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LA HISTÒRIA DEPLORABLE

DELS CATALANS



NOTA

L’afer dels catalans durant la guerra de successió d’Es-
panya va commoure tot Europa. L’heroisme i la tenacitat
emprats per aquest poble per defensar les seves llibertats
foren lloats fins pels mateixos enemics. A Anglaterra,
l’interès pel desenvolupament dels fets fou tan gran que
s’arribaren a publicar fulletons populars com el presentat
el 1714 per J. Baker, que pel preu d’un xíling contava
«La història deplorable dels catalans».

La traducció i síntesi d’aquest fulletó ha estat la base
amb què han estat escrites aquestes pàgines. El traductor
vol remarcar que, havent estat requerit a presentar sols
una versió resumida del text esmentat, s’ha vist sovint
obligat a anotar o recrear els fragments escollits. Tot i això
ha procurat mantenir el tarannà informatiu del veritable
autor.



Després de la declaració de guerra a França i Espanya,
el 4 de maig de 1702, una de les primeres accions d’im-
portància va ser la memorable expedició contra Cadis...
El nostre fracàs en aquesta ocasió ens va convèncer, però,
que els espanyols, si més no els d’Andalusia, no tenien
la força necessària per a esbatre’s el jou francès... Vam
pensar, per tant, en un mitjà que ens permetés guanyar
una entrada al regne i a conveniència desembarcar les
tropes per continuar la guerra amb probabilitats d’èxit.
Per això ens vam aliar amb Portugal (...).

En aquell tractat d’aliança, entre d’altres coses, es va
convenir que l’arxiduc Carles, tenint indubtablement el
dret a la monarquia espanyola, anés en persona a Lisboa,
acompanyat per la Flota Reial i un exèrcit de 12.000
homes, dos terços anglesos i un terç holandès, als quals
s’incorporarien 13.000 portuguesos a costa dels aliats i
15.000 més a les seves (...).

D’aquesta manera, Sa Catòlica Majestat (que abans
havia estat proclamat rei a Viena) desembarcà a Lisboa a
finals de febrer de 1704 malgrat les tardances ocasiona-
des pels vents.

Per tal que el lector pugui entendre millor l’estratègia
d’aquesta expedició, no fóra impropi assenyalar que els
regnes d’Aragó i de Castella, units des de fa molt de
temps pel casament de Ferran i Isabel, mantenen encara
les seves antigues enemistats. A més, els castellans, des de
la mort del rei Carles II, es van adherir als interessos fran-
cesos amb entusiasme poc esperat d’una nació que d’an-
tic té interessos tan diferents. Només aquest motiu era raó
suficient perquè el poble d’Aragó desitgés un Títol de la
Casa d’Àustria.
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Sota el nom d’Aragó s’aplega no solament aquest antic
reialme sinó també el regne de València i el Principat de
Catalunya: els valencians hi estaven més ben predisposats,
però els catalans van fer mostres tan grans de zel per la
seva sobirania legítima, que la reina Anna, per consell dels
seus ministres, va creure convenient enviar Mr. Crow per
incitar-los a fer una revolució (...).

Per encoratjar els ciutadans Mr. Crow portava la
següent carta de la reina:

«(...) Havent-nos armat en defensa de les llibertats
d’Europa, per tal de reduir l’exorbitant poder de França
i frustrar els nostres veïns en la seva aspiració a la monar-
quia universal, hem estat informats amb gran satisfacció
que esteu molts zelosos d’assegurar les vostres llibertats.
Que suportant amb justa indignació el jou francès impo-
sat, esteu determinats a convertir-vos en homes de revo-
lució. Per això hem considerat oportú enviar-vos el nos-
tre lleial i benvolgut Mr. Crow, al qual hem donat poders
totals i autoritat per a tractar i actuar amb vosaltres en
totes i cadascuna de les particularitats que ens puguin
conduir a la perfecció d’aquest treball insigne. No dub-
tem que la seva arribada serà molt agraïda (...) (7 de març
de 1705)».

(Nota: Les garanties de la reina Anna decidiren els cata-
lans a signar el 20 de juny de 1705, a Gènova, un pacte en
virtut del qual Anglaterra desembarcaria les seves tropes a
Catalunya a canvi de garantir el manteniment de les lli-
bertats i institucions del Principat, fins i tot davant de
situacions adverses.)

La flota i les forces angleses, amb Sa Catòlica Majestat
a bord, arribaren davant de Barcelona el 12 d’agost de
1705. Diàriament el rei rebia noves mostres de l’afecte del
poble de Catalunya que l’apressava a emprendre el setge
de la ciutat (...).
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En el primer consell de guerra (16 d’agost), els generals
arribaren a la conclusió que el setge no podia ser emprès
amb esperances d’èxit. En un segon consell de guerra, dies
més tard, el comte de Peterborough discrepà de l’opinió
de la resta dels generals adduint entre altres raons que:

«Sa Majestat persisteix amb fermesa en la creença que
la ciutat de Barcelona es rendiria si es batés en bretxa la
muralla...

»Cap altra raó, sinó la desobediència manifesta a les
ordres de Sa Majestat (la reina), m’impediria complir
qualsevol mandat que vingués de Sa Catòlica Majestat
(el rei)».

Malgrat tot, en el consell de guerra del 25 d’agost els
generals es mantingueren encara ferms en les seves opi-
nions sobre el risc del setge, però l’endemà arribaren a
aquest acord: «Des que el rei d’Espanya està decidit a fer
un intent d’assalt sobre Barcelona, durant divuit dies, no
obstant els nostres arguments irrefutables en sentit con-
trari, i puix que estem extremadament pressionats pel rei
i els seus ministres, estem disposats a dur a terme l’intent
mencionat al temps que volem expressar en el nostre
interès que aquesta acció ens exclourà de tots els futurs
serveis d’aquesta campanya militar (...)».

L’endemà, el comte de Peterborough va escriure una
carta al príncep de Hesse: «(...) El consell de guerra ha
resolt sacrificar les vides, opinions i interessos del seu país
a les demandes absolutes del rei, en la seguretat que la
gent del país convindrà amb nosaltres en tots els oficis de
guerra (...)».

El dia 28, però, tots els acords van ser revocats pels
generals, que disposaren embarcar les tropes cap a Savoia.
El rei Carles, davant d’aquesta actitud, prengué la deter-
minació inamovible de restar amb els seus catalans. Res
fóra més dolorós per a ell que el pensament d’abandonar
un poble que ha vist posar-se voluntàriament al seu servei,
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i des del qual espera tot sol fer el camí cap al tron d’Es-
panya.

Vista la posició intransigent dels generals, el rei provà
d’obtenir ajuda entre aquells en qui encara confiava, i
ordenà al príncep de Hesse d’escriure a Sir Cloudsley
Shovel:

«Sa Catòlica Majestat està molt apesarada de trobar
Lord Peterborough resolt altra vegada a deixar aquesta
empresa... Sa Majestat troba que els seus súbdits i la seva
corona seran sacrificats sense raó, per això està resolt a
quedar-se amb ells passi el que passi; la qual cosa vol
fer-vos saber esperant que vós no permetreu la crueltat
d’aquest abandó (...)».

Aquesta carta fou seguida d’una altra l’endemà:

«Des del Camp, 9 de setembre de 1705:
»(...) el rei està obligat en honor i consciència a no

abandonar els seus bons súbdits, els quals li han demos-
trat tot el zel imaginable. Més de dos terços del país s’han
posat sota la seva obediència i el consideren com el rei
legítim... Crec que l’única solució és que el rei es dispo-
si a seguir les resolucions preses en el consell de guerra
del passat mes de març, on s’acordà apoderar-nos de
Tarragona, mantenir les tropes holandeses amb nosaltres
i desplegar els nostres quarters d’hivern a Tortosa, i fins
a València si es presentava l’ocasió».

Aquesta resolució va ser acceptada per Sa Majestat.
Qualsevol projecte era admissible, tret d’abandonar un
poble que, amb gran risc, li havia expressat una gran
lleialtat.

Hi ha moltes altres cartes i papers relacionats amb la
guerra; però sols he volgut destacar-ne aquells que tenien
una estreta relació amb la gent del país i amb la bona
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disposició que mostraven envers el príncep de la casa
d’Àustria (...).

Es podria pensar que una part necessària d’aquest tre-
ball fóra donar algunes explicacions sobre les operacions
militars, i aquelles circumstàncies relacionades amb la
gent del país. Aprofito, doncs, l’avinentesa per presentar
una carta de Sir Cloudsley al Príncep i al Consell...

«D’acord amb el consell de guerra del 5 d’agost, sal-
pàrem cap a Altea, després d’haver enviat alguns dels
nostres vaixells a les costes de Catalunya per poder estar
informats veritablement de la disposició de la gent del
país, i saber fins a on podien ser úti1s en la reducció de
Barcelona... Seguint el mateix procediment vam enviar
també el capità Loads amb l’Orford a Dénia, una ciutat:
emmurallada amb un castell armat amb vint canons.
Després d’un primer atac sobre Dénia, el poble obligà el
governador a lliurar la ciutat, i a admetre com a nou
governador el comandant general Ramos Basset, a qui els
magistrats i caps dels ciutadans van donar paraula de
fidelitat al rei Carles II.

»Vam continuar la nostra travessia cap a Barcelona
amb la més gran de les diligències, i, malgrat la mena de
mariners miserables que portàvem, el temps i el vent ens
van ser favorables i ancoràrem a la ciutat el dia 11 a la
tarda (...). El diumenge dia 12 l’exèrcit va baixar en terra
(...); no vam trobar oposició i no es va disparar ni un sol
tret de mosquetó per impedir el nostre desembarcament.
La gent de les poblacions veïnes es va quedar a casa,
tothom ens considerava com a amics, i a la guarnició
com a enemics (...).

»El dia 3 al matí, Lord Peterborough amb part de l’e-
xèrcit va atacar Montjuïc. El dia 6, per accident, explotà
un magatzem de pólvora dins el castell, i la nostra gent
va aprofitar l’oportunitat de la confusió de l’enemic per
forçar el castell i conquerir-lo. Tots els enemics van ser
fets presoners de guerra. L’atac al castell es realitzà amb
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molt poques baixes, però, entre d’altres, va morir el
príncep de Hesse. Aquesta pèrdua, la vam lamentar molt,
però més especialment per la gent del país.

»Després d’aquesta acció, Sa Senyoria ens indicà que
si hi havia alguna possibilitat de prendre la ciutat de
Barcelona, hauríem de realitzar l’atac (...).

»El Britannia enfront de Barcelona, 12 d’octubre de
1705.»

«La present reporta a Vostra Altesa Reial la relació
dels procediments des del passat 10 de setembre (...).

»El dia 11 al vespre, vam ordenar començar el bom-
bardeig de la ciutat de Barcelona des dels vaixells bombar-
ders de la flota (...).

»El 12, una de les nostres bateries de terra obrí també
foc, i féu danys considerables a l’enemic (...).

»El 16, Sa Catòlica Majestat m’informà que la ciutat
i el castell de Tarragona, que encara estaven en contra
d’ell, van ser bloquejats per alguns dels seus súbdits
fidels. Vam poder subministrar-los armes perquè pogues-
sin reduir l’enemic i alhora els ajudàrem amb una o dues
fragates (...).

»El 17, vam desplegar la nostra gran bateria de tren-
ta canons, catorze dels quals van començar a actuar sobre
la part de la muralla on volíem obrir una bretxa (...). El
mateix dia el comte de Peterborough pujà a bord i ens
féu sabedors de la gran necessitat que hi havia de diners
per a mantenir l’exèrcit i dur a bon terme el setge de
Barcelona i les accions militars a la resta de Catalunya...
Davant d’això els oficials de les esquadres van decidir
deixar quaranta mil dòlars del seu contingent i una peti-
ta quantitat de diners de la flota.

»El 19, prenguérem la determinació de quedar-nos
davant de Barcelona més temps del que en principi
havíem decidit (...). Vam continuar el bombardeig de la
ciutat des del mar, ja que el nostre petit magatzem de
projectils i el temps ho permeteren.
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»El 22, per tal de garantir la seguretat de la ciutat de
Lleida, el Príncep de Liechtenstein i el comte de Peter-
borough van sol·licitar, a petició de Sa Catòlica Majestat,
que fossin subministrats prop de cinquanta barrils de pól-
vora i una certa quantitat de bales. El consell de guerra
aprovà la resolució (...).

»El 23 al vespre, vam obrir una bretxa a la muralla.
Estant disposats per a l’atac, vam tornar a convocar la
ciutat. Barcelona va preferir capitular (...).

»El 26, van informar en secret a Sa Catòlica Majestat
que la guarnició de Tarragona es rendiria si bombardeja-
ven la plaça. Ràpidament van salpar vaixells amb l’ordre
de sotmetre la ciutat (...).

»El 2, Sa Catòlica Majestat m’ha fet saber que els seus
lleials súbdits havien assetjat la fortalesa de Girona.

»El 3 a la tarda, els ciutadans de Barcelona s’aixecaren
contra la guarnició espanyola i sens dubte haurien mort
el virrei i els simpatitzants del duc d’Anjou si aquests no
haguessin volgut la protecció del meu Senyor i de l’exèr-
cit, que en aquell instant marxava cap a la ciutat... Tot i
això, Sa Senyoria no va poder evitar els saquejos i roba-
toris a moltes cases d’aquells que eren enemics del rei
Carles III.

»El 5, el capità Cavendish tornà de Tarragona després
de sotmetre aquella ciutat (...). El virrei, temorós de la
ràbia de la gent, va demanar que la seva guarnició fos
transportada per mar (...). De primer volgueren ser des-
embarcats cap a l’est; però quan van saber que tot el país,
tret de Roses, estava a les mans del rei Carles III, i no
sentint-se segurs en cap part de Catalunya, van voler ser
desembarcats prop de Màlaga o Almeria.»

La notícia de la conquesta de Catalunya va ser molt
ben rebuda a Anglaterra i amb ella van arribar aquestes
cartes adreçades a la reina.

VII



Carta del rei Carles a la reina de la Gran Bretanya.

«Senyora germana meva,

»(...) vull fer-vos saber que la ciutat de Barcelona s’ha
rendit a mi per capitulació. No dubto que rebreu aques-
tes notícies amb gran satisfacció... He de fer justícia a tots
els oficials i soldats, i en particular a Lord Peterborough,
que ha mostrat en tota aquesta campanya una constància,
bravesa i conducta que prova l’encert de Vostra Majestat
en escollir-lo... Durant el setge de Barcelona alguns dels
vaixells de Vostra Majestat, amb l’ajut de les tropes del
país, van prendre la ciutat de Tarragona... Girona va ser
presa de sorpresa, també per les tropes del país. La ciu-
tat de Lleida s’ha rendit, i també la de Tortosa a l’Ebre;
per tant hem conquerit totes les places de Catalunya,
tret de Roses. Algunes places a l’Aragó, prop de Sara-
gossa, m’han donat suport, i la guarnició del castell de
Dénia a València va rebutjar els atacs de l’enemic (...). La
presa de Barcelona amb un nombre tan petit de tropes és
molt remarcable (...). Només amb set o vuit mil homes
del vostre exèrcit i dos-cents miquelets, vam assetjar i fer
rendir una plaça, que 30.000 francesos no pogueren blo-
quejar (...). La crueltat del virrei provocà els ciutadans,
que prengueren les armes contra la guarnició (...); hauria
pogut ser una carnisseria (...), però les tropes de Vostra
Majestat entraren a la ciutat i en lloc de saquejar-la, una
pràctica comuna en aquestes ocasions, apaivagaren el
tumult i salvaren la ciutat i fins i tot les vides dels ene-
mics, amb disciplina i generositat sense exemple (...). He
pensat, d’acord amb els sentiments dels vostres generals i
almiralls, a donar suport a les conquestes obtingudes amb
la meva presència i mostrar als meus súbdits que no puc
abandonar-los (...). Sóc conscient que el suport dels meus
interessos us ha causat una gran despesa. Però, senyora,
sacrifico la meva persona, i els meus súbdits de Catalunya
exposen també les seves vides i fortunes amb la seguretat
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que es troben sota la generosa protecció de Vostra
Majestat.»

Moltes cartes d’agraïment i felicitació va rebre la
reina Anna d’Anglaterra. Cal esmentar les de la Junta
Militar de Catalunya, la de les ciutats de Vic i Barcelona
i la del Consistori de Diputats i Auditors Generals de
Comptes del Principat de Catalunya, entre d’altres. Totes
elles contenien a més grans elogis pel coratge mostrat pel
comte de Peterborough, que escriví a la reina aquestes
paraules:

«Que els vostres aliats i el vostre parlament no aban-
donin mai un rei que ha començat el seu regnat amb tal
resolució i coratge, ni una província amb un poble tan
valerós i lleial».

La reina, per la seva part, reuní les dues cambres par-
lamentàries i, davant l’èxit de l’operació, opinà que la
manera més ràpida d’instaurar la monarquia de la casa
d’Àustria a Espanya i assegurar els avantatges que havien
aconseguit era donar el màxim suport a la guerra a
Catalunya, a la qual cosa tots els parlamentaris expressa-
ren el seu acord.

La cort francesa i la de Madrid van ser sensibles al
perill que això representava i (...) desplegaren un poderós
exèrcit a Catalunya abans que els confederats poguessin
reaccionar. El poble de Catalunya no s’intimidà per això,
sinó que expressà encara més la seva lleialtat al rei Car-
les III.

De la correspondència d’aquells moments destaquem
les següents cartes:

Carta del Príncep de Liechtenstein a Sir John Leake,
datada el 26 de març de 1706:

«Sa Majestat el Rei està essent atacat a dues bandes
per uns exèrcits considerables: l’un és sota el comanda-
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ment d’Anjou i l’altre sota el del duc de Noailles. La ciu-
tat de Barcelona està assetjada; fàcilment podreu jutjar la
gran necessitat que hi ha de rebre ajut ràpidament amb
una esquadra, tropes i diners, tal com va designar la reina
per al socors de Catalunya (...). Les notícies que tenim
segons els moviments de l’enemic són la seva decisió de
deixar enrere les ciutats de Lleida i Girona i marxar amb
les seves forces directament a Barcelona, que en les condi-
cions actuals pot oferir una defensa molt feble. No té tro-
pes regulars i sols la defensen els seus habitants. El castell
de Montjuïc està en les mateixes condicions de quan el
vam prendre...».

Carta del rei Carles a Sir John Leake:

«Almirall Leake, voldria aprofitar aquesta ocasió per
fer-vos coneixedor del gran risc en què es troben aquest
Principat i la meva reial persona. Estic convençut que
demà l’enemic ens atacarà. A hores d’ara m’han bloque-
jat amb una esquadra i la seva armada gairebé assetja la
ciutat. He decidit, malgrat que la meva guarnició sigui
petita –mil homes de tropes regulars i quatre-cents de
cavalleria– no deixar aquesta plaça. Marxar significaria la
pèrdua de la ciutat i, en conseqüència, de totes aquelles
altres poblacions reduïdes a la meva obediència al llarg
dels feliços èxits de l’última campanya. Per aquesta raó,
opino que és millor arriscar-ho tot. Sense dubtar com
vàreu arribar a contribuir en els primers socors, espero
veure-us en els propers dies enfront d’aquesta plaça, on,
com ja sabeu, valor i acció poden esdevenir gloriosos
èxits.

»31 de març de 1706».

Carta del rei d’Espanya al comte de Peterborough:

«L’enemic és a dues llegües d’aquí. Els meus súbdits
estan disposats fins a perdre l’última gota de la seva sang
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per mi. Les armes i les provisions per a la nostra defensa
depenen de Vós, estimat Lord. Estaria content de deixar
la meva vida en aquesta ciutat si la meva salvaguarda no
fos del grat de l’interès general. La meva esperança, doncs,
està en Vós. No perdeu temps, benvolgut Lord, per venir
a ajudar-me. Ho volem tot per resistir i defensar-nos per
molt de temps.

»La nit del 30 de març de 1706 a Barcelona».

Carta del rei Carles a Sir John Leake:

«Senyor, no ha estat pas amb petita satisfacció que he
estat informat per les cartes del comte de Peterborough
de la vostra feliç arribada a les costes de València. No
dubto que ja estareu assabentat de la pèrdua de Montjüic
i les condicions en què es troba Barcelona. Sembla, pels
moviments dels enemics, que també hagin tingut esment
de la vostra proximitat, però en lloc de pensar a retirar-
se han reblat els seus esforços. Tot sembla indicar que
faran intents desesperats per a apropiar-se d’aquesta ciu-
tat abans no arribi la flota amb el vostre socors (...).

»Barcelona, 4 de maig de 1706».

Patint tan gran fretura qualsevol altre poble ja s’hau-
ria descoratjat. Però els catalans, en el seu desesper, no
tingueren el més petit desmai. Prenien exemple del seu
rei, com mostra un petit passatge del diari d’un oficial
anglès present en aquell setge memorable:

«El rei Carles cada dia fa la ronda a cavall. De vega-
des per Montjuïc, de vegades per les muralles de la ciu-
tat. I és, de fet, la vida i l’ànima d’aquest poble que sem-
bla no tenir el més petit desmai. Les botigues estan ober-
tes cada dia, els comerços van endavant, les dones riuen,
els nois canten i, al vespre, es dorm sense malsons de
setges».
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De l’arribada de la flota aliada i de l’ajut que rebé la
ciutat no exposaré més que el que conté la carta de Sir
John Leake al Secretari del Príncep, datada 1’1 de maig
de 1706.

«El dia 13, a les dues del matí, hem salpat de Gibral-
tar, amb vent de l’oest nord-oest, enviant el Pembroke, el
Tyger, el Leopard i un vaixell de guerra holandès amb
ordres d’anar primer cap a Altea o Dénia per tenir notí-
cies de les forces que l’enemic tenia enfront de Barce-
lona. El dia 15 un mercant holandès, que aconseguí la
flota en sis dies des de Lisboa, ens informà que un com-
boi amb forces irlandeses havia salpat de Lisboa un dia
abans que ell. El 18 al matí arribàvem a l’alçada d’Altea
i a la tarda retrobàvem els quatre vaixells abans esmen-
tats, els quals no em van donar cap notícia diferent de les
que jo ja sabia, ni cap carta de Lord Peterborough. Amb
això vaig convocar consell de guerra i vam resoldre espe-
rar l’arribada del comboi irlandès. El vent era de
ponent. Era millor quedar-nos on estàvem fins l’ende-
mà al vespre. Immediatament, però, vaig fer salpar les
mateixes quatre fragates cap a Vinaròs i Tortosa, a la
costa de Catalunya, per saber més notícies. L’endemà
al matí, el Panther, al qual vaig ordenar la nit anterior
de vigilar l’arribada del comboi irlandès, va descobrir
tres vaixells, que amb poques hores ens van aconseguir.
Van resultar ser l’Antilop, el Winchester i el Faulcon,
que ens duien la nova que Sir George Bing venia per
trobar-se amb nosaltres. Vaig convocar un altre consell
de guerra i vam resoldre d’esperar-lo i posar els vaixells
sota el seu comandament, la qual cosa fou feta a les deu
del matí següent. Al vespre vam marxar cap a Tarra-
gona, el lloc que havíem acordat per trobar-nos. El 21
i el 22, vents molt forts del nord ens van fer retroce-
dir. El 26 següent, però, vaig arribar a Barcelona a
temps per evitar que caigués a les mans dels seus ene-
mics. La darrera nit l’enemic: va començar a marxar tot
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deixant al seu darrere cinquanta canons i tretze mor-
ters.»

La joia dels catalans en aquesta ocasió no és per ser
descrita. Van rebre els seus alliberadors anglesos amb els
braços oberts.

(Nota: La desfeta dels Borbons en la guerra de successió
a Espanya semblava imminent: al mateix temps que Felip V
es veia obligat a fer una retirada desastrosa i refugiar-se
a França, Lord Galway, amb un exèrcit angloportuguès,
aconseguia entrar a Salamanca i començar a avançar sobre
Madrid.)

Abans que es tingués coneixement a Madrid del fra-
càs del setge de Barcelona, la reina d’Espanya, esposa de
Felip V, en una assemblea de magistrats feia el següent
discurs:

«Us he fet venir i sóc davant vostre per fer-vos saber
el dolor que pateix l’estat. No us puc amagar que men-
tre el rei està exposant la seva vida per la vostra defensa
(el cel beneeixi les seves armes) amb èxit a Catalunya
–espero que la rebel·lió a la província sigui ben aviat
reduïda– els assumptes no van bé a Extremadura. La
preservació de la monarquia és ara el punt en qüestió.
Vosaltres mateixos esteu en la necessitat peremptòria de
mostrar el vostre zel i lleialtat sacrificant-ho tot pel rei,
per mi i per vosaltres».

És ben sabut que tot Espanya tendia a la revolució.
Explicar les raons per les quals aquesta no reeixí no
formen part d’aquest treball, per la qual cosa no considero
necessari fer-ne menció. Només cal esmentar que quan
les coses tornaren a anar malament a Castella i el rei Car-
les III, que havia aconseguit entrar a Madrid el juliol de
1706, es va veure obligat a marxar altra vegada a Cata-
lunya, els seus súbdits el van rebre amb més alegria que
mai.
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L’any 1707 va ser el del ressorgiment de Felip V. La
fatal batalla d’Almansa va reduir els interessos del rei
Carles a una condició desesperada. Requena, València i
Saragossa revoltades, Xàtiva fou presa i cremada, Alzira,
Mequinensa i altres poblacions preses, i la frontera de
Catalunya altra vegada oberta. Els catalans van empren-
dre la seva pròpia defensa amb l’ajut d’algunes petites
tropes regulars. Era molt probable que fossin atacats des
del costat del Rosselló, on l’enemic estava aplegant els
seus exèrcits.

MaIgrat tot, però, els catalans van conservar el seu
esperit i es mantingueren ferms en els seus compromisos.
El poble es comportava amb gran obediència cap al seu
sobirà, el rei Carles, i amb gran gratitud respecte als
anglesos.

Fins ara he exposat com els catalans van ser dirigits i
portats cap a la guerra. A continuació us explicaré com
van ser abandonats a la seva sort.

(Nota: Després de deu anys de guerra, Gran Bretanya i
França desitjaven la pau. Sobretot des de la mort, sense suc-
cessió, de l’emperador Josep I, que convertia en hereu el seu
germà l’arxiduc Carles. Aquest optava així a les corones de
l’imperi germànic i d’Espanya. Un perill massa gran per a
França i Anglaterra, que s’afanyaren a negociar un tractat
a Utrecht i Rastadt. En aquest tractat s’atorgava la corona
d’Espanya a Felip V, Anglaterra conservava Menorca i
Gibraltar i se li concedien importants avantatges per comer-
ciar amb Amèrica; Flandes i els altres territoris espanyols a
Europa es lliuraven al nou emperador Carles VI. D’altra
banda, malgrat que totes les potències aliades es van sentir
obligades a ajudar Catalunya, aquell poble que havia llui-
tat amb tant de coratge, les resistències a trobar solucions
per part de Felip V i la por per part dels aliats que un fra-
càs del tractat fes perdre els avantatges adquirits, van fer
abandonar els catalans a la seva sort.)
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¿Com va afectar la pau entre les grans potències els
pobres catalans en particular? En parlaré tot seguit:

Quan finalment Sa Majestat, la reina Anna, va resoldre
la pau, s’acordà desposseir l’emperador, l’antic rei Car-
les III, de Catalunya i de tot el que havia conquerit a
Espanya. Sa Majestat, a més, va haver de tenir cura
d’assegurar el retorn de l’emperadriu i de les tropes
imperials fora de Catalunya, atès que l’emperador havia
marxat abans deixant la reina i les tropes defensant les
seves conquestes mentre ell tornava o bé feia arribar ajuda
als valerosos catalans.

La retirada de l’emperador de Catalunya va ser es-
tipulada a la convenció o acord per a l’Evacuació de
Catalunya, pactada entre els ministres francesos, brità-
nics i el ministre imperial, que hi va estar d’acord, no
perquè li agradés sinó perquè no hi podia fer res més.

No tinc res més a dir sobre això, però observeu uns
paràgrafs d’aquest tractat:

«Tan aviat com l’evacuació hagi començat, quedaran
garantits i publicats en favor de tots els habitants de
Catalunya una amnistia general i un perpetu oblit de tot
allò que hauran fet en temps de guerra. I atès que el ple-
nipotenciari del poder que retira les seves tropes de
Catalunya i de les illes ha insistit ardorosament en el fet
que abans de l’evacuació els catalans puguin gaudir dels
seus privilegis (...) la reina assegura recórrer als seus bons
oficis per assolir aquest objectiu (...). Tanmateix el rei més
cristià, mitjançant els seus plenipotenciaris, s’adhereix
també a aquesta proposta».

El rei Carles, escollit emperador, va deixar els seus
súbdits catalans. Les arts que es feren servir per a aban-
donar aquest poble es fan paleses a la següent carta d’un
oficial de l’exèrcit:

El 8 de setembre, l’almirall holandès Pieterson salpa
amb la seva esquadra de Barcelona... El mateix dia el 
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general de brigada Price, que manava les tropes angleses,
va notificar al comte Staremberg –que a través del prín-
cep Tserclaes de Tilly havia rebut ordres de Lord
Bolingbroke– que la suspensió de les hostilitats per terra
i mar entre França i Anglaterra s’havia perllongat quatre
mesos des del dia 20 d’agost. El camí pres per fer arribar
aquestes ordres a les mans del general de brigada fou molt
extraordinari:

Alguns dies abans arribà un trompeter de l’enemic
amb una carta per al mariscal de camp Staremberg. A la
carta es demanava la llibertat d’uns presoners i alguna
cosa més de poca importància. Per la seva actitud, se sos-
pità que el trompeter venia amb altres intencions i se li va
preguntar si portava cap altra carta. Ell confessà que li
havia estat confiada una segona carta adreçada directa-
ment al comandant oficial de les tropes britàniques. El
trompeter fou amenaçat amb la forca per portar cartes per
a una altra persona que no fos el comandant en cap. Les
lleis de guerra determinen que les cartes només han de ser
adreçades a ell i només ell les pot obrir.

El mariscal de camp envià una altra carta al príncep
Tserclaes de Tilly dient-li que: «pensava que un general
estaria més ben assabentat de les lleis i els costums de la
guerra. Si aquest gest es repetís una altra vegada penjarien
el portador».

El príncep Tserclaes contestà amb una resposta molt
educada, però dos dies més tard va convèncer un oficial
subaltern d’un regiment irlandés de portar una altra
carta al general de brigada anglès Price. En aquesta carta
el príncep deia: «Ningú, sinó jo mateix, el coronel d’un
regiment irlandès i el portador, sabem que us he escrit. I
ho he fet per informar-vos que m’ha arribat per vós una
ordre de la vostra cort». El general de brigada Price con-
vocà consell d’oficials per deliberar què calia fer, contes-
tar amb una altra missiva al príncep Tserclaes o bé assa-
bentar el mariscal de camp d’aquest afer.

La major part dels oficials van ser de l’opinió d’infor-
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mar el general d’aquest assumpte, ja que encara no
podien mirar els francesos sinó com a enemics.

El mariscal de camp, ja informat, ordenà al general
de brigada d’enviar un timbaler a buscar l’ordre abans
esmentada. L’endemà el consell de guerra decidí enviar a
Barcelona el lloctinent general Koningseck per informar
d’aquest fet la reina, ja que semblava molt estrany que
l’ordre de cessament d’hostilitats hagués arribat privada-
ment i des de l’enemic mentre el ministre anglès en per-
sona estava en aquesta ciutat.

El dia 15, el general de brigada Price, després de
trobar-se amb l’almirall Jennings, començà a preparar el
retorn a Anglaterra de les seves tropes. El 16, el batalló
anglès d’Elliot marxava de Tarragona. El 17, cinc bata-
llons anglesos i un regiment de dragons abandonaven el
nostre exèrcit perquè havien rebut ordres per mitjà d’un
timbaler de l’enemic. El 27, el comte Staremberg va rebre
alguns despatxos de la cort de Viena. El 30, el comte
d’Atalaya, general dels portuguesos, es disposava a anar a
Barcelona amb el pretext de patir una indisposició, però
podem assegurar que hi va anar per acordar amb l’almi-
rall anglès la forma de regular la marxa de les seves tropes,
les quals embarcaren ben aviat per ser transportades a
Portugal. En qualsevol cas el nostre exèrcit es va veure
disminuït en un batalló més i deu esquadrons.

El primer d’octubre vam saber que el duc francès de
Berwick destacà vint-i-cinc batallons i alguns esquadrons
al Rosselló. El dia 5, un capità dels nostres voluntaris
notificà que va atacar a l’alçada de Mequinensa un com-
boi enemic que anava de Fraga cap a Lleida. El mateix dia
el general Nebot, que comandava els miquelets i els
voluntaris de la muntanya, va ser atacat prop de la fron-
tera per 300 enemics a cavall i 300 a peu. L’11, va arribar
a Barcelona, des de Gibraltar, un vaixell de guerra anglès
amb ordres per a les seves tropes. El 14, l’esquadra angle-
sa salpà cap a port-Mahó. El 18, l’exèrcit enemic passà el
Segre per Lleida i acampà als afores d’aquesta ciutat. El
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21, arribà a Agramunt i fixà en aquesta ciutat el seu
quarter general. El 22, algunes cartes confirmaren que els
batallons francesos destacats al Rosselló van arribar a la
frontera de l’Empordà.

A partir d’aquell moment els exèrcits espanyols i
francesos es van llançar sobre el Principat.

Els estats de Catalunya prengueren determinacions
de gran valentia i així ho expressaren en les cartes adre-
çades a l’emperador:

Els vostres súbdits més lleials no es convertiran en víc-
times miserables dels seus irreconciliables enemics. Us
oferim, Majestat, de fer els més grans sacrificis per a obte-
nir aquest objectiu i contribuir d’aquesta manera a la con-
tinuació dels feliços èxits (...). Senyor, supliquem a la
Vostra Catòlica Majestat, amb el més profund respecte,
de perseverar en la determinació que heu pres, tan impor-
tant i necessària, de mantenir i restablir Espanya sota el
domini de Vostra Majestat per la força de les armes.

Si per atzars de la fortuna, en les resolucions del trac-
tat de pau es decidís d’altra manera i el domini d’aques-
ta monarquia s’hagués de dividir, molt respectuosament
demanem a Vostra Majestat de protegir Catalunya i les
seves províncies adjacents amb tot el vostre poder, de tal
manera que si no es pot salvar sencer el cos de la monar-
quia, que es pugui si més no mantenir separada.

Anem ara a la part més memorable d’aquest treball,
l’Evacuació de Catalunya.

Entre els acords generals, que més endavant signifi-
caré, l’emperador es va veure obligat a acceptar clàusules
com les que vam trobar en un altre apartat del tractat:

«Sa Majestat Imperial consentirà immediatament la
neutralitat d’Itàlia i evacuarà Catalunya. El rei Felip i la
reina garantiran el perdó als catalans amb la preservació
dels seus antics drets i privilegis». 
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Conveni o Acord per a I’Evacuació de Catalunya.

«Els alemanys i forces confederades seran transportats,
amb la més gran diligència i seguretat, fora del Principat
de Catalunya i de les illes de Mallorca i Eivissa... Entre
les parts implicades en la guerra (...) hi haurà un cessa-
ment total de les hostilitats que començarà quinze dies
després d’haver tingut notícies del present acord (...). La
cort que ara resideix a Barcelona marxarà amb tots els
seus exèrcits cap a Itàlia.

»Tan aviat com l’evacuació haurà començat, es garan-
tirà i publicarà, a favor dels habitants de Catalunya, una
amnistia general i un oblit perpetu per tot el que van fer
al llarg d’aquesta guerra (...).

»I ja que els plenipotenciaris del poder que retira les
seves tropes de Catalunya i de les illes han insistit d’ob-
tenir, abans de l’evacuació, el gaudi dels privilegis dels
catalans, i que aquest afer es contemplava en els acords
de pau (...), el rei més cristià ha declarat a través dels
seus plenipotenciaris d’assentir en aquest mateix objec-
tiu. (...)».

Podem jutjar amb facilitat quin va ser l’astorament
dels pobres catalans quan van tenir coneixement d’aquests
articles. L’emperadriu tractà amb alguns membres de la
Diputació aquest assumpte en aquests termes:

«Havent estat abandonat per alguns dels seus aliats,
l’emperador s’ha vist obligat, per la seguretat del nostre
perdó i de les tropes que hi ha en aquests països, de con-
sentir la present evacuació de Catalunya (...)».

El rei Felip, per fer l’afer més creïble, decretà una
amnistia formal per als catalans en aquests termes:

«Malgrat l’obstinada ceguesa amb què els nadius i
habitants del Principat de Catalunya continuen refusant
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les obligacions que com a súbdits van contraure per jura-
ment (...), ELS PERDONO ABSOLUTAMENT I TOTAL, i els
rebo feliç a tots sota la meva protecció. Amb la condi-
ció, però, (...) que estaran obligats a executar les meves
ordres i les dels meus generals; declarant que tots
aquells que no se sotmetessin a aquests termes en dos
mesos, com a darrer termini, seran des de llavors consi-
derats culpables d’alta traïció i jutjats com a tals amb les
lleis més severes».

Els catalans van rebutjar aquesta amnistia, o perdó,
amb indignació perquè estava redactada tan ambiguament
que no els permetia saber directament si els seus privilegis
estaven o no inclosos.

Mentrestant el duc de Pòpuli, nomenat pel rei Felip
Capità General de Catalunya, arribà per prendre posses-
sió del Principat. Aquest era l’antic governador, que por-
tava amb ell tot el ressentiment que un home apassionat
i perjudicat pot guardar (...).

Aquests són alguns dels fets que van succeir aquells
dies a Barcelona:

El 14 de juny, el comte Staremberg rebé una carta
urgent dels seus comissaris, els quals s’havien trobat amb
els del rei Felip a Cervera. Li deien que havent-los indicat
que els privilegis dels catalans havien d’ésser confirmats
abans de la cessació de les armes (...), foren respostos pels
espanyols que ells eren allí només per concertar l’execució
del tractat signat a Utrecht per a l’evacuació de Catalunya
i prendre possessió de Tarragona o Barcelona d’acord amb
la convenció, i que ja hi hauria prou temps per a parlar al
rei Felip dels privilegis dels catalans després de prendre
possessió del Principat...

El comte Staremberg va comunicar aquesta resposta a
la regència i el Consell de Cent es reuní immediatament.
Mentrestant a la ciutat es produí un gran avalot; la majoria
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de la gent declarava que preferia morir de fam dins de les
muralles que rendir-se al duc: d’Anjou (...).

El comte Staremberg i l’almirall Jennings usaren tots
els esforços imaginables per pacificar el poble, i prome-
teren que farien noves instàncies als comissaris espanyols
per a la confirmació dels privilegis de Catalunya.

El comte Staremberg va proposar al marquès de Ceva
Grimaldi d’anar fins a Sant Feliu, a tres llegües de Bar-
celona, per continuar les conferències per a l’evacuació del
país (...).

El 22, les conferències es tingueren a l’Hospitalet, a
una llegüa de Barcelona. L’evacuació i cessació de les
armes foren acordades en aquests termes:

–La cessació de les hostilitats per terra o per mar
començarà l’1 de juliol...

–Barcelona serà lliurada quinze dies després...
–Les tropes sota el comandament del duc de Pòpuli

no començaran la seva marxa envers Barcelona o Tarra-
gona abans del temps estipulat per a l’evacuació.

El comte Staremberg, després d’informar a la Dipu-
tació del que s’havia acordat a les conferències, cosa que
provocà grans murmuris i protestes, marxà de Barcelona
el dia 26 (...) i en el seu quarter, al bell mig de les seves
tropes, va anunciar als catalans que el 15 de juliol tindrien
un altre Senyor (...). Aquesta declaració ocasionà un gran
tumult. Els ciutadans enviaren immediatament un desta-
cament a Montjuïc, i van impedir prendre posicions a cap
tropa imperial o espanyola (...).

El 27 de juny, s’informà les tropes holandeses que
podien vendre lliurement els seus cavalls.

El 3 de juliol, setze batallons imperials embarcaren
rumb a Itàlia.

El 4, els catalans decidiren no sotmetre’s al rei Felip,
ans al contrari, continuar la guerra amb coratge. Formaren
el seu exèrcit, i prengueren al seu servei tots els voluntaris
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i miquelets (...). Un vaixell mercant privat, anomenat
Delmas, s’oferí per carregar un regiment amb cinc-cents
cavalls (...).

Entre el 8 i el 9, l’exèrcit holandès i el del palatinat
van marxar del moll de Barcelona (...). Totes les notícies
van confirmar la resolució dels catalans de defensar-se
fins a les darreres conseqüències. Els habitants de
Mallorca van seguir el seu exemple (...).

El duc de Pòpuli, en arribar davant de Barcelona,
envià la següent carta a la Diputació de Catalunya:

«La present és per assabentar la ciutat de Barcelona
que si no obre les seves portes en el dia d’avui, 29 de
juliol, a l’exèrcit del rei nostre sobirà, i es sotmet a la seva
obediència, l’indult (perdó) ofert per Sa Majestat, amb la
seva gran clemència, no tindrà lloc, sinó que els seus ciu-
tadans seran considerats com a rebels obstinats i la ciutat
serà assetjada per l’exèrcit de Sa Majestat ... ».

La Diputació respongué amb una altra carta al duc
de Pòpuli:

«La singularitat de la carta que la ciutat ha rebut del
seu enemic en el dia d’avui mitjançant un trompeter ha
merescut la nostra més gran atenció, tant pel que fa al seu
estil, com per les seves circumstàncies. El trompeter no ha
estat enviat de retorn immediatament perquè hem neces-
sitat temps per a considerar de quina manera hauríem de
respondre. Les portes de la ciutat de Barcelona han estat
tancades per defensar la plaça del seu enemic (...). La ciu-
tat i tot el Principat persisteixen en la seva resolució de
continuar la guerra (...). El duc de Pòpuli pot prendre la
determinació que li plagui amb la resposta lliurada a
aquest trompeter (...). Barcelona 29 de juliol de 1713».

La situació arribà a tal extrem que els catalans comen-
çaren a formar el seu exèrcit sota el comandament del

XXII



general Villarroel, el comte Puebla i el general Nebot (...).
A Montjuïc fou hissada una bandera negra amb aquesta
inscripció: «Mort o manteniment dels nostres privilegis».
Remeteren grans quantitats de diners a Algèria per com-
prar cereals i altres coses necessàries (...).

Els habitants de Cardona i poblacions dels voltants van
decidir també defensar-se fins a les darreres conseqüències
formant cinc regiments als quals donaren banderes negres
amb la divisa «lliures o morts».

Mentre aquestes ciutats, i moltes altres, es preparaven
per a una defensa coratjosa, el duc de Pòpuli es va veure
obligat a enviar els seus despatxos a la cort per mar fins
a València, ja que les comunicacions a Lleida van ser
tallades.

La ciutat de Manresa havia estat sotmesa al duc de
Pòpuli, i rebé una guarnició de 300 espanyols. Però
l’arribada de 400 miquelets, enviats per la Diputació de
Barcelona, aixecà la població en armes, que foragità els
espanyols de la ciutat i declarà la guerra al rei Felip.

Davant d’aquesta tenaç resistència, les Corts de França
i Madrid van començar a canviar de parer (...). Trobaven
que l’exèrcit comandat pel duc de Pòpuli no era suficient
per a reduir, Barcelona (...) sinó que com a mínim s’hau-
ria de preparar una bona esquadra per bloquejar-la per
mar (...).

Es decidí que el duc de Pòpuli faria crides a la pobla-
ció perquè es rendís, anunciant que fóra massa tard si
esperaven que les bateries es pronunciessin (...). Lluny
d’atemorir-se amb aquestes amenaces, els catalans feren
tornar el missatger amb molta cortesia i amb aquesta res-
posta:

«(...) El motiu que els indueix és la confirmació dels
seus antics privilegis, i si està en el seu poder aconseguir-
ho, obriran amb satisfacció les portes i us rebran».

Aquesta resposta no fou rebuda amb satisfacció (...)
i es van fer terribles preparacions per reduir-los, però
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semblava que això no els intimidés (...). La següent carta
n’és prova suficient:

«(...) l’enemic és davant la ciutat, i avui ha començat
a canonejar el convent de Santa Madrona, ningú a la ciu-
tat té por, perquè hem posat les nostres esperances en
Déu Totpoderós, i estic segur que en poc temps sorpren-
drem el món sencer (...). Fa sis setmanes que l’enemic es
desplega davant la ciutat; en tot aquest temps puc asse-
gurar que no han aconseguit res, mentre que amb les
nostres tropes, el poble, els voluntaris i els miquelets,
hem mort 3.000 enemics, mentre que nosaltres no hem
perdut ni 100 homes».

Per altres cartes de Barcelona sabérem que:

«(...) el 21 de novembre al vespre, el general Nebot i
en Josep Martini, lloctinent general d’infanteria, abando-
naren la ciutat en gran silenci, amb 4.000 homes dividits
en vuit regiments; i havent penetrat fins al convent de
Nostra Senyora de Gràcia, on els castellans tenien un dels
seus principals quarters, van atacar. Passaren 600 homes
per les armes, i feren 400 presoners. Després, els catalans;
es retiraren en ordre cap a la ciutat amb un gran botí de
cavalls i altres coses. Els catalans perderen 100 homes (...)
entre ells el lloctinent coronel de la Diputació, que fou
molt plorat (...)»

«L’arribada de dues grans flotes amb provisions, una
des de l’illa de Mallorca i l’altra des de Sardenya, abasti-
ren suficientment Barcelona per passar tot l’hivern...» 

«Els barcelonins augmentaven diàriament les seves
forces navals.» 

«El general Bracamonte, que atacà per sorpresa el
castell de Cardona, fou rebutjat i va perdre 600 ho-
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mes (...). El perseguiren en la seva retirada el coronel
Ferrer i el seu regiment.»

Tot això mostra que els afers dels catalans eren pròs-
pers, i evidencia el que són capaços de fer els homes quan
actuen en defensa dels seus drets i privilegis.

Es van emprendre accions molt violentes contra els
catalans, com mostra aquesta carta:

«Mataró 1 d’octubre:
»El Principat de Catalunya està sent desolat pels des-

tacaments dels generals Bracamonte i Fiennes, que en la
persecució del general Nebot han destruït totes les petites
poblacions i ciutats on el general s’ha refugiat. Els soldats
no s’han estat de saquejar les esglésies i els altars, ni de
cometre tota mena de desordres, violant dones i abusant
de les religioses dels convents. La plana de Barcelona no
ha estat exempta tampoc de les execucions militars (...).
El duc de Pòpuli ha rebut reforços d’Extremadura, però
com que no té més de 20 canons, no està en condicions
d’atacar la ciutat. Està esperant cinc vaixells espanyols i
quatre de francesos, sota el comandament de M. du
Casse, per assetjar la ciutat. Tot i això, som del parer que
els espanyols volen bloquejar la ciutat i provar de reduir
els seus habitants per la fam».

El 22 d’abril de 1714 arribaren a la rada dos vaixells
mallorquins. En un d’ells hi viatjava el senyor Barbarina,
que portava tres cartes de l’emperador; una per a la
Diputació del Principat de Catalunya, una per als magis-
trats de Barcelona i una altra per als protectors i generals.
Portava també moltes cartes de l’emperadriu, totes elles
expressaven els millors dels sentiments i contenien en
substància que:

Sa Majestat Imperial, havent estat abandonat pels
seus aliats, i fins i tot en contra de la justícia, obligat a
retirar els seus exèrcits d’ajut als seus bons i lleials súbdits,
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contràriament a les seves inclinacions (...) i trobant-se ell
mateix sota la necessitat d’arribar a un tractat amb el rei
més cristià, que va ser conclòs a Rastadt; encara ha pre-
servat els seus drets, títols i pretensions a la corona
d’Espanya, i els assegurava que els ajudaria en tot el que
li fos possible, per tal de procurar per a ells els privilegis
reservats a la seva singular fidelitat, fermesa i accions glo-
rioses.

Les cartes de l’emperadriu eren del mateix to i ompli-
ren de gran satisfacció el poble, que expressà la seva ale-
gria amb una gran processó i amb un Te Deum cantat
amb gran solemnitat. Aquestes alegrances van continuar
durant dos dies i es dispararen salves des dels canons de
la muralla. Quin exemple són la fe i l’amor d’aquest poble
valerós, que sota l’espantosa aprensió d’un setge, amb un
formidable exèrcit desplegat davant de les seves portes,
pot amb tan poca cosa mostrar aquesta joiosa solemnitat.
Que merescuts tenen aquests súbdits la protecció i el
favor de qualsevol príncep que els governi.

Finalment, s’ordenà a l’exèrcit francès destinat per al
setge d’accelerar el desenvolupament de la seva missió.
Una esquadra bloquejà la ciutat per mar. El 7 de juliol de
1714 el mariscal Berwick arribà enfront de Barcelona. El
rei francès acabava d’oblidar la intercessió que havia pro-
mès fer a favor dels catalans.

Era d’esperar que el diari del setge provinent de
França fos parcial; però com que no en teníem cap altre,
era propi veure quines informacions ens donava. L’epíleg
d’aquest afer i la coratjosa defensa de la guarnició catala-
na seran de prou ajut perquè el lector pugui corregir les
desviacions.

«Des del camp de batalla davant Barcelona el 26 de
juliol.

»Ahir al matí vam començar a bombardejar aquesta
plaça (...). El mariscal Berwick va donar 30 pistoles als
canoners per encoratjar-los en la seva tasca.»
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«25 de juliol. El dia 12 el marquès de Villarroel, que
comanda la ciutat, envià un trompeter amb una carta
al marquès de Guerchi, que immediatament la portà al
duc de Berwick, sense obrir-la. El duc la va fer retornar
també sense obrir-la. El mateix vespre obrírem trinxeres
amb quatre batallons de guàrdies espanyols, tres del regi-
ment de Normandia, dos d’Artois, un de l’artilleria reial,
deu companyies de granaders i cinc-cents soldats de
cavalleria. El 13, a la tarda, els assetjats atacaren per sor-
presa, el major general Raimondo era el seu cap. El dia
17 a les quatre del matí van comparèixer vint desertors a
cavall, entre ells cinc oficials, un anomenat Pontou, un
general major, fill d’un advocat de Vic, acompanyat del
seu germà, Grenouillas, un brigadier; Margonil, el fill
d’un orfebre, amb el seu germà i altres dos oficials.
Portaven els seus ajudants de cambra i els baguls ben
plens. Això va fer sospitar que de fet pretenien anar a tro-
bar el marquès de Pual, cap dels rebels del país, i que van
fer-se passar per desertors en ser interceptats per una
patrulla. El duc de Berwick els envià a bord d’un vaixell
al castell de Peníscola. »

Mentre els catalans continuaven fent una coratjosa
resistència, tot Europa s’apiadà d’ells. Poca gent podia
abstenir-se de desitjar-los èxit perquè els inspirava la no-
ció de llibertat. El Parlament d’Anglaterra, en particular,
prengué el cas en consideració, i la cambra dels Lords
adreçà aquesta carta a Sa Majestat:

«La cambra dels Lords humilment s’adreça a Sa
Majestat el 3 d’abril de 1714. El rei d’Espanya (...)
insisteix a posar els catalans sota les mateixes condicions
en què es troben els súbdits de Castella (...); posem la
nostra més humil i seriosa proposta a vostra Majestat,
perquè a vostra Majestat li plagui de continuar la vostra
interposició de la manera més forta perquè els catalans
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puguin continuar gaudint dels seus justos i vells privile-
gis».

La resposta de Sa Majestat fou la següent:

«Quan vaig concloure la pau amb Espanya vaig decidir
que, sempre que l’ocasió fos propícia, presentaria la meva
interposició per aconseguir les justes llibertats dels catalans
i prevenir, si era possible, les desgràcies a què està exposat
aquest poble per la conducta d’aquells a qui més concer-
neix ajudar (...), però si això és veritat, ¿no ens hauríem de
queixar que els nostres vaixells mercants es facin servir per
a reduir-los? (...)».

Pel que fa al setge de Barcelona la ciutat era cons-
tantment bombardejada malgrat la resistència aferrissada
que oposava. El 25 de juliol de 1714 hi va haver una
gran assemblea a l’Ajuntament de la ciutat. Alguns repre-
sentants volien rendir-se; però Villarroel, el senyor Pinos,
Basset, un dels principals autors de la revolta del regne de
València i un important vicari del bisbat, rebutjaren la
proposta; tot assegurant que els socors vindrien del cel.
Davant d’aquestes garanties, es va decidir de persistir en
la defensa; no obstant això Villarroel envià la seva espo-
sa a Montjuïc, on es recollien les principals dames de la
ciutat.

(Nota: El dia 12 d’agost de 1714 s’obrí la darrera espe-
rança per als catalans: moria la reina Anna d’Anglaterra.
El seu successor Jordi I, que veia amb simpatia l’heroisme
del poble català, ordenà al seu ambaixador a la cort fran-
cesa que transmetés a Lluís XIV el seu desig que es garantís
la reducció de Barcelona per tractat. A les noves amenaces
dels anglesos, el rei francès amenaçà amb l’anul·lació de la
renúncia a la corona de França per part de Felip V. Aquesta
fou  la darrera interposició britànica.)
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La tempestat arribà a Barcelona l’11 de setembre i va
ser molt sagnant i tenaç. Els assetjats defensaren aferrissa-
dament cada pam de terra. La lluita més forta es lliurà al
bastió de Sant Pere, que va ser pres i reprès onze vegades
aquell mateix dia. Finalment, a les vuit del vespre, per
estalviar a la ciutat el saqueig i la barbàrie, tres persones
negociaren la rendició amb aquestes condicions: les seves
vides estarien assegurades; la ciutat no seria saquejada;
acceptaven rendir-se al rei d’Espanya; es disposaria imme-
diatament la rendició de Cardona i Mallorca, i finalment
tots aquells que havent servit l’exèrcit regular no volgues-
sin entrar al servei dels de França o Espanya quedarien en
llibertat d’anar on volguessin.

Aquest darrer tractat tampoc no es respectà. Molts ho
patiren immediatament essent desautoritzats i desarmats,
forçats a compensar amb grans quantitats de diners els
actes de pillatge, distribuïts per les presons o treballant
com a esclaus a les mines. Bé poden dir els conqueridors
que han d’assegurar les guarnicions en els monestirs i els
convents per preservar-se del ressentiment d’un poble que
encara viu en l’esperança de tenir l’oportunitat de reco-
brar la llibertat i els seus privilegis.

El clergat es distingí durant tot el setge d’una manera
molt particular. Lluità amb desesperada determinació i
encoratjà el poble amb les seves pregàries i també morint
en defensa de les seves llibertats. El zel de les dones no és
menys remarcable: animaren els seus marits fins a l’ex-
trem. Declararen que volien restar amb ells en tots els
perills i fatigues i treballaren a les trinxeres amb gran ce-
leritat.

Aquest setge va costar als francesos i als espanyols una
suma increïble, a més de la pèrdua de 20.000 homes es-
collits.
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