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1714  

La batalla final 

Escenaris i protagonistes  
 

Un recorregut pels escenaris de l’assalt final a Barcelona l’11 de setembre de 

1714. Tretze instal·lacions amb els fets, textos històrics i biografies de 

personatges clau de la batalla final. 

 

 
 

 

1714. La batalla final és una producció de Tricentenari BCN i Ficomic amb 

il·lustracions d’Oriol Garcia Quera, idea i textos de Carles Santamaria i 

assessorament històric d’Agustí Alcoberro.  

Del 30 d’abril al 30 de setembre de 2014 

 



                                                   
 
 

1.Baluard de Jonqueres (Plaça Urquinaona) 

 

“Es fa saber a la ciutat de Barcelona que, si en tot el dia d’avui, 29 de juliol de 1713, no 

obren les portes a les armes del nostre senyor donant la deguda obediència, no sols no els 

valdrà als seus naturals l’indult de la gran benignitat de sa majestat els té concedit, sinó 

que, tractant-los com a pertinaços rebels, experimentaran tot el rigor militar (...) Abans 

de començar formalment les operacions que condueixen al seu càstig, mogut per la 

compassió de la seva propera i inevitable ruïna i desolació, els amonesto que l’evitin, 

valent-se i gaudint (sense pèrdua de temps) del referit indult, enviant persona o 

persones a aquest camp a implorar la clemència de sa majestat” 

Carta del Duc de Pòpoli a la ciutat de Barcelona 

29 de juliol de 1713 

 

 

Les muralles de Barcelona tenien onze baluards que s’havien anat afegint com 

a sortints des del segle XVII. Els baluards eren fortificacions de planta 

pentagonal i de construcció inclinada per resistir el bombardeig d’artilleria i que 

permetien tenir quatre línies de foc davant l’enemic. Durant la matinada de l’11 

de setembre, quan les tropes borbòniques havien penetrat a la ciutat, una 

fulgurant contraofensiva dels defensors va partir del baluard de Jonqueres 

encapçalada pel conseller en cap Rafael Casanova i amb la participació 

decisiva del coronel Sebastià Dalmau.  

 

 

Sebastià Dalmau. (1682-1762) 

 

Sebastià Dalmau, fill d’una rica família de comerciants, va ser un austriacista de 

primera hora que va participar activament en diverses operacions militars, a més de 

finançar el manteniment de tropes. Defensor de la resistència a ultrança el juliol de 

1713, va costejar la creació del Regiment de la Fe de cavalleria, que ell mateix va 

comandar com a coronel. Cal destacar la seva actuació en la contraofensiva al baluard 

del Portal nou l’11 de setembre. Després de la capitulació, va ser capturat i va 

romandre confinat en diversos presidis espanyols fins a l’any 1725, quan va ser 

alliberat i es va exiliar a Viena, on va rebre el grau de tinent general de cavalleria de 

l’exèrcit imperial.  

 

  



                                                   
 
 

2 Baluard de Sant Pere (carrer d’Alí Bei) 

“Continua constant aquesta ciutat en la seva invariable resolució, manant novament, amb 

públics pregons, que tots els seus habitants de 14 anys cap amunt preguin les armes en 

defensa d’aquesta capital i comuna llibertat dels catalans, repte que han de prosseguir 

fins l’últim extermini de les seves vides, tenint a major conveniència perdre-les en tant 

cristiana defensa que continuar amb elles per ser objecte de la crueltat enemiga, per ser 

perniciós engany qualsevol altra confiança, havent en totes les ocasions ensenyat 

l’experiència que les seves enganyoses promeses sols substitueixen fins al cas d’executar 

les seves tiranes violències, cosa que no ignora cap persona de totes les que, per la seva 

desgràcia, han arribat al cas d’una lamentable experiència.” 

Circular dels Consellers de la Ciutat de Barcelona. 30 de juliol de 1714. 

 

L’atac frontal dels borbònics per diversos baluards i bretxes de les muralles va 

causar estralls. Les tropes invasores del mariscal del Castillo van conquerir el 

baluard del Portal Nou, després d’una aferrissada lluita, i van seguir per la 

mateixa muralla fins al baluard de Sant Pere, on va morir defensant-lo el 

coronel valencià Josep Ortiz. Cap a les 7 del matí, els borbònics controlaven el 

baluard de Sant Pere quan van contraatacar els defensors. El conseller en cap, 

Rafael Casanova, portant la bandera de Santa Eulàlia, encapçalà les tropes 

des del baluard de Jonqueres i reconquerí el baluard de Sant Pere, però fou 

ferit de camí al del Portal Nou.  

 



                                                   
 
 

 

 

Rafael Casanova (1660-1743) 

Advocat vinculat a l’activitat pública, l’ascens polític de Rafael Casanova es produeix el 

30 de novembre de 1713 quan és nomenat conseller en cap, màxima autoritat civil i 

militar de Barcelona. Partidari de la resistència, la situació desesperada de principis de 

setembre de 1714 va fer que s’inclinés per negociar una capitulació, però va quedar en 

minoria. L’11 de setembre. Casanova va encapçalar la mobilització general en 

coordinació amb el general Villaroel. Fou ferit en els combats al Baluard del Portal 

Nou. En sortir de l’hospital va passar a la clandestinitat Anys després reaparegué a 

Sant Boi de Llobregat, on exercí d’advocat. Després de la Pau de Viena (1725) va 

recuperar els béns que li havien confiscat. Va tenir contactes amb l’exili i va mantenir 

la dignitat que corresponia al darrer conseller en cap de Barcelona. 

  



                                                   
 
 

3. Baluard de Portal Nou (Arc de Triomf) 

“Havent aleshores de quedar amb tan notable deshonor i desarmada una 

Nació que pels seus gloriosos mèrits ha estat sempre tan honrada 

d’Emperadors i reis, i que pel valor de les seves armes ha sabut conquerir 

Regnes sencers. Motius nobles i honrats li sobraven per defensar la seva 

honra i resoldre la seva Defensa. I malgrat que no l’aconseguís, més 

gloriosa i ben lliurada quedaria amb les armes a les seves mans que 

entregada per temor servil a discreció.” 

Opuscle “Respuesta de un aragonés” 1713 

 

Uns dels escenaris més cruents de l’11 de setembre va ser el baluard del Portal 

Nou, que tenia una bretxa de 25 metres, on els atacants eren inicialment 4.000 

efectius davant dues companyies de la Coronela que sumaven uns 200 homes. 

El combat fou ferotge i els defensors aguantaren fins a quatre embats, gràcies 

també a l’artilleria i el foc amic des del baluard de Sant Pere, el duc de Berwick 

decidí reforçar l’atac amb el seu cos de reserva, que sumava uns 10.000 

soldats, fet que li va permetre conquerir els baluards del Portal Nou i de Sant 

Pere. 

El contraatac dels defensors encapçalat pel conseller en cap, en què va 

participar el sergent major Juan Sebastián Soro, va permetre recuperar el 

baluard de Sant Pere. 

Juan Sebastián Soro (?-1761) 

 

La participació a la defensa de Barcelona de refugiats procedents de la Corona 

d’Aragó va ser important. L’aragonès Juan Sebastián Soro és a Barcelona el 1713 com 

a capità de granaders del Regiment de Santa Eulàlia, una unitat d’infanteria que va 

agrupar combatents de diferent procedència geogràfica peninsular. Soro va ser ferit al 

primer gran atac fracassat de Berwick del 12 al 14 d’agost del 1714. L’11 de setembre, 

ja amb el grau de sergent major, la seva intervenció de matinada va ser clau per 

mantenir el baluard de Jonqueres i fer el posterior contraatac. Empresonat després de 

la capitulació, va ser alliberat el 1725 i es va refugiar a Viena on va arribar a tinent 

mariscal de l’Exèrcit Imperial. El 1752 va ser ennoblit com a comte i va ser conegut 

com a Johann Sebastian Graf von Soro. 

 

  



                                                   
 
 

4. Monestir de Sant Pere de les Puel·les (Plaça de Sant Pere) 

 

 
 

“Malgrat que els francesos ja eren dins de la Ciutat, aleshores començava la guerra, 

perquè cada pam de terra costava moltes vides (...) El mateix Duc de Berwick diferia 

l’assalt per compassió envers els seus, perquè havia de costar gran sang, (i sols) es 

venceria a força de sacrificar molta gent.” 

 

Vicenç Bacallar i Sanna, marquès de San Felipe. “Comentarios a la guerra de España” 

(1725). 

 

 

 

 



                                                   
 
 

L’objectiu de l’assalt era entrar a la ciutat i forçar una ràpida capitulació, però 

els borbònics van trobar una acarnissada defensa als carrers de Barcelona, on 

monestirs com el de Sant Pere de les Puel·les van esdevenir fortins. 

L’omnipresent general Josep Bellver va destinar uns 70 homes a ocupar-lo 

quan els invasors s’hi aproximaven. Les monges el van abandonar quan es 

començaven a intercanviar trets, preludi d’una brutal lluita. El monestir en 

poques hores va canviar de mans fins a onze vegades. Finalment, els 

defensors el van reconquerir després de col·locar càrregues explosives que 

van enterrar un bon grapat de tropes filipistes.  

 

Josep Bellver (1657-1732) 

 

Veterà militar que el 1697 va participar a la defensa de Barcelona davant del setge 

francès. Oficial austriacista actiu en diferents fronts durant la Guerra de Successió, el 

1713 va romandre a Barcelona per defensar-la, on va ser nomenat general de batalla i 

va esdevenir la mà dreta d’Antoni de Villarroel. Sempre a primera línia, els soldats 

l’anomenaven Josepet. Tenia la virtut de mantenir la calma en moments extrems i era 

un gran estratega. L’11 de setembre, amb forces molt minses que va dosificar per 

Barcelona, va ser capaç d’aturar la penetració a la ciutat en punts clau. Va patir presó 

fins el seu alliberament el 1725, i aleshores marxà a Viena on va ser nomenat general 

de batalla de l’exèrcit imperial.  

 

 

  



                                                   
 
 

5. Convent de Sant Agustí (Plaça de l’Acadèmia) 

 
 

“V.M. veurà, pel que tinc l’honor de dir-li, que els enemics es defensen com a desesperats, 

potser millor que no ho farien tropes reglades; de manera que aquesta feina esdevé 

seriosa i llarga, ja que no convé d’arriscar novament una acció d’ importància abans de 

posar-nos en estat d’atacar les bretxes del cos de la plaça (...) Tirarem endavant, tan 

assenyadament com serà possible.” 

 

Carta del duc de Berwick al rei Lluís XIV. 15 d’agost de 1714. 

 

 

 

 



                                                   
 
 

La muralla entre els baluards de Portal Nou i Santa Clara tenia dos grans 

bretxes. Els defensors havien construït una segona línia de defensa intramurs 

anomenada travessera, que no pogué resistir l’embat de les forces borbòniques 

comandades aquí pel mariscal Guerchois. Els defensors es van retirar al 

convent de Sant Agustí i a cases veïnes per continuar el foc. El coronel Pau 

Thoar va dirigir la defensa d’aquest convent, on es va produir una lluita cos a 

cos per les seves dependències. Malgrat les contínues ofensives, els defensors 

van mantenir fins a la capitulació la part de l’edifici que donava a la plaça de 

Sant Agustí, i van evitar la penetració per aquest sector de la ciutat. 

 

Duc de Berwick (1670-1734) 

 

James Fitz-James, duc de Berwick, va ser un dels militars més brillants de l’exèrcit de 

les Dues Corones. Fill il·legítim del destronat rei Jaume II d’Anglaterra, es va exiliar a 

França on serví a l’exèrcit de Lluís XIV. A la Guerra de Successió va dirigir les tropes 

borbòniques en la victòria estratègica de la batalla d’Almansa (1707). Les seves 

relacions amb Felip van ser difícils  a causa del caràcter poc assenyat del Borbó. 

Berwick, amb tropes franceses de reforç, va rebre la missió de conquerir Barcelona. 

Va fracassar a l’atac general entre el 12 i el 14 d’agost, abans de l’assalt final de l’11 

de setembre on va haver d’utilitzar tot l’exèrcit d’uns 40.000 efectius. Malgrat que la 

ciutat va capitular, ell no va signar el document corresponent  que donava garanties als 

caps civils i militars de la defensa.  

 

 

  



                                                   
 
 

6. Convent de Santa Caterina (Av de Francesc Cambó) 

 
“Pel que s’ha experimentat de les seves contínues sublevacions, cal considerar que no hi 

pot haver seguretat en els barcelonins, tret que S.M. mantingui sempre a Barcelona un 

cos considerable de tropes, o que s’aixequi una Ciutadella per posar-los un fre capaç de 

contenir-los en tots els temps en la deguda obediència.” 

Carta de Pròsper van Verboom a Felip V. 1715 

 

El convent de Santa Caterina destacava per la seva activitat caritativa i 

sanitària a l’època, a més de la seva vinculació amb la causa austriacista. Des 

del convent es predicà animant el poble a resistir (el baix clergat va ser molt 

bel·ligerant). El duc de Pòpoli, després de mesos d’un setge infructuós, va 

decidir que l’artilleria bombardegés l’interior de Barcelona. Aquesta 

devastadora tàctica es va iniciar el 3 d’abril i en els mesos següents es calcula 

que hi van caure més de 45.000 bombes, i el convent de Santa Caterina va 

patir l’impacte de més de 300 projectils. Volia desmoralitzar els defensors i la 

població civil, però no ho aconseguí. 

 

Joris Prosper Van Verboom (1665-1744) 

Un dels personatges més sinistres per a la memòria de Barcelona és Prosper Van 

Verboom, enginyer en cap de les tropes filipistes durant la Guerra de Successió. 

Aquest militar flamenc estigué pres a Barcelona entre 1710 i 1712, període en què va 

poder estudiar les defenses de la ciutat. Quan fou alliberat, es va posar a les ordres 

del duc de Pòpoli i planejà el setge de Barcelona. Quan va arribar el duc de Berwick, 

va mantenir el càrrec. Després de la capitulació de la ciutat va dissenyar la Ciutadella 

de Barcelona, que va suposar l’enderroc de més de mil habitatges. Posteriorment va 

participar en diverses campanyes militars al servei de Felip V.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1710
http://ca.wikipedia.org/wiki/Setge_de_Barcelona_(1713-1714)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadella_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadella_de_Barcelona


                                                   
 
 

 
 

  



                                                   
 
 

7. Placeta d’en Marcús  

 
“Valerosos Barcelonins, coratjosos Catalans, no us enganyin falses promeses de 

benignitats, que no us vincli el pes de les fatigues, no us acovardeixi la molèstia dels 

treballs en la defensa fins perdre-hi la vida, que menys dolent és morir d’una vegada, 

lliures i amb honra, que no viure morint cada dia sota el rigor dels ultratges, de les injúries 

i de la pobresa forçosa, sota el poder de la tirania.” 
 

Opuscle “Lealtad Catalana”, 1714.  

 

La capella d’en Marcús va ser erigida cap al 1150 per un comerciant de la ciutat 

anomenat Bernat Marcús. L’edificació romànica va ser absorbida pel mateix 

creixement de Barcelona i va acabar integrant-se físicament amb altres 

edificacions. A primera hora del matí de l’11 de setembre, el conseller en cap 

Rafael Casanova estava recorrent els carrers de la ciutat, quan va arribar a la 

Capella d’en Marcús va sentir xiular les bales. Es va adonar que els borbònics 

havien penetrat a la ciutat i decidí anar a la Casa de la Ciutat per agafar la 

bandera de Santa Eulàlia, que només es treia en situacions de perill extrem, i 

encapçalar el contraatac. 



                                                   
 
 

 

Eudald Mas i Duran (?-1732) 

 

El tinent coronel Eudald Mas i Duran, del regiment de Santa Eulàlia, militar de carrera, 

va participar en diversos combats clau l’11 de setembre. A les 7 del matí era al 

contraatac de Rafael Casanova des de Jonqueres que va permetre reconquerir el 

baluard de Sant Pere. Hores més tard era ferit en la ferotge lluita que tenia lloc al 

voltant del barri de la Ribera. El seu germà Francesc Mas i Duran, capità de la 

Coronela, va morir lluitant al convent de Sant Pere les Puel·les. Eudald va patir presidi 

al penal de San Antón amb Antoni de Villarroel. Alliberat el 1725, marxà cap a Viena 

on va ser nomenat coronel de l’exèrcit imperial. 

  



                                                   
 
 

8.Fossar de les Moreres  

 
“ Els seus avantpassats els van llegar els privilegis de què gaudeixen fa segles. Ara  han 

de renunciar-hi sense honor i han de deixar, darrere seu, una raça d’esclaus? No; 

prefereixen morir tots; o la mort o la llibertat, aquesta és la seva decidida elecció 

(...)Totes aquestes qüestions toquen el cor de qualsevol ciutadà britànic generós quan 

considera el cas dels catalans...el mot “catalans no serà sinònim de la nostra deshonra?” 

Opuscle “The case of the Catalans Condidered” (1714) 

 

 

Molts dels defensors i civils que van morir durant el setge de Barcelona de 

1713-1714 foren enterrats al Fossar de les Moreres, un cementiri adjacent a la 

basílica de Santa Maria del Mar. Era una de les fosses comunes on s’anaven 

enterrant els difunts, encara que fins després de la capitulació molts cadàvers 

eren als carrers de la ciutat. El poeta i dramaturg Frederic Soler Pitarra va 

reivindicar aquest espai a mitjan segle XIX, quan ja s’havia urbanitzat, 

composant el poema “El Fossar de les Moreres”, en el qual Jordi, un home vell, 

i el seu nét sepulten els morts al setge. Quan arriba el cadàver del fill de 

l’enterrador amb uniforme francès, Jordi l’enterra fora del fossar, en un terreny 

reservat als traïdors. 

 

Johannes Wahrelst (?-1714) 

 

El tinent coronel Johannes Wahrelst pertanyia al Regiment de Sant Narcís, que va 

agrupar restes de la infanteria germànica, efectius hongaresos i italians que no van ser 

evacuats el 1713. També s’hi van integrar soldats i oficials catalans. El regiment va 

tenir un paper destacat en la batalla del baluard de Santa Clara el 13 i 14 d’agost. La 

matinada de l’11 de setembre, el tinent coronel Wahrelst va intentar amb un grup de 

soldats recuperar el baluard de Llevant, però morí en el combat. D’origen alemany, 

Wahrelst és un exemple de la participació de soldats i oficials europeus en la defensa 

de les llibertats de Catalunya, on molts deixaren la vida. Mentrestant, els governs 

europeus aliats dels austriacistes deixaven abandonats els catalans a la seva sort. 

 

 
  



                                                   
 
 

 

9. Pla d’en Llull (Plaça Comercial) 
 

 
“Senyors, fills i germans: avui és el dia en què heu de recordar-vos del valor i glorioses 

accions que en tots els temps ha executat la nostra nació. No digui la malícia o l’enveja 

que no som dignes de ser catalans i fills legítims dels nostres grans. Per nosaltres i per la 

nació espanyola lluitem. Avui és el dia de morir o vèncer. I no serà la primera vegada que 

amb glòria immortal sia poblada de nou aquesta ciutat defensant el seu rei, la fe de la 

seva religió i els seus privilegis” 

 

Crida de Villarroel a les seves tropes l’11 de setembre. “Narraciones Históricas” de 

Francesc Castellví (1757)  

 



                                                   
 
 

La batalla final de l’11 de setembre viu entre les 7 i quarts de 9 del matí la seva 

fase clau. Els borbònics han trencat les defenses exteriors per diversos punts i 

s’han internat a la ciutat. Ara la lluita serà carrer per carrer, casa per casa. 

Antoni de Villarroel ordena un contraatac general i ell mateix encapçala la 

càrrega de cavalleria al Pla d’en Llull, amb la intenció de fer recular els invasors 

fora de les muralles. Però en l’intent pateixen moltes baixes i Villarroel és ferit 

en una cama. Malgrat que no s’aconsegueix l’objectiu inicial, el front queda 

estabilitzat en aquest sector fins a la capitulació.  

 

Antoni de Villarroel (1656-1726) 

 
Nascut a Barcelona, fill de militar gallec, Antoni de Villarroel va seguir la carrera 

paterna. Va prendre partit per Felip d’Anjou, però fastiguejat d’aquest es va passar al 

bàndol austriacista el 1710. El juliol de 1713 va ser nomenat comandant en cap de 

l’exèrcit de Catalunya, i va dirigir la defensa de Barcelona. Militar brillant i proper als 

soldats, Villarroel causà grans pèrdues als assetjadors. Dimití del seu càrrec l’1 de 

setembre de 1714 en no acceptar les autoritats civils la seva  proposta de capitular 

davant la situació insostenible de Barcelona. Però Villarroel va restar a la ciutat i l’11 

de setembre va reprendre el comandament, i va ser ferit al Pla d’en Llull. Va ser 

empresonat al penal de San Antón a La Corunya, ciutat on va morir el 22 de febrer de 

1726, poc després d’haver estat alliberat arran del Tractat de Pau de Viena (1725). 

 

  



                                                   
 
 
 

10. Baluard de Santa Clara (Entrada Sud del Parc de la 

Ciutadella) 

 
 

“Encoratjats Gremis de Barcelona serà el vostre valor admiració, quan sàpiga l’Orbe que 

canviant l’oci en fatiga, la son en desvetllament, les comoditats en incomoditat, les 

tasques de les vostres arts en exercicis militars, l’abundància en necessitat, amb generós 

malbaratament de vides i hisendes, heu estat terror dels Enemics, fre a la seva fúria i 

escull inaccessible al curs de la seva ira”. 

Opuscle “Lealtad catalana” 1714 

 



                                                   
 
 

El baluard de Santa Clara va patir els dies 12, 13 i 14 d’agost un gran atac, en 

el qual la milícia dels gremis, coneguda com la Coronela, va desenvolupar per 

primer cop un paper protagonista com a força de combat. Els defensors van 

aconseguir rebutjar l’ofensiva borbònica, causant moltes baixes a l’enemic. 

Però el baluard, que ja estava malmès, va quedar molt desballestat. En l’atac 

de l’11 de setembre, aquesta posició era defensada per una companyia de la 

Coronela amb un petit reforç de fusellers i desmuntats de cavalleria, que es va 

veure desbordada per l’imponent atac borbònic molt superior en forces. 

 

Pau Priu (?-1714) 

 

Un artista poc conegut és el pintor Pau Priu, autor de les pintures que decoren el 

sostre de la sala capitular de la catedral de Barcelona. Com a mestre del Col·legi de 

Pintors de Barcelona va ser membre de la Companyia del Gremi de Candelers de 

Cera i Pintors de la Coronela. Dins d’aquesta unitat, Priu va ser alferes i posteriorment 

tinent. A la batalla de l’11 de setembre, la seva companyia estava destinada amb tres 

més de la Coronela al baluard de Llevant, que va patir com el de Santa Clara un atac 

brutal en el qual la relació de forces era de 10 a 1 a favor dels borbònics. El tinent Pau 

Prior morí en aquests combats aquell matí.  

 

 

 
  



                                                   
 
 

11. Pla de Palau  

 
“ Junts els generals i coronels al seu allotjament, va parlar el general comandant  amb 

termes d’allò més expressius, lloant la conducta, valor, zel i constància de tots els 

oficials(...) Van ponderar cadascun dels generals i coronels les seves raons, i van acabar el 

seu dictamen dient que la plaça estava en estat de procurar la capitulació i la manera de 

treure els avantatge que podien aconseguir-se abans d’arribar a experimentar l’assalt 

general. Tots van ser d’aquest parar menys el general Basset i el Coronel Sebastià 

Dalmau (...) Van respondre tots que obeirien la seva ordre, i el general basset va 

respondre que obeiria l’ordre (...) i va parlar en llengua materna i va dir : “ jo saltaré per on 

saltarà Barcelona”, que vol dir que no s’apartaria de la resolució que prengueren els 

comuns.”   

“Narraciones Históricas” de Francesc Castellví (1757) 

 

L’ofensiva final de l’exèrcit de les Dues Corones va penetrar per bretxes i 

baluards, malgrat la defensa aferrissada. Un cop conquerit el baluard de 

Llevant, les tropes borbòniques van avançar per carrers del barri de la Ribera 

fins arribar a Pla de Palau, on es trobava el Palau Reial. Allà, els resistents 

havien muntat una gran barricada amb artilleria a mig matí que les va aturar. 

Basset va ser ferit en aquesta posició, però no va abandonar el combat. Els 

borbònics no van poder penetrar més i el front va quedar estabilitzat fins la 

capitulació. 

 

 

Joan Baptista Basset (1664-1728) 

 

Heroi nacional del País Valencià, el general d’artilleria Joan Baptista Basset va fer 

carrera militar a l’Exèrcit Imperial germànic des de les acaballes del segle XVII com a 

enginyer militar. Va participar en diferents operacions de l’Arxiduc Carles i el 1706 va 

encapçalar una revolta popular i antisenyorial que va posar València del bàndol dels 

aliats. Les rivalitats polítiques internes i la derrota d’Almansa van fer que 

desaparegués de l’escena pública, fins la seva reaparició a la Barcelona assetjada on 

va ser nomenat general d’artilleria. Va ser un dels militars clau de la defensa de la 

ciutat, partidari de la resistència a ultrança i d’obeir el poder civil. “Jo saltaré per on 

saltarà Barcelona”, va dir-li a Villarroel. Va patir un penós empresonament a 

Hondarribia i Segòvia i després del seu alliberament va morir acollit per uns clergues.  

 

 
  



                                                   
 
 

12. Baluard del Migdia (Carrer de la Marquesa) 
 

“L’autor va veure arran a la casa de la Diputació que portaven un noi moribund. El va 

trobar sa mare, anomenada Francisca Peiró. Els que portaven el noi no volien que el veiés, 

però ella insistí i els hi va dir: `Deixeu-me veure’l, que sóc mare sortosa, que tinc fill que 

sap morir per la seva pàtria´(...) En aquets anys es produïren fets estranys fora de 

Barcelona. Es trobaren sobre el camp cinc dones mortes, tres vestides d’homes, amb les 

armes buides a les mans, i una amb una daga a la boca. És herència en les dones catalanes 

el valor”. 

“Narraciones históricas” de Francesc Castellví (1757). 

 

El baluard del Migdia era una petita fortificació de la muralla orientada al mar. 

La penetració borbònica un cop conquerit el Baluard de Llevant es va 

desenvolupar seguint tant la mateixa muralla com l’interior de la ciutat. Aquesta 

posició estava defensada pel regiment de la Ribera d’Ebre, una unitat de 

fusellers que havia tingut una important actuació durant la guerra. El coronel 

d’aquest regiment, Anton Paperoles, va morir l’11 de setembre defensant el 

baluard del Migdia. 

 



                                                   
 
 

 
 

Francesc Castellví (1682-1757) 

 

Poques vegades els protagonistes de la història són capaços d’escriure cròniques no 

autobiogràfiques, que a més contrastin fonts diverses. Francesc Castellví va fer 

carrera militar dins de l’exèrcit austriacista i va ser capità de la Setena Companyia de 

Velluters de la Coronela durant el setge de Barcelona. Va ser ferit el 14 d’agost al 

baluard de Llevant i va assistir l’11 de setembre a la darrera junta de guerra. Després 

de ser represaliat, l’any 1726 va marxar a Viena on va iniciar un extraordinari treball de 

recerca sobre la Guerra de Successió que va tenir com a resultat la monumental obra 

“Narraciones históricas”, la millor font per conèixer la guerra i la postguerra a 

Catalunya. 

 

 
  



                                                   
 
 

13. Portal de Mar (Plaça de Pau Vila) 

 
“Sobre la presó de Moragues, i resta de companys, diré a V.S., que el dia 26 es va 

sentenciar al primer a ser arrossegat viu pels carrers per un cavall, degollat, y fet quarts, 

posat el seu cap en una gàbia a sobre del Portal del Mar amb aquest rètol: ‘Josep 

Moragues, per haver perpetrat reiteradament el crim de rebel·lió, havent abusat dues 

vegades de la clemència del rei, la tercera vegada ha sucumbit i experimentat la seva 

justícia”. 

 

Informe de Gregorio Matas y Pujol, secretari de la Junta Superior de Govern. 30 de març 

de 1715. 

 

El Portal de Mar era una de les entrades de la Barcelona emmurallada del 

1700, una ciutat dinàmica, comercial i amb una gran activitat portuària. Cal tenir 

present que la capacitat de resistència durant el setge es va fonamentar en 

bona part en els proveïments que venien principalment de Mallorca, burlant el 

bloqueig naval francès. Però el Portal de Mar té una altra significació de la 

ignominiosa repressió borbònica. El cap del general Josep Moragues va ser 

exposat en una gàbia de ferro penjada al Portal de Mar durant dotze anys. 

 

 



                                                   
 
 

 
 

Josep Moragues (1669-1715) 

 

Josep Moragues va ser austriacista de primera hora; va participar en el Pacte dels 

Vigatans i va comandar una unitat militar que es va enfrontar als borbònics el 1705. 

Nomenat general de batalla i governador de la fortalesa de Castellciutat el 1707, va 

rendir aquesta plaça el 1713 a les tropes borbòniques. Després d’uns mesos de retir, 

es va reincorporar a la lluita contra l’ocupació borbònica a l’interior de Catalunya. 

Després de la capitulació de Cardona el 18 de setembre de 1714, en lloc d’exiliar-se, 

va tornar a Sort. Quan va ser cridat a Barcelona per les autoritats borbòniques, es va 

adonar del perill i aleshores va intentar anar a Mallorca, que continuava en mans 

austriacistes. Detingut el 22 de març de 1715, va ser executat de manera cruel cinc 

dies més tard. El seu cap va ser penjat dins d’una gàbia al Portal de Mar, on va 

romandre per a escarment de tothom durant dotze anys. 

 

 

 

  



                                                   
 
 

Oriol Garcia Quera (Barcelona, 1967) 

 

Dibuixant especialitzat en temàtica històrica, comença a publicar les seves 

obres a la revista Cavall Fort. Els anys noranta dibuixa la col·lecció de còmics 

històrics Temps d’Espases. A continuació publica el còmic Rocaguinarda que 

és guardonat amb el Premi Serra d’Or 2004. Després vindran Trilogia Medieval 

(2006) i una nova col·lecció que s’inicia amb Barcelona 1714 (2002) i continua 

amb Corpus 1640 (2004), Guifré 897 (2006), Pallars 1487 (2008) i Mallorca 

1229 (2010). El 2014 publica, novament a Cavall Fort, el còmic Feudals 

ambientat al Penedès medieval.  

  

Ha participat en diversos projectes museogràfics com el Museu d’Història de 

Catalunya (1996-2011), La Ruta dels Ibers (1997), Museu de les coves 

d’Altamira (1999), Parc Arqueològic de les mines de Gavà (2006), Centre 

Arqueològic de l’Almoina de València (2007) o La Batalla Final (2014). Les 

seves il·lustracions apareixen als llibres Càtars i Trobadors (1998), El llibre dels 

Ibers (2000), Enciclopèdia Temàtica Oxford (2000–2001), Pentinar la mort 

(2006),  Trifulkes de la Katalana Tribu (2009), Mar i Cel (2012) així com a la 

revista Sàpiens. 

 

Imparteix classes a l’Escola Joso de Barcelona i ha participat al V seminari 

d’Arqueologia i Ensenyament “Comunicar el passat” de l’UAB (2004), a les 

jornades “Narracions i Pedagogia” de la Societat Catalana de Pedagogia 

(2007), a les II jornades “El còmic, una eina pedagògica” del 27è Saló 

internacional del còmic de Barcelona (2009), al V Congrés de literatura infantil i 

juvenil  de l’AELC (2013)  o al 1er congrés “Barcelona la Novel·la històrica” 

(2013) . Des del curs 2008-2009 col·labora amb el Consorci d’Educació de 

Barcelona en la proposta de treball “Un còmic amb història” per a alumnes de 

segon cicle d’ESO.  

 

Amb la seva darrera obra “Barcelona 1706-1714. Dietari d’un adroguer”  (Aj. de 

Barcelona 2013) inicia una nova línia de narrativa gràfica on combina imatges i 

dibuixos en format de dietari personal.    

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 
 

Carles Santamaria Martínez (Barcelona, 1963) és periodista i va començar a 

exercir professionalment col·laborant en l'emissora Ràdio Manresa de la 

Cadena Ser el 1987. És col·laborador de la secció de cultura del diari El País 

entre 1988 i 1990. Aquest any s'incorpora a la redacció del diari El Observador, 

on ocupa diferents responsabilitats: cap de la secció de televisió, delegat a 

Madrid, editor del suplement dominical Set Dies i sotsdirector del rotatiu. Entre 

1994 i 1996 ocupa la secretaria general de Ficomic exercint de director del Saló 

Internacional del Còmic de Barcelona i de la primera edició del Saló del Manga. 

Entre 1996 i 2001 és director del departament de revistes infantils i juvenils 

d'Ediciones B-Grupo Z, dirigint les capçaleres Top Disney, Minnie Disney, 

Megatop i Supermini. De l'any 2001 al 2005 és director de màrqueting del diari 

Avui. Des de desembre de 2005 torna a ocupar la secretaria general de 

Ficomic i les direccions dels esmentats salons. 

En la seva faceta de guionista, ha estat cocreador de la sèrie de televisió Cosí 

Cosa de TV3, el primer en tenir un presentador virtual en temps real (1996). 

També ha estat guionista dels còmics Cohibas Connection (Edicions de 

Ponent, 2001) i de les dues parts de Primavera Tricolor (Fundació Pere 

Ardiaca). En la seva faceta de comissari d'exposicions cal citar Els periodistes 

al còmic (Saló Internacional del Còmic de Barcelona, 1988), Els anys Vuitanta 

al còmic (Saló Internacional del Còmic de Barcelona, 1990), La Factoria 

d'Humor Bruguera (CCCB , 2005) i Els Herois del Còmic Europeu (Ministeri de 

Cultura, 2011). 
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