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a Valls 
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de Tarragona

A la capçalera, Boira, el cavall del capità Jan Pladevall, que apareix en una seqüència del film Barcelona 1714. La cavalleria durant segles va ser una de les armes més eficaces i importants de 
qualsevol exèrcit. Foto: Jordi Salvat Rovira.

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

Dijous 2 d’agost de 
1714. Jornada 374 del 
setge.

Avui ha mort el tinent 
Mateu Fernández, del Re-
giment de Fusellers de Sant 
Vicent Ferrer: l’ha tocat de 
ple una granada llançada 
pels nostres enemics. Una 
altra granada ha ferit tam-
bé el capità del Segon Bata-
lló de la Coronela, Carles de 
Ribera i Claramunt, mentre 
feia guàrdia al baluard de 
Santa Clara. 

Plou foc del cel, i, encara 
que avui han decidit de 
retirar alguns canons de la 
seva bateria principal, els 
borbònics perfeccionen 
les noves bateries que han 
pogut posar en servei una 
vegada oberta la tercera 
paral·lela. 

En aquesta jornada han tre-
ballat uns dos mil sapadors 
contra la nostra muralla. 

La Ciutat, la Diputació i 
el Braç Militar continuen 
fent deprecacions i rogati-
ves públiques. Avui, en pre-
sència de moltíssims barce-
lonins, han assistit a l’ofici 
de l’església del convent de 
les religioses caputxines per 
guanyar el sant jubileu, tal 
com és costum en la festi-
vitat de la Mare de Déu dels 
Àngels. 

Amb gran valentia, tot se-
guit, els generals Josep Bell-
ver i Francesc Sants-Miquel 
i de Monrodon han sortit a 
perfeccionar amb els seus 
hòmens l’obra de la línia 
de defensa, situada just 
davant de la bretxa que els 
invasors fan a la muralla. 
Hi han treballat encara al 
llarg de tota la nit.

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

d’un tret precís al coll, l’engi-
nyer baró de Tanneville. 

El Consell de Cent ha publicat 
un ban, a manera de carta cir-
cular, i l’ha fixat pels cantons 
principals de Barcelona: el cap 
i casal demana a totes les viles 
i llocs de Catalunya que pren-
guin les armes per socórrer-lo. 

L’anunci lloa l’esforç i la unió 
de la noblesa i la Coronela, dels 
catalans i els estrangers, com-
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Fa uns mesos, a Madrid, par-
lava amb una amiga sobre 
el sobiranisme, la indepen-
dència i com els espanyols 
veuen aquest procés. Aques-
ta amiga no és precisament 
una persona tancada, ni 
intel·lectualment pobra. 

Per això, vaig quedar 
sorprès, quan, parlant del 
1714, em va sentenciar: «Tot 
el que s’està dient de l’11 
de setembre de 1714 no és 
veritat: van ser els catalans 
els qui van demanar empara 
als espanyols tot posant-se 
al costat de Felip V.»

Com podeu comprendre, 
vaig quedar absolutament 
sorprès que opinés això. 
Em va dir que allò que deia 
ella era el que la majoria 
de mitjans de comunicació 
deien. Òbviament es referia 
als mitjans d’Espanya. 

Després d’explicar-li la histò-
ria com és, tot intentant fer-li 
veure la contradicció que 
representava voler l’empara 
dels que et conquerien per 
la força arrabassant-te drets 
i llibertats, vaig aconseguir 
que em reconegués que pot-
ser sí que la informació que 
es difon a Espanya no és del 
tot exacta. 

No obstant això, em deia 
que calia reconèixer que 
l’absolutisme de Felip V va 
representar un avenç per 
a Catalunya. Davant d’afir-
macions com aquesta, és 
evident que la celebració 
del Tricentenari és totalment 
necessària. 

Els qui vam estudiar durant 
els anys del franquisme mai 
no vam poder saber res so-
bre la Guerra de Successió. 
Sobre aquest episodi i sobre 
Catalunya en general, vivíem 
en la mateixa ignorància en 
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què encara ara viuen la ma-
joria dels espanyols. Ens van 
explicar que els anglesos ens 
van robar Gibraltar i que vam 
tenir molta sort de quedar 
sota la protecció dels borbons. 

Però la realitat, com ja sabem, 
va ser una altra. I aquest 
Tricentenari hauria de servir 
per recuperar una veritat in-
teressadament amagada. I tot 
plegat ho vivim, 300 anys des-
prés, davant un altre moment 
històric, i des de l’esperança 
de poder marxar d’allà on no 
et volen. 

Nosaltres volem decidir de-
mocràticament i ells apliquen 
la seva coneguda tàctica d’en-
ganyar, tergiversar la història, 
colonitzar més que convèncer, 
exprimir en tots els sentits i 
amenaçar-nos amb tots els 
mals possibles. 

«Quedarem fora de tots els 
organismes mundials.» «Se-
rem molt pobres.» «Patirem 
el boicot mundial.» «I esta-
rem condemnats a vagar per 
l’espai pels segles dels segles» 
(recordem que aquestes últi-
mes són paraules textuals del 
ministre Margallo).

Mai no han intentat entendre, 
acceptar i potenciar una cultu-
ra, una llengua i una manera 
de ser i de fer diferent a la 
seva. I reconec que sóc dels 
qui equivocadament pensa-
va que això algun dia seria 
possible. 

Però lamentablement al final 
he constatat la impossibilitat 
que això sigui així. No tant per 
les persones, sinó, i sobretot, 
per aquesta oligarquia caste-
llana governant que, des de 
sempre, s’ha caracteritzat per 
ser inútil, dropa, mentidera i 
corrupta per sistema.

Celebrem, doncs, aquest 
Tricentenari 1714-2014. Par-
ticipem-hi i col·laborem-hi, i 
reflexionem sobre la possibi-
litat que, de fa 300 anys ençà, 
mai com ara no havíem tingut 
l’oportunitat de poder ser com 
vulguem ser.

El Tricentenari: una oportunitat 
per recuperar la nostra història

Divendres 3 d’agost 
de 1714. Jornada 375 
del setge.

De matinada, una vintena 
de cuirassers que han sortit 
de la plaça des del portal de 
Mar han enrunat les obres 
fetes pels minadors filipistes 
contra el baluard del Portal 
Nou: han matat tres sapadors 
i n’han capturats cinc. 

A més, per castigar aquests 
treballs d’avançada, el nostre 
comandament ha ordenat 
una gran sortida tot seguit. 
L’ha dirigida el general de ba-
talla don Josep Bellver 
amb 300 hòmens, 
des del portal 
de l’Àngel. Els 
enemics han 
fugit i han 
a b a n d o n a t 
covardament 
ferits i morts. 

Els nostres fuse-
llers han destruït 
part de l’aqüeducte 
de les aigües i han en-
runat a l’enemic parapets i 
trinxeres. També han causat, 
segons es diu, la mort de dos 
enginyers castellans. Però 
els borbònics ens han ferit, 
davant del portal Nou, el 
capità del Regiment de Sant 
Jordi Joan Homdedéu i Toda. 
I ens han matat el capità del 
Regiment de Cuirassers de 
Sant Miquel Josep Cester i el 
tinent Lambert del Rei, amb 
altres 53 patriotes. Memòria 
i honor. 

En contrast, les autoritats de 
la Ciutat han fet portar avui 
a la presó Francesc Gallart, 
Jeroni Mascaró i el doctor 
Badia, per haver-se mostrat 
afectes a Felip Quint. 

Pel que sembla, el duc de Ber-
wick ha donat instruccions 
precises per protegir, en en-
davant, l’acció dels minadors.

Dissabte 4 d’agost de 
1714. Jornada 376 del 
setge.

De bon matí han arribat al nos-
tre port, afamat de queviures, 
quatre xabecs procedents de 
Mallorca. Portaven provisions 
que la Ciutat, desesperada, ha 
agraït; també han portat la no-
tícia que la flota anglesa encara 
és a les Illes, sense que siguin de 
domini públic les instruccions 
sobre el seu rumb. 

Avui els nostres han matat, al 
peu dels treballs d’aproximació, 
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Des 
del lliurament 

29/52, il·lustrem el Diari 
de setge amb els diferents tipus 

de naus i embarcacions que van 
participar a bloquejar Barcelona per 
mar o a trencar el bloqueig dels inva-
sors, a fi de socórrer els defensors de 

la capital catalana amb queviures, 
pólvora i municions provinents 

de Mallorca. [Nota del 
coordinador.]

de Santa Clara i la mitja lluna del 
Portal Nou. 

Avui, segons els nostres espies, en 
els seus treballs han comptat amb 
la mobilització de més de 2.000 
sapadors. 

Durant la nit, fins a vint bombes 
han caigut descontrolades a la 
part del Raval. Diuen que, en rea-
litat, ha estat per ordre directa del 
duc de Berwick, en represàlia per 
l’audaç atac nostre d’ahir contra 
les seves bateries entre Jesús i els 
Caputxins. 

Hi ha hagut noves expulsions de 
traïdors cap a Mallorca. Les ha 
ordenades el portantveus de ge-
neral governador, a hores d’ara, la 
màxima autoritat reial a la Ciutat. 

Al nostre fortí de Santa Eulàlia, 
gran desgràcia: un canó de ferro 
ha rebentat i els fragments han 
fet mal molt notable: han matat, 
a l’acte, tres soldats de la Coronela 
i n’han ferits nou més.

Dimarts 7 d’agost de 
1714. Jornada 379 del 
setge.

Els assetjadors han con-
tinuat batent amb 
dotze peces la bretxa 
que ens han fet a la 

muralla. També ens han batut, 
amb quatre peces més des de la 
nova bateria, el baluard de Santa 
Clara. Han començat a disparar 
pedres amb gran intensitat. 

També, els invasors han mantin-
gut el seu foc d’artilleria contra 
la Ciutat, fet que ha provocat la 
mort d’uns quants innocents. 

Als treballs dels borbònics per 
apropar-se més a la nostra mu-
ralla, avui hi hem comprovat la 
presència nombrosíssima de fins 
a 2.400 sapadors. Diuen que avui 
els hem ferit l’enginyer Bezin. 

Entretant, nosaltres hem fortifi-
cat totes les mitges llunes de Lle-
vant, de Santa Clara i del Portal 
Nou, amb una defensa darrere 
de la muralla. 

Ha mort, avui, el capità Miquel 
Tomàs, del Regiment de Fuse-
llers de Sant Vicent Ferrer: els 
nostres enemics l’han abatut 
amb una granada. Memòria per 
sempre. 

promesos en una lluita generosa 
per redimir-se de l’esclavatge que 
ens proposen els castellans, i avi-
sa de la violència enemiga, que 
no reserva ni vides, ni honors, 
ni hisendes, ni llibertats, ni lleis 
patrícies. 

Avui el foc d’artilleria dels bor-
bònics ha estat menys intens: 
deduïm que el motiu és que, a fi 
de fer-les encara més efectives, 
estan començant a traslladar les 
seves peces de la segona a la ter-
cera paral·lela.

Diumenge 5 d’agost de 
1714. Jornada 377 del 
setge.

Avui ha mort el capità del Re-
giment de la Diputació Josep de 
Vega i de Copons: l’ha agafat de 
ple una granada enemiga. Una 
altra ens ha matat Francesc Lleo-
nart, capità agregat a la Coronela, 
un dels hòmens que més bé ha 
servit els serveis secrets del bàn-
dol de la terra. Déu el tingui en 

sa glòria, on aviat serem acollits 
molts. 

També ha traspassat el capità de la 
Companyia dels Sabaters de Vell 
de la Coronela Jeroni de Salvador 
i Lledó; era al costat d’un canó 
nostre que ha rebentat, i és que els 
nostres canons ja no aguanten més 
l’ús a què els sotmetem nit i dia. 

L’enemic ha continuat treballant 
en la tercera línia i a formar noves 
bateries a la segona. 

De matinada, després de preparar 
l’operació tota la nit, 500 dels nos-
tres fusellers han atacat d’impro-
vís, amb èxit, les bateries que fins 

ara han atacat la construcció de 
la nostra travessera i que l’ene-
mic té emplaçades al convent dels 
Caputxins. 

Hem intentat clavar-ne els ca-
nons. Només hem tingut temps 
de fer-ho en dos morters i després 
ens ha tocat de replegar-nos amb 
ordre, a la vista de la nostra in-
ferioritat numèrica davant dels 
enemics que cada cop teníem més 
al damunt. Els borbònics han per-
dut un tinent i 28 soldats. 

Avui el govern de la Ciutat ha 
ordenat d’embarcar cap a Mallor-
ca els traïdors Gallart, Mascaró 
i Badia.

Dilluns 6 d’agost de 
1714. Jornada 378 del 
setge.

Avui ha mort, per la pàtria, el ca-
pità del Regiment de Sant Jordi 
Bernat Marí. 

Diuen que hem ferit d’una bala 
de fusell el tinent general Dupuy-
Vauban, nebot del gran arquitec-
te de Lluís XIV: Sébastien Le Pres-
tre de Vauban. L’ha substituït, en 
el comandament dels enginyers 
francesos, el mariscal de camp 
Lozières-d’Astier. 

Els assetjadors disparen, amb 
gran constància, des d’una bateria 
nova amb dotze canons: han ba-
tut la bretxa principal, el baluard 

De la mateixa manera ha caigut 
el tinent valerós Joan Figuerola. 
Memòria per sempre.

A darrera hora, com si volgues-
sin aplicar amb zel el ban que 
va publicar fa tres dies el go-
vern del cap i casal, hem rebut 
algunes missives de fora Ciutat. 
Relaten l’esforç dels nostres 
soldats, arreu de Catalunya, 
per causar les màximes incer-
teses als nostres enemics i per 
intentar allargar, tant com sigui 
possible, l’heroica resistència de 
la capital catalana.

Dimecres 8 d’agost de 
1714. Jornada 380 del 
setge.

Junta de Guerra. Hi han assistit 
Rafael Casanova i els consellers, 
Villarroel, els generals Bellver, 
Sants-Miquel i de Montrodon 
i Miquel de Ramon, i tots els 
coronels amb comandament. 

Han pres decisions relaciona-
des amb la preparació de l’as-
salt borbònic, que s’espera que 
l’invasor faci ben aviat. D’altra 
banda, el comandant en cap ha 
fet notar la fatiga de la Coro-
nela, l’estat avançat de les bret-
xes, la precarietat de les nostres 
bateries, el caire imponent de 
l’exèrcit de setge i l’escassetat 
de mitjans per defensar-nos. 
De tota manera, ha considerat 
viable encara la defensa de la 
plaça. 

L’enemic ha continuat, un dia 
més, disparant també contra 
l’interior de Barcelona: el res-
pecte del mariscal duc de Ber-
wick a les normes de la guerra 
no ha durat gaire més temps 
que el del seu predecessor. 

Una de les bombes ha tocat de 
ple la piràmide del Born, però, 
miraculosament, la imatge de 
la Mare de Déu que la presi-
deix ha quedat gairebé intac-
ta. Molts consideren que és un 
signe clar de protecció divina. 

Tot i així, el Cel no ha evitat 
avui la mort de l’alferes del Re-
giment de Cuirassers de Sant 
Miquel Valero Serrano. El van 
ferir fa tres dies, durant l’atac 
heroic contra les bateries de 
Jesús i dels Caputxins, i no ha 
pogut vèncer els mals que va 
rebre. Que Déu l’aculli en sa 
glòria.


