armes catalans, / que ens han declarat guerra.» Text: Viquipèdia. Imatge de la bandera: www.lliuresomorts.cat (web de la novel·la Lliures o morts, de Jaume Clotet i David de Montserrat).

Diari de setge
414 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país.
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.
Miquel Pérez Latre

Barcelona

Dijous 30 d’agost
de 1714. Jornada 402
del setge.
Els voluntaris del coronel Antoni Vidal han pres
el castell de Falset. Però el
nostre comandant ha mort
en la batalla. Glòria als bons
patricis.
A la plaça, el foc dels
borbònics ha augmentat
avui a 78 peces per fer encara més grans les bretxes.
El capità Francesc Baixeres, cap dels minadors
de la plaça a les ordres del
general Basset, ha localitzat una mina dels nostres
enemics per esfondrar el
baluard del portal Nou. Els
primers a baixar-hi i entrar-hi han estat un soldat
nascut a Milà, un aragonès i
un català, que s’han fet mereixedors de la recompensa
promesa del grau d’alferes.
Per sort, la pluja havia fet
que els enemics encara no
l’haguessin carregada de
pólvora.
El govern de la Ciutat
ha ordenat de fer un altre
escrutini general per trobar
vianda en convents i cases
particulars, per evitar els rumors que acusen els membres de la Junta de Provisions de tenir-ne d’amagada.
Es tem que la fam pugui
provocar un tumult general.
També s’ha fet crida
perquè tothom lliuri obligatòriament les bales de
canó enemigues caigudes
sobre cases i horts: tal és la
manca de municions; els
nostres canons disparen poc
i sovint bombes d’un calibre
inapropiat.
Aquesta nit, per sort, ha
entrat al port un bergantí
procedent de Mallorca amb
50 barrils de pólvora.

Divendres 31 d’agost
de 1714. Jornada 403
del setge.

L’esquadra de bloqueig
captura cada dia algunes
naus que s’aventuren a aproximar-se a la Ciutat: n’han
començat a penjar sumàriament els tripulants, acusats
de passar proveïments a Barcelona.
Segons informen els nostres espies, els treballs d’aproximació a la muralla estan resultant una gran tomba per
als borbònics. Es diu que, de
la brigada de 52 enginyers
francesos que van arribar a
la plaça tot acompanyant el
mariscal duc de Berwick, la
meitat ja són morts o ferits.
Pel que sembla, el mariscal ha rebut avui una
comunicació signada pel
mateix duc d’Anjou, al qual
anomenen Felip V, en què
li atorga amplis poders per
acordar amb els assetjats el
lliurament de la plaça.
A primera hora, el comandant en cap, el general
Antoni de Villarroel, ha manat a tots els oficials i soldats
revista general de tropes a les
Drassanes.
En la llarga Junta de
Guerra tinguda amb el govern de la Ciutat, ha demanat també la llista de tots els
membres de la Coronela, així
com l’inventari de la munició
i de l’estat de les defenses.
Dins la Ciutat l’assistència als oficis religiosos és
molt nombrosa: tots els dies
hi ha rosaris resats en comú
i sermons que criden a la
penitència, la reforma dels
costums i la confiança en la
providència.

conèixer tots els treballs de
defensa durant el matí, Villarroel ha convocat a casa
seva els comandaments de la
defensa. Els ha exposat totes
les mancances de la plaça per
aconseguir una defensa efectiva en cas d’assalt general.

La gana que causa tanta
indigència minora les forces
a tothom. També ens perjudica l’escassetat de gent, ja
només disposem de sis mil
defensors, i ens perjudica l’escassetat de munició, només
ens queden 62 quintars de

pólvora i caldrà reduir encara
més el foc dels nostres artillers.
Diuen que hi ha un defensor
plenament apte per cada deu
soldats de l’exèrcit de les Dues
Corones.
Tots han estat d’acord a negociar la capitulació, excepte el
general Basset i el coronel Sebastià Dalmau, partidaris de seguir
la decisió dels Tres Comuns: «Jo
saltaré per on saltarà Barcelona.»
A les quatre de la matinada, el general Bellver ha donat
l’alarma general. Ha estat una
estratagema dels assetjadors per
calcular, segons el foc i la mobilització de la Ciutat, les defenses
que ens queden.

Diumenge 2 de setembre
de 1714. Jornada 405 del
setge.
Avui han fugit els capitans
del Regiment de la Fe Joan Delavilla i Benet Romaguera amb
deu desertors més. Poca fe i molta covardia.
Després del Consell de
Guerra d’ahir, avui s’han reunit
els membres de la Junta Secreta amb el comandant en cap.
Abans, el cavaller montblanquí
Francesc de Castellví, que conserva memòria molt prolixa per
escrit de la nostra defensa, m’ha
demanat que li fes extracte de
tot el que s’hi parlés. A la reunió,
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s’hi han llegit tots els vots dels
generals i coronels, unànims
en la feblesa de la nostra posició defensiva.
A continuació, el conseller
en cap, el protector del Braç
Militar i les altres autoritats
principals han fet una inspecció completa de les defenses.
Salvador Feliu de la Penya,
president de la Junta de Medis,
ha informat sobre la situació
de la ciutat pel que fa a la vianda: tenim encara esperança
de rebre un generós comboi
procedent de Mallorca.
Han ordenat un nou escrutini general i la publicació d’un ban amb penes molt

greus per als qui amaguin
aliments.
Han demanat al canonge
Rifós que, a les esglésies més
allunyades del foc enemic, s’hi
exposi nit i dia el Santíssim i
els predicadors hi exhortin el
poble.
Avui les bateries invasores
a estones han hagut d’amainar el foc gràcies a la pluja
que torna a caure. Que Déu la
beneeixi!

Dilluns 3 de setembre
de 1714. Jornada 406
del setge.

Aquesta nit ha caigut un

gran aiguat que ha durant més
de deu hores i ha aturat tots
els treballs d’expugnació.
Aprofitant la pausa, han
sortit de la Ciutat, per la
part de Gràcia, més de 400
persones: vells, dones i nens:
tots cridaven «misericòrdia!,
que ens morim de fam!». Els
borbònics no els han deixat
passar. Però alguns oficials i
soldats caritatius els han llançat pa. Han quedat en terra de
ningú.
Els comandants Villarroel
i Casanova han anat a inspeccionar com ha afectat l’aiguat
les nostres defenses; han conversat entre ells durant mitja

Dimarts 4 de
setembre de 1714.
Jornada 407 del
setge.

Dissabte 1 de
setembre de 1714.
Jornada 404 del
setge.
El coronel Martí Zuviria
i un dels agents més eficients
de Salvador Lleonart han
entrat a Barcelona: han comunicat que el marquès del
Poal no pot atacar, per manca
d’efectius, el cordó de setge
dels invasors.
A migdia, després de re-

hora, i amb els oficials i la
tropa que les guarneixen.
A les onze, han cridat a parlament des de
la trinxera borbònica.
Berwick ens intima a rendir-nos, davant la imminència de l’assalt general.
És clar que el duc es vol
estalviar que li fem una
darrera carnisseria.
Casanova ha reunit
els consellers i la Junta de
Guerra. Salvador Feliu de
la Penya ha parlat a favor
de rebutjar l’oferta; els altres han demanat temps.
El govern de la Ciutat ha resolt permetre als
inhàbils per a la defensa
que abandonin Barcelona i passin al camp dels
assetjadors.
A les 11 de la nit, les
companyies de Pagesos
han llançat un atac contra les bateries dels borbònics a Santa Eulàlia i
Llevant i els han fet vint
morts.

Títol: Tropa de Miquelets, Barcelona 1714. Any: Juny del 2013. Fotografia: Javi Aguilar. Figurants: Miquelets de Catalunya i Miquelets de Girona. Amb la col·laboració de Francesc Xavier Hernàndez Cardona i Alma Cubrae.

El marquès del Poal
ha entrat de nou amb
els nostres voluntaris a
Manresa. Hi ha obligat
la guarnició a refugiar-se
a la seu.
El conseller en cap,
Rafael Casanova, ha aplegat a la Casa dels Drets
del portal de Sant Antoni els Tres Comuns en
ple: els sis consellers, els
diputats i oïdors, el protector del Braç Militar, el
governador de Catalunya
i tots els membres de les
juntes.
Han parlat de la proposta de capitulació que
ens han fet els borbònics,
de la mà del marquès
François Bidal d’Asfeld,
que tant de mal va fer a
València.
Els uns, es diu que influïts per religiosos que
els han convençut que
tenim el Cel amb nosaltres, han defensat de no
acceptar cap negociació.
Els altres s’han manifestat partidaris de
demanar dotze dies per
estudiar els termes del
conveni i, de pas, descansar, refer-nos i esperar
noves provisions de Ma-

llorca i un canvi que ens
porti suport de l’esquadra
anglesa de Menorca.
26 han votat a favor
de la primera opció; 4,
amb el conseller en cap,
Rafael Casanova, a favor
de la segona. Continuem
la resistència.

Dimecres 5 de
setembre de 1714.
Jornada 408 del
setge.
A primera hora del
matí han informat el
comandant en cap, el
general Villarroel, que
el Govern havia decidit
de no capitular. A Villarroel li ha sabut molt de
greu que no s’hagi tingut
en compte el parer dels
militars. Considera que
perllongar la resistència
és un sacrifici inútil.
Amb gran sentiment,
ha presentat per escrit la
seva dimissió. Tot i així
ha continuat, matí i tarda, rigurós i digne, fent
inspeccions exhaustives
a les defenses de la Ciutat i donant instruccions
precises per millorar-les.
Els Tres Comuns
han tornat a aplegar-se
a migdia per estudiar la
situació en què queda la
defensa de Barcelona.
Tot i la nostra manca
de pólvora, el nostre
foc d’artilleria ha sigut
intens, sobretot els dels
morters.
Durant la nit, lloat sia Déu, ha tornat a
ploure amb força i això
ha tornat a fer endarrerir
a l’invasor els darrers treballs de trinxera. Gràcies
a Déu i a les pluges, les
malalties han començat
a fer mal al malvat invasor.
El mariscal duc de
Berwick està preocupat i
vol enllestir el setge com
més aviat millor. És clar
que l’anglès no sap amb
qui se les heu.
A la plaça, la fam
que patim ja no es pot
explicar. Avui gran nombre de dones i nens han
sortit, fins a la línia de
circumval·lació, a recollir
herbes per poder menjar
alguna cosa: en altre
temps no les hauríem
donades ni a les bèsties.
Que Déu ens empari!

Javi Aguilar,
un fotògraf barceloní
Marcel
Banús
i Banús
COORDINADOR

Javi Aguilar és un excel·
lent fotògraf barceloní
especialitzat en retrat i
fotografia de producte.
Des del 2010 es dedica
professionalment al
món de la fotografia i
ofereix un ventall de
serveis de qualitat,
amb un objectiu molt
clar: crear imatges ple·
nes de valor i significat,
tot mantenint una
acurada tècnica i un
estil realista.

Entre altres treballs,
ha fotografiat actors,
músics, models,
empresaris. Apassionat
dels retrats, ha estat la
disciplina que li va des·
cobrir un nou món de
relacions interpersonals
i que li retroalimenta la
passió per la fotografia.
D’altra banda, també
ha explorat altres temà·
tiques. La Història n’ha
estat una i, en particu·
lar, els fets que durant
el setge de 1714 van
tenir lloc a Barcelona
(ciutat on va viure fins
als 27 anys).
Tot sovint, la defensa
aferrissada que els

catalans vam fer del
cap i casal era tema
de conversa amb el
seu pare, un autèntic
apassionat dels secrets
i les històries de la
Barcelona antiga. Apro·
fitant els passejos que
feia amb ell, el pare li
explicava on hi havia
hagut les muralles, els
baluards, les portes de
la ciutat, els mercats,
els gremis...
El 2013, i de la mà del
catedràtic d’història de
la Universitat de Bar·
celona Francesc Xavier
Hernàndez Cardona, va
poder recrear alguns
d’aquells moments

històrics que vam viure
els catalans fa 300
anys. En la fotografia
seva que publiquem
avui al «Diari de setge»:
una tropa de Miquelets
afronta el seu inevi·
table destí davant les
tropes borbòniques.
Recomano vivament
a tots els lectors que
visiteu el seu treball a
www.javiaguilar.com,
el web d’un magnífic
fotògraf a qui des
d’aquestes ratlles faig
arribar el meu més
sincer agraïment per
la seva col·laboració
desinteressada en
aquestes pàgines.

