Jacques Rigaud: crònica de tinta i pólvora

Presentació

P

resentar-vos l’exposició sobre Jacques
Rigaud significa per al Memorial 1714 una
satisfacció molt especial –de fet cada nova
exposició d’alguna manera s’impregna d’aquest
efecte–. Aquesta, emperò, la destaquem
perquè ens parla d’uns gravats que de manera
silenciosa ens han acompanyat durant anys
sense haver estat, ara ho sabem, valorats
adequadament. L’estudi aprofundit que s’ha
fet d’en Jacques Rigaud i dels seus famosos sis
gravats que remeten al setge de Barcelona de
1714 i que l’exposició recull; ens permet sortir
del nostre error.
Havíem confós el gravador occità Jacques
Rigaud amb el pintor català de Perpinyà Jacint
Rigaud, de qui pensàvem que potser havia
realitzat els gravats durant el temps del setge,
o bé immediatament després i amb l’objectiu,
crèiem, de mostrar una realitat gràfica dels fets.
F. Xavier Hernàndez Cardona i Francesc Riart Jou,
en el seu llibre Barcelona 1714. Jacques Rigaud:
crònica de tinta i pólvora, editat aquest Sant
Jordi per Librooks, ens aporten una nova visió.
Fixen l’autor, Jacques Rigaud, com un dels
millors gravadors de l’Europa del segle xviii
i amb una obra extensíssima, ens diuen
que els gravats van ser concebuts com un
material didàctic sobre com es defensa i
com s’ataca una plaça assetjada. D’acord
amb les característiques de les vestimentes i
dels pentinats de cadascun dels personatges
representats, proposen el 1732 com l’any més
versemblant de la seva realització. I, finalment,
a partir del coneixement que avui tenim del
setge de 1714, ho contrasten amb el relat
al·legòric que ens mostra Rigaud, per a qui la
realitat de la ciutat i el setge tal com va succeir
tenen un valor secundari.
En la presentació del llibre l’escriptor Albert
Sánchez Piñol ens diu: «Quan llegia aquest
llibre, tan sobri i documentat, tan tècnic i
alhora tan clarificador, només em podia fer una
pregunta: per què no s’havia escrit abans?».
No respondrem la pregunta que es feia Albert
Sánchez Piñol; però, per l’equívoc que desfà
i la informació que ens aporta, crec que hi ha
prou raons que justifiquen la nostra satisfacció
especial de poder inaugurar aquesta exposició,
que utilitza els continguts del llibre i manté
el seu títol Barcelona 1714. Jacques Rigaud:
crònica de tinta i pólvora.
A part de la presentació, l’exposició
desenvolupa en tres plafons el contingut de
cadascun dels sis gravats:
1. Obertura de la trinxera
2. Com resistir i rebutjar les sortides
3. Atac i fortificació del camí cobert
4. Atac a dos bastions per les bretxes
fetes pels minadors
5. L’assalt al cos de la plaça
6. La plaça abandonada al pillatge

En els dos darrers plafons es contrasta
més específicament la realitat del setge de
Barcelona de 1714 amb la mostra al·legòrica
que en Rigaud ens planteja.
Per últim dir que fa d’imatge de continuïtat de
l’exposició, la torre medieval de Sant Joan, no
cilíndrica com en realitat era, sinó en forma de
paral·lelepípede que és com ens la presenta
Rigaud.
Comprendre com s’ha de fortificar una plaça
i com cal expugnar-la als segles xvii i xviii a
Europa ens obliga a parlar de Sébastien Le
Prestre, marquès de Vauban, autoritat destacada
en aquell temps pel que fa a la ciència què se
n’ocupa: la poliorcètica.
L’Any 2008 dotze ciutats a França, on Vauban
va construir o reforçar fortificacions, van ser
declarades Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO. D’ aquestes, dues de la Catalunya del
Nord: Vilafranca de Conflent i Mont Louis (El
Vilar d’Ovança).
Malgrat no ser incloses en la relació Vauban
també va fer construir o va reforçar entre
d’altres la torre La Guàrdia (Fort Lagarde) a Prats
de Molló, el fort de Bellaguarda al Pertús, a
Cotlliure construí de nou els forts del Mirador i
amplià les fortificacions de l’antic castell. Va fer
obres de millora al castell de Salses.
Com a catalans d’avui, ens convé saber que
les fortificacions nord catalanes referides, van
tenir un paper molt destacat en la duríssima
repressió contra els patriotes que no acceptaren
l’annexió a França, el 1659.
Des del Memorial 1714 mirem de donar-vos
elements per comprendre millor la nostra història
i, en particular, la relacionada amb la Guerra de
Successió a les Corones d’Aragó i Castella. Amb
l’exposició que us presentem hem donat un pas
més en l’acompliment del nostre objectiu.
No ho hauríem pogut fer sense la col·laboració
de l’editorial Librooks i la dels autors F. Xavier
Hernàndez Cardona i Francesc Riart Jou, als
quals de manera pública els donem les gràcies.
En el moment dels agraïments no voldríem
oblidar-nos d’en Ramon Soley, atès que va
ser a través del seu monumental llibre Atles
de Barcelona que vam començar a veure els
gravats d’en Jacques Rigaud amb uns altres ulls.

Jordi Miravet
President del Memorial 1714
Barcelona, 11 de setembre de 2014
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Obertura de la trinxera
Dades informatives i panoràmica del primer
gravat. Indicacions de com iniciar la primera
fase del setge
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Castell de Montjuïc.
Baluard de Llevant.
Baluard de Santa Clara.
Baluard de Portal Nou.
Baluard de Sant Pere.
Baluard de Jonqueres.
Torre de Sant Joan.
Convent de Santa Clara.
Flota de bloqueig.
Sapadors obrint la trinxera.
Forces d’infanteria de cobertura.
Forces de cavalleria de cobertura.
Defenses avançades dels assetjats.
Accions de fustigament dels assetjats per
impedir les obres.
15. Evacuació de ferits.
16. Cavalleria acostant feixines.
17. Sapadors transportant feixines.

representació de les accions més
destacables del setge d’una plaça

Dedicat al senyor François-César Le Tellier, marquès
de Montmirail, de Courtenvaux, de Villequier, i de
Crusy, comte de Tonnerre, baró d’Ansi le Franc, senyor
d’Argenteüil i altres llocs, capità coronel dels Cent
Suïssos de la Guàrdia de Corps de sa Majestat.
Pel seu molt humil i molt obedient servidor. J. Rigaud.

obertura de la trinxera

Normalment la trinxera s’obre en un indret a cobert
dels canons. La cavalleria aporta feixines i els
treballadors, organitzats en destacaments, les fixen
amb estaques i altres eines, com pics, aixades o
pales, segons s’escaigui depenent del terreny, i les
porten als enginyers de trinxera, que són els qui les
desplacen i les col·loquen com a alineament per
formar la trinxera. Aquests compten amb el suport
dels granaders, apostats ben a la vora, i per cossos
d’infanteria per frenar les sortides. La cavalleria es
disposa darrere d’algun turó o casa que tinguin a
prop. Quan hi ha alguna posició avançada custodiada
per tropes l’ataquen amb rotunditat i l’aprofiten
com a dipòsit per acollir ferits i municions de guerra.
S’han escollit diverses escenes d’un dels setges de
Barcelona i s’han representat les vistes d’aquesta
plaça. Es ven a casa del senyor Du Change, gravador
del rei, carrer de St. Jacques, i a casa de l’autor, al
mateix carrer. 1732
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J. Rigaud, G. Duchange
París, 1732
[Barcelona]
1 [s.d.]
Represantations des actions les plus Considerables
du Siege d’une Place. /
Dedié a Messire François César le Tellier; Marquis de
Montmirail… Majesté. / Ouverture de La Tranchée.
/ On ouvre ordinairement la Tranchée… On a pris
plusieurs sujets d’un des Sieges de Barcelonne, et
representé les Vues de cette place. / Se Vend chez
le Sr. du change. Graveur du Roy, rüe St. Jacques, et
chez l’auteur dans la même Rüe.
1732 [i.]
J. Rigaud In. Sculp. [i.e.]
avec Privilege du Roy [i.d.]
26 (20,5) x 43 (42,2) cm
In:
Recueil Choisi des Plus Belles Vues des Palais,
Châteaux et Maisons Royales de Paris et des
Environs, Deßinées d’après Nature et Gravées par
J. Rigaud. Au nombre de 106. Piéces. Se Vend A
Paris Chés [Chez] J. Fr. Chereau rue S. Jacques aux 2.
Piliers d’Or: et Chés [Chez] Fr. Basan, rue du Foin St.
Jacques.
Bibliografia
CCCB: I, 59 (p. 148).
Galera-Roca-Tarragó: 52
Soley: 177
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Els sapadors a l’avantguarda de
la trinxera són defensats per la
infanteria i la cavalleria
Detalls i comentaris sobre el primer gravat:
Obertura de la trinxera
El gravat està inspirat en l’inici de l’obertura de la
trinxera contra Barcelona, la nit del 12 al 13 de juliol
de 1714. Durant un any les forces borbòniques
comandades pel duc de Pòpuli gairebé no havien ni
pogut acostar-se a les muralles. No obstant això, amb
l’arribada del duc de Berwick, el 6 de juliol de 1714,
amb reforços nodrits, un gran tren d’artilleria i un
important contingent d’enginyers francesos, comandats
per Antoine Le Prestre de Vauban, va començar el setge
en les formes.

L’atac canònic exigia obrir tres trinxeres paral·leles,
cada cop més pròximes a la ciutat, en les quals s’havien
d’anar ubicant peces d’artilleria per derruir les muralles.
Quan les defenses quedaven arranades, la infanteria
podia iniciar l’assalt. El tinent mariscal Villarroel, cap
de la defensa de Barcelona, va atacar d’immediat els
treballs d’obertura de la primera paral·lela. El dia 13 de
juliol els catalans van produir destrosses en els treballs,
però no en van poder impedir la continuïtat. Villarroel,
convençut que l’atac se centraria entre els baluards de

Portal Nou i Santa Clara, va ordenar construir una gran
trinxera travessera darrere del front d’atac, així si les
muralles quedaven arranades i eren assaltades les seves
tropes disposarien de defenses.
El gravat mostra els episodis que succeeixen en
aquest primer període de l’obertura de la trinxera. Les
operacions en el camp borbònic estan perfectament
definides.

p a l’esquerra es pot veure com la
infanteria borbònica ataca l’edifici
eclesiàstic, un convent o un monestir, on
els defensors han establert una posició
avançada per retardar les accions contra

la ciutat. La infanteria desplegada de
front o en columna dispara i envesteix
amb vigor. Mentrestant, els sapadors amb
aixades enderroquen la tàpia perimetral
de l’edifici per tal de facilitar l’assalt.

p els sapadors obren la trinxera
mentre les forces d’infanteria romanen
desplegades per protegir les obres i les
forces de cavalleria asseguren la masia de
la dreta. L’obertura dels primers ramals

de la trinxera s’efectua en el marc del
combat; es redueixen així les posicions
defensives avançades dels assetjats i
s’assegura la protecció dels sapadors i
dels enginyers.

p a la zona més avançada del camp
borbònic, la infanteria manté un combat
contra una columna de soldats que han
sortit a defensar la plaça. Desplegats
en tres o quatre línies mantenen un foc

sostingut tot cobrint els sapadors situats a
l’avantguarda de la trinxera.

p la construcció de la trinxera exigia
coordinació i cooperació. Era una operació
que els assetjadors havien de fer amb
rapidesa. Calia excavar amb celeritat
i preparar material de contenció per

afermar les primeres rases. La cavalleria,
fent una mena de cadena, transportava
feixines (feixos de tiges i troncs) i eines a
la zona de treball i les anaven deixant en
una pila.

p el punt de vista de l’acció està pres des
de la zona del que avui seria el Poblenou.
Això vol dir que l’edifici religiós que hi ha
a l’esquerra és imaginari ja que no hi havia
cap convent en aquesta zona. Es podria
pensar que es vol representar Sant Martí
de Provençals o el Clot, però això no és
possible atès que aquests nuclis estaven

lluny en relació amb la zona d’obertura de
la trinxera i dins del dispositiu del cordó
de setge, per tant, els catalans mai no
haurien pogut utilitzar aquests llocs per
establir una defensa avançada. No obstant
això, des d’un punt de vista conceptual
la representació d’un convent sí que és
correcta perquè els catalans van aprofitar

edificis extramurs propers a la ciutat per
establir posicions de defensa. Aquest va
ser el cas del convent de Caputxins i del
convent de Jesús, davant les muralles del
nord de la ciutat. Cal tenir present que
l’obra de Rigaud és de caràcter didàctic i
que té com a objectiu explicar un setge;
s’inspira en el setge de Barcelona, però de

fet crea un model que interpola els fets
i espais que considera més adients per
explicar les fases d’un setge.
En aquest sentit, el convent representat
no va existir però evoca, sens dubte, la
dura resistència que van fer els catalans
atrinxerats al convent de Caputxins, o els
combats al voltant del convent de Jesús.
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S’evacuen els primers morts i ferits
dels sapadors que obren la trinxera
Detalls i comentaris sobre el primer gravat:
Obertura de la trinxera

p en un primer pla a l’esquerra del
gravat podem identificar un grup de
soldats que descansen i mengen sota
l’ombra d’un arbre; un d’ells beu d’una
mena d’ampolla de base ampla. Uns
altres, amb el fusell a l’espatlla, es
dirigeixen a prendre posicions vigilats
per un suboficial. Els soldats van vestits
a la moda de la dècada del 1730, molt
semblant a la del 1714, la diferència rau
en la situació de la butxaca i l’amplada de
la gira. Al cap porten un tricorni amb les
punxes elevades; alguns d’ells amb galó.
Els soldats duen el cabell recollit amb

una cinta o llaç, mentre que els oficials
llueixen tofes laterals rinxolades. Les
casaques són àmplies i els nombrosos
plecs del darrere («la motlla») evidencien
que tenen uns 20 pams de vol; encara no
porten solapes i les mànigues són molt
amples. Damunt de la casaca duen un
bridecú (cinyell) del qual penja l’espasa.
Els soldats porten calces i mitges però
sense polaines i van calçats amb sabatots.
Van armats amb un fusell a l’espatlla. Tot
i que a l’època era habitual portar una
baioneta, Rigaud els recrea sense aquesta
arma.

p en un primer pla central es veu un
carro, una mena d’ambulància que està
evacuant ferits. La caixa del carro és de
vímet o d’un material similar. Els soldats
van tapats amb casaques o amb capes.
Els fusells, les casalines i algun tricorni
pengen pel lateral del carro. Darrere

t els sapadors carregaven a l’espatlla
feixos i eines i els traslladaven a les
zones de treball. Circulaven per la
zona descoberta atès que les trinxeres
que s’estaven obrint encara no eren
transitables. Els oficials i suboficials,
amb picons, donaven ordres precises.
Cal destacar que en aquell moment
constructiu encara no s’utilitzaven gabions,
només feixines que es col·locaven al
capdamunt de la trinxera que s’estava
obrint. Amb el mur de feixines plantejat,
els sapadors procedien a tirar la terra que
anaven excavant a l’exterior per la banda
de cara a l’enemic, així la trinxera guanyava
alçària i seguretat.

t tot i que hi havia masies i molins a
la zona oriental del pla de Barcelona,
la masia dibuixada té poca relació
arquitectural amb les masies catalanes del
moment i no evoca un punt concret. Des
d’un punt de vista conceptual, el dibuix
explica que els assetjadors asseguren la
possessió de construccions on hi podria
haver resistència. De fet, durant el període
del setge de Pòpuli els miquelets sovint
es van atrinxerar en masos i masies per
fustigar i dificultar l’acció dels assetjadors.

p la ciutat que representa rigaud està
inspirada en Barcelona, però en cap
moment ens presenta una descripció
fiable o precisa. Simplement es basa en la
documentació que probablement posseïa
sobre la ciutat tot donant llicència a la
imaginació. Pel que fa a les muralles, la
descripció és prou bona i es pot constatar
que les torres medievals, amb excepció
de la de Sant Joan, estaven totalment
arranades. Podem distingir amb una certa
precisió els baluards de Jonqueres, de
Sant Pere, de Portal Nou i de Santa Clara.

p a l’extrem esquerre de la muralla es
pot identificar el baluard de Llevant, que
es representa molt allunyat respecte del
de Santa Clara. Per pal·liar aquesta
distància, que a Rigaud li deuria semblar
excessiva, va representar un baluard
fantasma, inexistent, entre el de Llevant i
el de Santa Clara. Es pot distingir també,
magnificats, atès que només n’hi havia
quatre, els molins de vent situats damunt
del terraplè de la muralla a la zona del
portalet de Carnalatge (escorxador).

del carro marxen els ferits menys greus:
un d’ells s’obre la casaca per mostrar
la ferida a un dels soldats que marxa a
prendre posicions. A la dreta, sota un
arbre, un parell de gossos ronden alguns
morts i ferits.

p la distància que dibuixa entre el
baluard de Portal Nou i el de Santa Clara
és excessivament curta; és un error
que, voluntàriament o no, es manté en
les diferents visions del setge. De fet,
la distància entre ambdós baluards era
molt llarga ja que depassava els 350
metres. Definien una zona de muralla
indefensable, fora de l’abast dels trets
de fusell que es poguessin fer des dels
baluards; fins i tot el fossat era difícil
de cobrir per l’artilleria. Aquesta zona
evidentment vulnerable de les defenses
és la que va triar el duc de Berwick per
assajar l’expugnació de la ciutat.
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p en aquest paisatge de la ciutat es pot
distingir la llanterna del port i diferents
campanars. La representació dels campanars
és aleatòria: en cadascuna de les làmines
estan representats en nombre i posicions
diferents. A primer cop d’ull alguns semblen
coincidir amb campanars reals, els més
propers a la muralla. Així, el campanar de
Sant Pere de les Puelles, el del convent de
Sant Agustí, el del convent de Santa Clara
i, fins i tot, el campanar del que podria
ser el convent de Santa Caterina semblen
fiables quant a posició; tanmateix, a les
làmines següents la posició varia. D’altra
banda, les torres de la Catedral, les de Santa
Maria del Mar, les del Pi, entre d’altres, no
es poden identificar. Rigaud va representar
els campanars coronats amb teulades
punxegudes; a Barcelona n’hi havia però no
eren habituals i les torres gòtiques solien
tenir el terrat pla.
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Com resistir i rebutjar les sortides
Dades informatives i panoràmica del segon
gravat. S’entra en la segona fase del procés
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Castell de Montjuïc.
Trinxera de comunicació amb Montjuïc.
Baluard de Llevant.
Baluard de Santa Clara.
Baluard de Portal Nou.
Baluard de Sant Pere.
Baluard de Jonqueres.
Torre de Sant Joan.
Convent de Santa Clara.
Primera paral·lela.
Extrem nord, fortificat, de la segona
paral·lela.
Ramal que uneix la primera paral·lela
amb la segona paral·lela.
Bateries d’artilleria.
Tropes d’infanteria sortides de la ciutat
que ataquen la segona paral·lela.
Tropes de cavalleria de la ciutat cobreixen
la rereguarda de l’atac.
Tropes d’infanteria i cavalleria s’apressen
al contraatac.
Evacuació de ferits.
Hospital de campanya.
Comandaments borbònics.

com resistir i rebutjar les sortides
Quan ja s’han avançat les trinxeres i és el moment
d’establir les bateries de canons per arruïnar les
defenses de la plaça, es produeixen les sortides
[contraatacs] dels assetjats per tal d’interrompre les
obres, emplenar les trinxeres i enclavar els canons;
[els assetjats] són aturats pels granaders que
protegeixen els sapadors, mentre que les tropes que
guarneixen la trinxera es despleguen en formació
cap a la rereguarda i es disposen a rebutjar l’enemic,
i com que els reductes protegeixen els flancs de
les trinxeres, els assetjats fan tot el possible per
apoderar-se’n, a fi d’atacar la rereguarda de les
trinxeres en la lluita cos a cos. La cavalleria es
prepara per frenar els assetjadors que es baten en
retirada.

J. Rigaud, G. Duchange
París, 1732
[Barcelona]
2 [s.d.]
Comment l’on soutient et repousse les Sorties.
/ Quand on a avancé les tranchées, et qu’il est
temps d’Etablir les bateries de Canon pour ruiner
les defenses de la place, ... La cavalerie se place
pour couper les assiegeans dans leurs retraite. [i.]
J. Rigaud. In. Sculp. [i.e.]
avec P. du Roy. [i.d.]
23 (20,5) x 43 (42,5) cm
In:
Recueil Choisi des Plus Belles Vues des Palais,
Châteaux et Maisons Royales de Paris et des
Environs, Deßinées d’après Nature et Gravées par
J. Rigaud. Au nombre de 106. Piéces. Se Vend A
Paris Chés [Chez] J. Fr. Chereau rue S. Jacques aux
2. Piliers d’Or: et Chés [Chez] Fr. Basan, rue du Foin
St. Jacques.
Bibliografia
CCCB: I, 60
Soley: 178
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Les tropes catalanes surten en
formació i combaten les primeres
línies borbòniques
Detalls i comentaris sobre el segon gravat:
Com resistir i rebutjar les sortides

E

l segon gravat evoca la progressió de la construcció
de les paral·leles, i sembla que vol representar la
segona paral·lela ja construïda. El punt de vista
se situa gairebé al davant del Portal Nou, una mica
esbiaixat a la dreta respecte del gravat anterior. El fet
que ja hi hagi bateries desplegades i que els extrems de
la paral·lela per la banda de la dreta estiguin protegits
per fortins fa pensar que efectivament aquest és el

moment representat. La segona paral·lela es va construir
el 16 de juliol de 1714. La llegenda del gravat explica
que els defensors fan sortides per dificultar els treballs
d’aproximació. En realitat les coses no van anar així. Els
assetjats únicament van fer una gran sortida contra les
obres, quan aquestes van començar el dia 13 de juliol.
Posteriorment, es van limitar a fer incursions contra les
bateries i les trinxeres i sovint aquests atacs els van

protagonitzar els miquelets. Així el dia 5 d’agost hi va
haver un gran assalt nocturn contra les bateries del
convent de Caputxins, per tal de clavar els canons que
hostilitzaven la construcció de la trinxera travessera que
els catalans estaven construint al darrere de la muralla.
L’enclavament dels canons consistia a clavar un clau de
forja amb un fort cop de mall a l’oïda, l’orifici on es posava
la metxa. El clau quedava encastat i no es podia treure.

p a la banda dreta del dispositiu dels
assetjadors hi ha un reducte fortificat
que sembla que tanqui la segona línia
paral·lela. La cartografia del setge no
deixa gens clara l’existència d’aquesta
fortificació de campanya just en aquesta
posició, tot i que existien posicions

defensives com la representada. Cal
entendre que és una llicència didàctica.
Tanmateix, a la zona hi havia una
fortificació que havien iniciat els catalans
i que després, amb els anys, esdevindria
el Fort Pienc, però amb una situació més
propera a la primera paral·lela. També

podria voler evocar una fortificació que
reflecteix la cartografia al final de la
primera paral·lela i fent d’enllaç amb
els ramals que menaven al convent de
Caputxins. En qualsevol cas, el missatge
és que els extrems de la paral·lela estan
ben defensats per tal d’impedir atacs de

flanc. El reducte protegit per un fossat i
una estacada allotja fusellers d’infanteria.
Les forces catalanes l’estan atacant amb
ímpetu: una unitat ataca pel davant
mentre que una altra es llança a l’assalt
per la banda de la dreta.

p al gravat veiem com els catalans
surten en formació i combaten les
primeres línies borbòniques. Al centre de
la làmina les forces d’infanteria ataquen
els treballs de la trinxera i són combatuts
pels granaders francesos que protegeixen
els sapadors. En segon terme hi ha un
batalló català desplegat disposat a iniciar

l’atac; i, en darrer terme, dos nodrits
esquadrons de cavalleria es preparen
per cobrir la retirada dels atacants. El
batalló d’infanteria català va format de
manera canònica en quatre rengles, amb
els capitans al davant, els tinents i alferes
als costats i les banderes al mig de la
formació.

p diferents grups de soldats
d’infanteria combaten el contraatac de
la ciutat. Cal destacar el nodrit contingent
d’infanteria que surt de les trinxeres
per donar suport al reducte atacat. Al
mateix temps, la cavalleria amatent es
desplega per darrere dels infants per tal
de protegir-los i cobrir l’atac. Els genets
porten sabres molt pesants i la carrabina
penjant a la banda dreta.

p un esquadró de cavalleria avança
al trot amb el sabre recte desembeinat.
L’objectiu és situar-se al darrere de les
forces catalanes que estan atacant el
flanc del fortí. Si aconsegueixen envestir
l’enemic pel darrere el podran dispersar i
destruir amb facilitat.

u batallons d’infanteria i esquadrons
de cavalleria francesos resten amatents
per reforçar la línia i rebutjar l’enemic.
La infanteria ha sortit de la trinxera per
desplegar-se millor i cobrir la rereguarda
de la bateria d’artilleria. La cavalleria resta
amatent amagada darrere d’una casa. La
casa, que vol semblar un palauet rural, és
del tot imaginària.
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Enfrontament entre infanteries
Detalls i comentaris sobre el segon gravat:
Com resistir i rebutjar les sortides

u al gravat es pot veure perfectament
una posició d’artilleria dins la qual hi ha
bateries pesants. En aquest moment el
foc està aturat, probablement fins que
es resolgui l’enfrontament entre les
infanteries. Aquestes bateries eren de
canons de gran calibre de 24 o 36 lliures
que ja començaven a bombardejar les
muralles des de la segona paral·lela. Podem
constatar, però, que el blanc era difícil atès
que la zona baixa de les muralles i bases
dels baluards estaven protegits per la
barrera de terra del glacis, el camí cobert
i l’estacada. Nomes podien fer blanc a la
part alta de les muralles o disparar contra
l’artilleria dels baluards per neutralitzar-la.

t a l’extrem esquerre del gravat
s’observa una bateria de tres morters
pesants que de ben segur disparen contra
la ciutat. Els morters podien llançar
granades explosives contra la ciutat,
que produïen danys greus, incendis i
un gran nombre de baixes a causa de
la metralla. Aquests morters també
estan ubicats sobre la línia de la segona
paral·lela. Segons la documentació
cartogràfica no està clar que hi haguessin
morters en aquesta posició. En canvi,
durant el primer període del setge,
dirigit pel duc de Pòpuli, sí que es van
instal·lar en aquesta zona morters per fer
bombardeigs terroristes contra la ciutat.

p a la zona central es pot reconèixer
a cavall el cap borbònic, un alt
comandament, rodejat d’oficials. Porta un
bastó de comandament a la mà esquerra.
Els oficials d’enllaç, oficials dragons,

s’acosten al cap amb el tricorni a la mà en
senyal de salutació. Esperen rebre ordres i
traslladar-les a tota velocitat a les unitats
implicades.

p en primer pla a la zona central i a
l’esquerra podem observar una escena
que reflecteix el que vol semblar un
hospital militar de sang, de campanya.
Dos cirurgians, un d’ells d’esquena,

atenen un ferit. Un dels soldats està
preparant el menjar i un capellà dóna els
darrers auxilis espirituals a un dels ferits.
Cal destacar que l’hospital està improvisat
sota un tendal.

p a la zona central en primer terme
podem veure els accessos a l’hospital.
Hi ha soldats ferits i embenats i dos
infermers que transporten un ferit en una

llitera. Aquesta representació és curiosa
atès que la iconografia que mostra l’ús
de lliteres és escassa. Tot plegat és una
escena colpidora que vol evidenciar que

els combats són durs i que encara que
les tasques d’expugnació acaben de
començar el nombre de baixes és elevat.

p a l’extrem dret en primer pla, un grup
d’oficials i comandaments observen amb
una ullera de llarga vista les alternatives
del combat i en discuteixen la situació.

p la ciutat està representada des d’un
punt de vista lleugerament diferent. Està
clar que som més a prop i si a la primera
làmina el baluard de Santa Clara assolia
un protagonisme central, ara la imatge
pren com a referència el baluard de Portal

Nou. Els baluards de Sant Pere, Santa
Clara i Llevant estan ben representats, i el
baluard inventat entre Llevant i Santa Clara
continua estant present. Els campanars
que es representen en aquesta vista no
són congruents amb els de la vista anterior,

ni en nombre, ni en posició ni en forma.
Pel que fa a Montjuïc, cal destacar que en
aquest gravat es representa la trinxera
de comunicació entre el castell i la ciutat.
La torre de senyals del castell exhibeix
banderoles desplegades.

p el glacis està força ben representat
i permet entendre com aquesta barrera
de terra coronada per l’estacada del camí
cobert impedia que els canons poguessin
batre directament la zona inferior de les
muralles i els baluards.
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Atac i fortificació del camí cobert
Dades informatives i panoràmica
del tercer gravat
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7

Camí cobert i estacada.
Muralla.
Fossat.
Glacis.
Tercera paral·lela ubicada a la base del
glacis.
Ramals d’aproximació.
Trinxera de coronament del camí cobert.
Defensa travessera.
Sapadors transportant gabions.
Combat per dominar el camí cobert.
Oficials borbònics.
Torre de Sant Joan.
Baluard de Santa Clara.
Baluard de Portal Nou.
Baluard de Sant Pere.
Baluard de Jonqueres.
Fortalesa de Montjuïc, torre de senyals i
trinxera de comunicació.

atac i fortificació del camí cobert
Un cop perfeccionada la petita paral·lela fortificada
molt a prop del peu del glacis, es fan ramals
d’aproximació amb mitges sapes, és a dir amb
gabions, cap als angles sortints del camí cobert, des
d’on se surt per trencar les palissades, i quan els
granaders amb el suport del gruix de la infanteria o
els dragons a peu han expulsat els defensors del camí
cobert, els enginyers construeixen la fortificació o
parapet amb gabions deixant força espai al davant de
les palissades per formar un espigó a prova de canó
en el qual construeixen diverses banquetes i si surt
de la plaça s’hi col·loquen travesseres en ziga-zaga
d’espai en espai.

J. Rigaud, G. Duchange
París, 1732
[Barcelona]
3 [s.d.]
Attaque et Logement du Chemin Couvert. / L’ors
qu’on a perfectioné la petite parallelle fort près
du pied du glacis, on fait les approches a la demie
Sape ... on y fait des traverses tournantes d’espase
en espase. [i.]
J. Rigaud In. Sculp. [i.e.]
avec P. du Roy. [i.d.]
23 (20) x 43 (42) cm
In:
Recueil Choisi des Plus Belles Vues des Palais,
Châteaux et Maisons Royales de Paris et des
Environs, Deßinées d’après Nature et Gravées par
J. Rigaud. Au nombre de 106. Piéces. Se Vend A
Paris Chés [Chez] J. Fr. Chereau rue S. Jacques aux
2. Piliers d’Or: et Chés [Chez] Fr. Basan, rue du Foin
St. Jacques.
Bibliografia
CCCB: I, 61
Soley: 179
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Coronament del camí cobert
Detalls i comentaris sobre el tercer gravat:
Atac i fortificació del camí cobert

E

l tercer gravat mostra el coronament del camí
cobert, acció que va succeir els dies 30 i 31 de juliol
de 1714. Les tropes de Villarroel van defensar la
posició, però, molt superades en nombre, es van haver
de retirar cap a l’interior de la ciutat. Un cop construïda

p a la banda esquerra del gravat podem
identificar les estructures de defensa
exterior de les muralles: el glacis coronat
per l’estacada, el camí cobert al darrere i,
encara més enrere, el fossat. L’estacada,
que defensava directament el camí
cobert, era un obstacle formidable. El foc
dels defensors, protegits pel parapet del

p al centre de la trinxera en
construcció, una vegada fixats els
gabions, els sapadors excaven la terra
amb aixades i pales i la dipositen dins
dels gabions o al davant per formar
un ampit. Tot i així també continuen

la tercera línia paral·lela, a la base del glacis, l’artilleria
ja disparava des de molt a prop contra les muralles, si
bé encara no tenia prou angle per batre la zona mitjana i
baixa dels murs; calia aproximar-se’n encara més. Des de
la tercera paral·lela es va atacar el camí cobert defensat

camí cobert, i l’estacada podien dificultar
seriosament els intents d’aproximació
dels assetjadors. Els atacants tenien la
necessitat imperiosa de controlar aquests
espais, ja que necessitaven portar els seus
canons fins a la cresta del parapet del
camí cobert per poder batre de manera
directa la part baixa de les muralles.

col·locant sacs i aportant terra amb
cistells. Cal entendre que calia reblar com
més ràpid millor els gabions per tal de
formar la barricada. A l’extrem de la línia
de gabions es pot observar com el glacis
encara manté intacte el pendent.

pels assetjats. L’objectiu era fer-los fora d’aquesta línia
de defensa i construir una trinxera que resseguís tot el
camí cobert des de l’exterior. Des d’aquesta trinxera es
podia combatre amb trets de fusell i també es podien
instal·lar canons per batre els murs a curta distància.

p just a tocar de l’estacada, els
sapadors estan construint la trinxera que
ressegueix el camí cobert per la banda
exterior del parapet i la palissada. Primer
deixen gabions buits, operació que també
estan fent a l’altre extrem de la línia. Els

gabions buits s’han de fixar i perquè no es
moguin s’omplen amb sacs plens de terra;
per fer més ràpida l’operació de farciment
també hi ha sapadors que porten, des de
posicions a cobert, cistells plens de terra
que abocaran dins dels gabions.

p a l’esquerra, en primer terme, veiem
com els sapadors carreguen cistells, i
no gabions, plens de terra a l’esquena.
Els soldats van encorbats, la qual cosa
denota que porten un pes important.
Tot fa pensar que carreguen els cistells
a cobert, on podem veure piles de terra
i també sacs terrers, i que transporten
cistells i sacs cap a la trinxera per omplir
els gabions al més aviat possible.

p a la banda esquerra podem veure
una barricada travessera des de la qual
la infanteria fa foc de cobertura contra
els defensors que controlen zones del
camí cobert, i que, com evidencia el fum,
disparen contra els treballs. La trinxera
de coronament del camí cobert havia
de tenir proteccions travesseres per tal
d’evitar el tir d’enfilada que podien fer
els defensors des d’algunes zones dels
baluards o des del camí cobert. Aquesta
necessitat explica els peculiars traçats de
ziga-zaga d’aquestes obres.
t la tercera paral·lela, des d’on parteix
l’atac, és perfectament identificable i al
final d’aquesta es pot distingir l’extrem
d’una posició artillera. La posició està
lleugerament elevada ja que els canons
han de batre la muralla. Tanmateix, es
pot constatar que això no era fàcil ja que
el glacis impedeix la visió i el tir contra
la base de les muralles. Des d’aquesta
posició els canons només poden disparar
contra la part mitjana i alta de les
defenses.

p a la zona central del gravat es poden
identificar les formacions d’atacants que
combaten directament el camí cobert
defensat per les tropes de la ciutat. La
infanteria s’aproxima des de la tercera

paral·lela pels ramals en ziga-zaga i
després surten de les trinxeres i avancen
al descobert. L’objectiu d’aquest atac
és expulsar els defensors de la línia de
defensa del camí cobert i donar temps

als sapadors a fi que construeixin les
primeres trinxeres resseguint des de
l’exterior el perfil dels parapets del camí
cobert i l’estacada.
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Foc dels defensors protegits pel
parapet del camí cobert i l’estacada
Detalls i comentaris sobre el tercer gravat:
Atac i fortificació del camí cobert

p la duresa del combat també
s’evidencia en l’evacuació dels ferits.
En primer pla del gravat veiem com es
retiren els soldats. Un soldat transporta
a l’esquena un company mentre un

altre li subjecta les cames. Dos soldats
improvisen una cadireta amb les mans per
traslladar un home. Al davant, un oficial
demana als soldats que hi ha a la trinxera
que els deixin passar.

p els comandaments borbònics
segueixen les possibilitats de l’atac. Hi ha
un parell d’oficials rellevants: un d’ells, el
que sembla més important, porta bastó i
tricorni emplomallat. També hi ha oficials

menors. Estan situats fora de l’abast
del foc de fuselleria de la ciutat i reben
explicacions per part dels responsables
de l’atac o de la construcció de les obres
del camí cobert.

p als pendents del glacis podem veure
nombrosos soldats morts o ferits. Alguns
són sapadors que treballen a l’extrem
d’obertura de la trinxera, la part més
exposada; d’altres pertanyen a les tropes

d’assalt que ataquen el camí cobert. Les
baixes són el testimoni dels durs combats
i del fet que els assetjadors no han tingut
més remei que atacar al descobert i sense
proteccions.

p les defenses de la ciutat ja han
començat a acusar els impactes de
l’artilleria. Es pot constatar que la zona
alta dels murs apareix esmotxada,
especialment el sector del baluard de

Portal Nou. No obstant això, la muralla no
presenta esvorancs, únicament han rebut
els ampits dels quals s’ha desallotjat
l’artilleria dels defensors.

p els defensors presenten una dura
resistència amb foc de fuselleria. L’enemic
es troba a curta distància i les armes de
la infanteria poden entrar en joc. Des de
l’ampit del baluard de Santa Clara es fa
foc, així com des de la gola on l’antiga
muralla fa de cavaller (car es troba en una
posició superior en altura) i des de la torre
de Sant Joan, que va esdevenir en aquell
moment un magnífic lloc de combat per
als tiradors d’elit catalans.

p la muralla està força ben
representada. El baluard de Santa
Clara es mostra amb cantoneres de
pedra tallada. La torre medieval de Sant
Joan es reprodueix com un ortoedre
tot i que, en realitat, era cilíndrica. Tot
plegat està representat de manera
simplificada respecte de la realitat ja que
aquest baluard era molt gran i tenia el
flanc esquerre força més llarg que a la

il·lustració. No es mostra tampoc la zona
del portal de Sant Daniel, punt d’accés
des de la muralla. La gran cortina que
s’estenia entre els baluards de Santa Clara
i Portal Nou, aquest últim plasmat també
de forma molt senzilla, s’ha dibuixat molt
curt, com en el conjunt de l’obra. Cal tenir
present que pel flanc del baluard que ens
mostra el dibuix hi havia el pont i la porta
d’entrada, que no estan representats; per

la cara oposada entrava el Rec Comtal que
tampoc no apareix en cap dels gravats.
El paisatge de la ciutat se’ns presenta
desigual i sense coherència respecte de les
imatges anteriors.
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Atac a dos bastions per les bretxes
fetes pels minadors
Dades informatives i vista panoràmica
del quart gravat
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1. Camí cobert amb estacada.
2. Fossat.
3. Trinxera de coronament exterior del
camí cobert.
4. Glacis.
5. Bretxa de l’angle del baluard de Santa Clara.
6. Bretxa de la cara esquerra del baluard de
Santa Clara.
7. Bretxa de l’angle del baluard de Portal Nou.
8. Bretxa Reial.
9. Rampa fortificada d’accés a la bretxa de
Portal Nou.
10. Rampa fortificada d’accés a la bretxa del
baluard de Santa Clara.
11. Trinxera oberta a la plataforma del camí cobert.
12. Voladura del baluard de Portal Nou.
13. Soldats combatent al baluard de Santa Clara.
14. Sapadors construint defenses a les zones
ocupades del baluard de Santa Clara.
15. Ferits en retirada pel fossat.
16. Comandaments i oficials supervisant
l’operació.
17. Bateria de morters instal·lada al camí cobert.
18. Gola del baluard de Santa Clara.

atac a dos bastions per les
bretxes fetes pels minadors
Un cop enllestida la fortificació del camí cobert,
s’ha travessat el mur per passar per damunt de la
contraescarpa, on de vegades es construeix una altra
fortificació, però de menys gruix i menys profunda;
en acabat, es procedeix a baixar al fossat, que
s’emplena de feixines si està ple d’aigua. Com que
les defenses estan derruïdes, s’ha batut una bretxa o
enviat el minador, a un senyal (que en aquest cas és
l’efecte de la mina) s’organitza l’assalt, i tan bon punt
les tropes han penetrat i rebutjat els assetjats cap a
les goles dels bastions, els enginyers tracen corredors
defensius a l’angle flanquejat i en el parapet per tal
d’assegurar la comunicació.

J. Rigaud, G. Duchange
París, 1732
[Barcelona]
4 [s.d.]
Attaque de deux Bastions les breches faites par
le Mineur. /
Le Logement du Chemin Couvert etant parfait on
perce le mur pour passer sur la Contrescarpe, ... de
faire la Communication. [i.]
J. Rigaud In. Sculp. [i.e.]
avec P. du Roy. [i.d.]
23 (20,5) x 43 (42,5) cm
In:
Recueil Choisi des Plus Belles Vues des Palais,
Châteaux et Maisons Royales de Paris et des
Environs, Deßinées d’après Nature et Gravées par
J. Rigaud. Au nombre de 106. Piéces. Se Vend A
Paris Chés [Chez] J. Fr. Chereau rue S. Jacques aux
2. Piliers d’Or: et Chés [Chez] Fr. Basan, rue du Foin
St. Jacques.
Bibliografia
CCCB: I, 62
Soley: 180
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Assalt als baluards de Santa Clara
i Portal Nou
Dades i comentaris sobre el quart gravat:
Atac a dos bastions per les bretxes fetes
pels minadors

L

a quarta làmina mostra l’assalt als baluards de Santa
Clara i Portal Nou; es tracta de la batalla que va
tenir lloc els dies 12, 13 i 14 d’agost. Abans de fer
l’assalt definitiu per la bretxa Reial, la que els canons
de setge obrien a la cortina que s’estenia entre els
baluards de Santa Clara i Portal Nou, Berwick va voler
ocupar els dos baluards que flanquejaven els accessos.
Si els catalans es mantenien en aquests dos baluards i
feien foc creuat contra els assaltants, les baixes podien
ser nombroses tot i que, en la realitat, la distància

p la banda de l’esquerra del gravat
ens mostra el que està passant dalt del
baluard de Santa Clara. A la plataforma
del baluard les tropes d’assalt han
aconseguit fer retrocedir els defensors
i les formacions disparen directament
contra la muralla i la torre. Al mateix
temps, els sapadors malden per construir
barricades amb gabions que els permetin
assentar la posició. Al seu torn, els
defensors fan un foc dens des de dalt de
la muralla, és a dir, des de la gola i des de
la torre de Sant Joan.
En realitat la disputa per la plataforma
del baluard de Santa Clara va ser la
batalla més terrible mai abans lliurada
a Catalunya; en aquest reduït espai es
van succeir dia i nit atacs i contraatacs
de catalans i francesos. Els defensors
mai no van ser expulsats del tot del
baluard i sempre van mantenir el control
del portal de Sant Daniel que permetia
d’accedir-hi. La imatge reflecteix així
mateix l’important paper de la torre de
Sant Joan, en la qual Villarroel va col·locar
una trentena de tiradors d’elit que van
causar baixes terribles als atacants. Entre
els catalans hi va haver uns 800 morts i
centenars de ferits, però finalment van
aconseguir rebutjar els atacants. Des de
la posició ocupada pels atacants no es
podia assaltar la muralla que, tot i que
presentava desperfectes, no tenia cap
bretxa. L’objectiu, per tant, era assegurar
l’extensa plataforma amb fortificacions
de campanya per tal d’impedir que els
catalans poguessin emprar el baluard per
fer foc de flanc contra les forces que, més
endavant, havien d’assaltar la bretxa Reial.

entre ambdós baluards era molt gran i, per tant, difícil
de fer un foc eficaç per cobrir els accessos a la bretxa.
Berwick va atacar amb fúria ambdós baluards i va
arribar a dominar-ne les plataformes. Al llarg dels dies
12, 13 i 14 els combats van ser terribles, i els catalans,
finalment, van aconseguir expulsar els invasors. Ambdós
bàndols van patir centenars de baixes.
L’operació que descriu Rigaud es va realitzar
efectivament seguint el programa d’assalt canònic, però

p el baluard de santa clara presenta
dues bretxes: una a l’angle del vèrtex
i l’altra a la cara esquerra. Ambdues
bretxes defineixen esllavissades per les
quals s’enfilen les tropes, i tant per l’una
com per l’altra els sapadors transporten
gabions i cistells amb terra cap a la
plataforma del baluard. La idea és anar
creant línies de fortificació que permetin
aguantar el terrible foc de fuselleria
que, des de dalt de la muralla, es fa
contra les tropes atacants. Els sapadors,
i això es por veure en l’esllavissada de
l’angle, comencen a convertir l’enderroc
en un camí; a pic i pala fan una rampa
practicable i construeixen parapets
amb gabions que ressegueixen tota
l’esllavissada, creant una mena de
corredor fortificat de seguretat. Amb
aquesta protecció les tropes que pugen
han de poder aguantar millor el foc de
flanc que els llançaven des dels panys
de muralla veïns. Es pot observar que
l’accés a la bretxa frontal es fa per una
rampa descendent que, erosionant el
camí cobert i la contraescarpa, connectava
amb el fossat i la rampa ascendent cap
al baluard. El corredor fortificat ha de
permetre bombejar tropes amb seguretat
des de la trinxera del camí cobert fins
a la plataforma del baluard, i la idea és
que puguin pujar en nodrida columna
de marxa per poder desplegar-se en
formació de combat un cop arribats dalt
de la plataforma. Al fossat podem veure
soldats ferits que es baten en retirada tot
i que no sabem a quin bàndol pertanyen.

va fracassar. Berwick no va poder dominar els baluards.
Tanmateix, com hem indicat, les làmines de Rigaud
no són una descripció de l’atac a Barcelona, sinó una
proposta iconogràfica i didàctica que explica com s’ha
d’atacar una ciutat. Rigaud, per tant, no explica el que
va passar, sinó simplement que abans d’aventurar-se
a assaltar una bretxa cal assegurar-se el control dels
baluards que la flanquegen i mantenir-s’hi mitjançant
fortificacions de campanya.

p la bretxa de la cara esquerra del
baluard també es fortifica i damunt de la
plataforma els sapadors fan una barricada
amb gabions. Els assaltants parteixen
d’una trinxera situada al bell mig del
camí cobert; una rasa de baixada que
erosiona la contraescarpa connecta amb
l’esllavissada, la qual permet la pujada
cap a la plataforma del baluard. Aquest
sistema que explica Rigaud de rases de
baixada es va compatibilitzar en la realitat
amb la perforació de túnels que des del
glacis menaven directament al fossat.

p al camí cobert s’han construït
reductes per ubicar artilleria o morters.
L’artilleria tira directament contra les
muralles, i els morters, en tir parabòlic,
disparen contra les concentracions de
forces que hi ha darrere. Al gravat es
mostren dos morters pesants cobrint
l’atac i disparant contra els defensors de
la ciutat ubicats a la torre de Sant Joan o a
la gola del baluard de Santa Clara.

p en primer terme, a la zona central
esquerra, podem veure com la trinxera
de coronament del camí cobert està
perfectament acabada i és prou ampla per
facilitar la maniobra de grans contingents
de forces. Podem distingir, a tocar de
la trinxera, les restes de la palissada

i el camí cobert. Al camí cobert s’ha
excavat una trinxera i podem identificar
també sapadors que preparen gabions i
cistells, les restes d’una posició artillera
destrossada i un parell de soldats morts
en el terrible combat.

u en primer terme veiem un alt
comandament amb bastó, faixa i tricorni
emplomallat. Va acompanyat d’oficials
d’alta graduació i supervisa de manera
molt directa les incidències de l’assalt.
Aliens a la mortaldat de l’entorn i a les
disquisicions dels seus caps, els soldats
de la trinxera descansen o conversen; un
fa una capcinada i un altre exhibeix un
ànec acabat de capturar.
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Voladura al Portal Nou
Dades i comentaris sobre el quart gravat:
Atac a dos bastions per les bretxes fetes
pels minadors

p la trinxera que ressegueix l’estacada
i el parapet del camí cobert des de
l’exterior s’adapta als entrants i sortints

d’aquest mur. Els angles i les petites
places d’armes del camí cobert generen
entrants a la trinxera de coronament.
t el gravat mostra una voladura
al baluard de portal nou. L’explosió
es produeix a l’interior i enlaira amb
violència diversos defensors. Les
voladures del baluard de Portal Nou
efectivament van existir. S’excavaven
mines fins als fonaments de la muralla
i allà es col·locaven barrils de pólvora
que després es feien esclatar. També
es van assajar voladures al baluard de
Santa Clara, però aquest baluard estava
a un nivell més baix i pel que sembla
la capa freàtica va impedir l’excavació
de túnels. La imatge del gravat mostra
a la vegada la voladura i l’assalt per la
bretxa. De vegades als gravats narratius
les il·lustracions presenten en una sola
imatge situacions que van passar de
manera successiva. En el cas del baluard
de Portal Nou, la voladura va precedir
l’atac. Òbviament una acció simultània
hauria delmat també les forces atacants.

p la cortina de muralla que s’estén
entre els baluards de Portal Nou i
Santa Clara mostra ja uns esvorancs
considerables i la bretxa oberta en aquest
mur va ser anomenada «bretxa Reial». No
obstant això, a mitjan agost, la muralla en
aquesta zona estava, en realitat, molt més
derruïda del que mostra el gravat, i ja hi
havia una esllavissada del tot practicable,
altrament Berwick no hauria iniciat l’atac
contra els baluards que la flanquegen.
Al gravat hi ha unes figures que sembla
que estiguin tractant de reconstruir la
muralla. La representació que d’aquesta
zona fa Rigaud és molt diferent de la
realitat. Aquesta cortina era llarguíssima,
el flanc esquerre del baluard de Santa
Clara comptava amb l’antic portal de Sant
Daniel; i el flanc dret del baluard de Portal
Nou comptava amb un pont d’arcades i un
portal que donava accés a la ciutat.

t l’assalt al portal nou es va realitzar
per la bretxa del vèrtex del baluard,
facilitada per una voladura. S’observa que
els soldats pugen lleugers en columna
de marxa i que els sapadors construeixen
al mateix temps una cortina fortificada
resseguint la rampa que baixa des del
camí cobert fins al fossat i la rampa que
remunta l’esllavissada. Si aconseguien
formar un mur amb gabions, els soldats
que pujaven podien quedar protegits del
foc de flanc del baluard proper de Sant
Pere.

p el paisatge de fons de la ciutat se’ns
presenta desigual i sense coherència
respecte de les imatges dels altres
gravats. No hi ha manera d’atorgar una
localització fiable als diferents campanars
representats. Cal destacar també que en
aquest gravat es pot percebre, amb una

certa nitidesa, que entre les muralles
i el casc urbà hi havia una distància
considerable. Just en aquest espai i entre
els baluards de Santa Clara i Portal Nou
Villarroel va ordenar construir la gran
trinxera paral·lela.

p a l’extrem dret, la il·lustració mostra
molt bé com funcionava l’estacada del
camí cobert, una llarga estesa d’estaques
punxegudes que contribuïen a afermar
les defenses exteriors.
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p els panys de muralla que mostra el
gravat estan força ben representats, tot
i que les dimensions estan rectificades
per fer operatiu el dibuix. Així doncs, els
baluards són de mides més petites i la
cortina que s’estén entre els baluards de
Santa Clara i Portal nou és excessivament
curta. Es pot constatar que totes les
torres medievals, excepte la de Sant Joan,
estan arranades. Probablement ja van ser
derruïdes a mitjan segle xvi quan hi va
haver la primera reestructuració seriosa de
la muralla. Les torres de les muralles eren
un blanc fàcil i un punt de referència que
permetia afinar la punteria de l’artilleria.
En aquesta reforma també es van derruir
els merlets i gairebé tota la muralla va
passar a ser ampit d’un ampli terraplè
que es va construir darrere dels murs.
Curiosament les bases de les torres es
presenten atalussades i amb cordó, cosa
que fa pensar fins i tot en una construcció
ex novo seguint criteris renaixentistes.
Probablement, però, algunes torres
medievals estaven efectivament
atalussades, com ho estava, en alguns
sectors, la part baixa de la muralla
medieval. Possiblement l’il·lustrador va
interpretar que aquests talussos de la
part baixa arribaven fins dalt de la cortina,
cosa, d’altra banda, improbable.
En qualsevol cas, el que és segur és
que les bestorres que sobresurten de la
muralla corresponen a antigues torres
medievals.
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Assalt al cos de la plaça
Dades informatives i vista panoràmica
del cinquè gravat

7
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1

11

10

16

9

4

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bretxa Reial.
Fossat.
Plataforma del baluard de Portal Nou.
Artilleria del baluard de Portal Nou.
Baluard de Santa Clara.
Glacis i camí cobert amb estacada.
Torre de Sant Joan.
Bretxa del baluard de Santa Clara.
Bretxa a la gola del baluard de Portal Nou.
Columna d’atacants a la gola del baluard de
Portal Nou.
11. Assaltants en formació de combat.
12. Garita a la cara i flanc del baluard de
Portal Nou.
13. Convent de Sant Agustí.
14. Gran trinxera travessera.
15. Batallons atacant la trinxera travessera.
16. Contraatac català des del baluard de Sant Pere.
17. Baluard de Llevant.
18. Cases de la Vilanova del Mar.

l’assalt al cos de la plaça
Un cop conquerits els baluards, obertes les sapes
al peu del mur que tanca la gola dels bastions,
fetes les bretxes a cop de canó, i carregades les
mines, s’obliga els assetjats a lliurar la plaça, i
en cas de negativa s’ordena l’assalt. Al mateix
temps, s’ataca la cortina i s’empeny els enemics
fins al gran atrinxerament que cobreix l’interior
de la plaça. S’ataca per diversos llocs a la vegada,
i s’intenta conquerir les muralles. Cal reemplaçar
les tropes a mesura que avancen de manera que
hi hagi sempre batallons ocupant les bretxes, els
fossats i les trinxeres del camí cobert. I en el cas
que no sigui possible acorralar els assetjats, cal
situar-se sobre els baluards o com a mínim sobre
les bretxes.

J. Rigaud, G. Duchange
París, 1732
[Barcelona]
5 [s.d.]
L’assaut donné au Corps de la Place. /
Les Bastions etant pris, les Sappes poussées au
pied du mur qui ferme la gorge des bastions, les
breches faites à Coup de Canon, … on se loge sur
les remparts ou du moins sur les breches. [i.]
J. Rigaud. In. Sculp. [i.e.]
avec P. du Roy. [i.d.]
23,3 (20,3) x 43 (42,5) cm
In:
Recueil Choisi des Plus Belles Vues des Palais,
Châteaux et Maisons Royales de Paris et des
Environs, Deßinées d’après Nature et Gravées par
J. Rigaud. Au nombre de 106. Piéces. Se Vend A
Paris Chés [Chez] J. Fr. Chereau rue S. Jacques aux
2. Piliers d’Or: et Chés [Chez] Fr. Basan, rue du Foin
St. Jacques.
Bibliografia
CCCB: I, 63
Galera-Roca-Tarragó: 52 (p. 152)
Soley: 181
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Resistència des del casc urbà
i dos contraatacs
Detalls i comentaris sobre el cinquè gravat:
Assalt al cos de la plaça

E

l cinquè gravat és, sens dubte, el més famós de la
sèrie de Rigaud. Mostra l’assalt a una ciutat que no
anomena, però, de fet, com en tota la sèrie, la ciutat en
què s’inspira és Barcelona tal com s’explica en la llegenda
del primer gravat. La seqüència deixa en suspens allò
que succeeix entre el quart gravat i aquest cinquè. De
fet, a l’anterior presenta la presa de baluards com a pas
previ a l’assalt per la bretxa principal. Però això, com hem
assenyalat, no va succeir, i entre els intents de prendre els
baluards i l’assalt final va passar gairebé un mes. En aquest
sentit la linealitat que vol suggerir el discurs dels gravats
no va existir. Les diferències entre els dos gravats pel que
fa a les conseqüències dels bombardejos evidencien que
hi ha hagut una intensa acció artillera contra les muralles
entre ambdós moments. Com en els gravats anteriors,
el dibuix condensa situacions i fets que succeeixen amb
ritmes diferents. Tanmateix, la idea central és que la

p a l’angle inferior esquerre podem
veure un batalló en formació esperant
al fossat el moment de pujar per la runa
de la bretxa Reial. Cal destacar que la
contraescarpa està també fortament
erosionada, atès que els sapadors han
trencat el mur i han construït una rampa,
i que els soldats baixen directament al
fossat sense massa problemes. Podem
identificar la bandera al centre de la
formació i oficials al davant per dirigir
l’atac i al darrere per evitar qualsevol
intent de reculada de la tropa. A tocar de
la contraescarpa es poden veure soldats
morts i ferits.

ciutat és assaltada des de diferents espais, a partir de les
bretxes dels baluards i per la bretxa Reial oberta entre els
baluards de Santa Clara i Portal Nou. En realitat, els fets
no van anar així. Les forces de Berwick van aconseguir
entrar coronant les bretxes de Molins i Carnalatge, que
no apareixen representades al dibuix. Tot seguit i des del
darrere van dominar el baluard de Llevant i el de Santa
Clara. El gravat evidencia fins a quin punt va preocupar als
borbònics la bretxa Reial i l’atrinxerament de la travessera.
Tanmateix, Berwick no va atacar de dret la bretxa Reial
i no va conquerir la travessera a partir d’un atac frontal,
tal com vol fer creure el dibuix, sinó endegant un atac de
flanc des de la zona del convent de Santa Clara. El gravat
ens mostra un assalt frontal i èpic que no va existir. Amb
els invasors dins del recinte murallat, els catalans es van
retirar a la línia de cases i van continuar la lluita des del
casc urbà. Villarroel va ordenar dos contraatacs: un amb

p les imatges del gravat mostren les
unitats borbòniques escalant el baluard
de Santa Clara. La representació que es
fa del baluard és molt simplificada. A
diferència de la làmina anterior, ara no
apareix cap bretxa a les cares o flancs del
baluard. Tampoc no està representat el
portal de Sant Daniel, que servia com a
gola del baluard, ni el convent, un gran
edifici que s’obria immediatament al
darrere del baluard. Sí que apareix en
canvi la torre medieval de Sant Joan.
En realitat era una torre cilíndrica, però
en totes les làmines de la sèrie està
representada com un ortoedre ple de
finestres. Cal parar esment en el fet que
la torre està pràcticament destruïda, cosa
que probablement era certa. Després dels
atacs fracassats de mitjan agost, Berwick
va reiniciar els bombardejos amb fúria
per tal d’arranar totalment les defenses
i que les forces d’infanteria poguessin
entrar gairebé en formació.

la cavalleria pel carrer del Bornet contra la zona posterior
del convent de Santa Clara, i l’altre, amb la bandera de
Santa Eulàlia, pel terraplè de la muralla, pel sector del
baluard de Sant Pere, acció que sí que surt representada
al gravat. Villarroel i Casanova van resultar ferits. Ambdós
contraatacs van fracassar tot i que van provocar greus
pèrdues en les tropes borbòniques. Després, i més o
menys amb les posicions que mostra el gravat, les situació
es va estabilitzar durant hores. A les tres de la tarda els
catalans, convençuts que la victòria era impossible, van
demanar parlament. Berwick sabia que els catalans encara
comptaven amb batallons de la Coronela intactes i que
podia patir moltes baixes. I res no garantia la victòria.
Llavors, per tal de no córrer riscs, va decidir acceptar la
capitulació dels catalans a canvi de renunciar al saqueig i
de comprometre’s a respectar vides i possessions.

p a l’extrem esquerre del gravat podem
veure el baluard de Llevant. El dibuix no
mostra indicis de lluita en aquest sector,
però, en realitat, havia estat precisament
en aquest lloc, a la cortina que s’estenia
entre els baluards de Llevant i de Santa
Clara, on s’havien produït amb èxit els
primers assalts a la muralla la matinada
de l’onze de setembre de 1714. Després
de la conquesta de les bretxes de Molins
i Carnalatge, les tropes borbòniques van
ocupar el convent de Santa Clara i van
atacar per la rereguarda els defensors del

baluard del mateix nom i els del baluard
de Llevant. Llavors els atacants van poder
remuntar les bretxes del baluard de
Santa Clara. Si ens fixem en la zona del
camí cobert representada al davant de
la cara de llevant del baluard de Santa
Clara podem veure que el camí cobert es
representa intacte amb tota l’estacada
ben disposada, i no hi ha trinxeres que
el coronin. En realitat, tota aquesta zona
i fins al baluard de Llevant també va
ser objecte de disputa i va patir obres
d’expugnació.

p la cortina de la muralla que s’estén
entre els baluards de Santa Clara i
Portal Nou està força ben representada
en aquest gravat i assoleix un cert
protagonisme. De fet, les mides són
errònies ja que aquesta cortina, com
hem assenyalat, tenia una gran llargada;
no obstant això, podem dir que la
conceptualització és bona. Se’ns mostra
la muralla totalment enrunada i amb les
unitats que entren en formació. Està clar
que el bombardeig d’ençà del 15 d’agost
havia estat molt intens. Podem veure, a
tocar de Santa Clara, la representació de
la base d’una torre medieval arranada,

que potser vol evocar les torres del
portal de Sant Daniel, i una transició una
mica estranya de la muralla a la gola del
baluard de Portal Nou.
En realitat, Berwick va trigar molt a fer
pujar els seus soldats per la bretxa.
Sospitava, i amb raó, que els catalans
l’havien minada i que quan les seves
tropes la travessessin la farien volar. Quan
els seus soldats van ocupar la travessera
va fer comprovar les mines i va poder
constatar que la pólvora estava mullada.
Solament llavors, quan va descartar el
perill, Berwick va autoritzar les seves
tropes a enfilar-se per la bretxa Reial.
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Assalt a la travessera, trinxera
feta rere la bretxa reial
Detalls i comentaris sobre el cinquè gravat:
Assalt al cos de la plaça

t el primer pla de la dreta mostra la
plataforma del baluard de Portal Nou.
Aquí veiem com s’estan evacuant morts i
ferits. Els morts es van apilant a l’extrem,
a tocar de la torre. Un frare ofereix els
seus serveis a un soldat greument ferit.
Aquesta zona, la de Portal Nou, va ser
assaltada per tropes espanyoles que de
seguida van marxar per damunt de la
muralla en direcció al baluard proper de
Sant Pere. Encara en aquest primer pla
podem contemplar quatre canons de gran
calibre: tres estan en posició i un altre,
cobert amb una peça de tela, s’utilitza
per recolzar-hi ferits i morts. Els canons
estan muntats amb l’anomenada curenya
a l’espanyola. Compten amb rodes
massisses i una sòlida crossa de fusta.
Les peces estan ubicades en canoneres i
apunten al fossat en direcció al baluard de
Sant Pere. Al costat d’una de les peces es
pot distingir una pila de bales de ferro.

p entre la muralla i les primeres
cases podem distingir que els batallons
atacants, en àmplies formacions, estan
combatent. De fet, assalten la travessera,
un atrinxerament que Villarroel havia
fet construir darrere de les muralles,
entre els baluards de Santa Clara i Portal
Nou, per tal de facilitar la defensa si
l’enemic aconseguia coronar la bretxa
Reial. Si ens hi fixem, podem constatar
que efectivament la trinxera apareix
representada i que fins i tot compta amb
una palissada de protecció desplegada
just davant del talús. Podem veure també

que els defensors emprenen un nodrit foc
de fuselleria. En realitat el combat no va
anar així. Els borbònics ni es van enfilar
per la bretxa Reial ni van atacar de front
la travessera. La defensa de Villarroel
va caure quan els borbònics van ocupar
el convent de Santa Clara i l’extrem de
llevant de la travessera; llavors, la posició
va esdevenir insostenible i els catalans
es van retirar al casc urbà. De fet, aquesta
gran obra d’enginyeria va condicionar els
moviments de Berwick, però a la pràctica
no va tenir cap altra utilitat.

p el primer pla central també ens
mostra la plataforma del baluard de Portal
Nou a la banda que correspon al flanc
del baluard. Un nombrós grup d’oficials i
les tropes s’enfilen per un esvoranc que
hi ha a la muralla, a la gola del baluard,
a tocar de la base atalussada d’una
torre medieval. La imatge és totalment
imaginària. El baluard de Portal Nou era
de grans dimensions i justament al seu
flanc dret s’obria un dels portals d’accés
a la ciutat. D’altra banda, la gola del
baluard comptava amb un portal medieval
flanquejat per dues torres de grans

dimensions. Així mateix, el Rec Comtal
entrava a la ciutat per aquesta zona. Cal
destacar que el gravat ens mostra el que
queda de la garita i un petit campanar
annex. A la pràctica quan començava un
setge les garites es desmuntaven atès
que, amb les fortificacions semiocultes
per la barrera del glacis, esdevenien un
referent per a l’artilleria.
Les tropes s’enfilen en columna de
marxa i avancen per la gola del baluard.
Després adopten una formació de combat,
es despleguen per optimitzar el foc i
enfrontar-se a l’enemic.

p al terraplè de la muralla que s’estén
des del baluard de Portal Nou cap al
baluard de Sant Pere podem distingir
un dur enfrontament. Els regiments
espanyols, que eren els de la Guàrdia
valona i la Guàrdia espanyola, s’enfronten
al contraatac que protagonitza el Sisè
batalló de la Coronela. El gravat mostra
perfectament disciplinades les forces
catalanes i un comandament que va a
cavall. De fet, el contraatac el va dirigir
Rafael Casanova, conseller en cap de

la ciutat i coronel de la Coronela, la
milícia urbana de Barcelona. Es més que
probable que Casanova, d’acord amb la
seva dignitat militar, dirigís el contraatac
a cavall. La bandera de Santa Eulàlia,
l’ensenya de guerra protectora de la
ciutat, va presidir l’atac. Els catalans
van destrossar els regiments espanyols
i Berwick va haver d’abocar ingents
reforços per aturar l’atac de Casanova,
aspecte que va quedar fidelment reflectit
en el dietari del mariscal.

p el casc urbà que apareix al gravat
està conceptualment ben representat.
Veient el dibuix, podem fer-nos una idea
global aproximada del paisatge que hi
havia en aquells moments a Vilanova
del Mar de Barcelona. Darrere de la gran
esplanada coronada per la travessera
es veu un casc urbà atapeït, amb cases
ben representades de tres o quatre

pisos, algunes amb terrats i d’altres amb
teulades, cosa que efectivament passava;
els balcons són escassos, al contrari
de les gelosies, ben presents. Aquests
elements els podem detectar en altres
representacions iconogràfiques de la
Barcelona de mitjan segle xviii. La massa
de cases mitgeres convida a endevinar
els carrers estrets de la Vilanova del

Mar, un dels barris més actius i dinàmics
de la Barcelona moderna. En aquesta
última làmina els campanars també es
representen de manera aleatòria i sense
massa relació amb les representacions
anteriors o amb les ubicacions que
coneixem a partir de la cartografia. Així,
el convent de Santa Clara, un edifici
fonamental en la batalla ni tan sols està

representat. El convent de Sant Agustí
sí que sembla estar present a partir de
l’absis de l’església, però tampoc no
assoleix la importància que en realitat
va tenir l’edifici. Finalment, el monestir
de Sant Pere de les Puelles, que potser
hauria d’aparèixer a l’extrem dret de la
vista, tampoc no s’ha representat.
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La plaça abandonada al pillatge
Dades informatives i vista panoràmica
del sisè gravat

3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piràmide del Born.
Port.
Edificis imaginaris.
Comandant assetjador i la seva escorta.
Tambors que toquen a retirada.
Habitants de la ciutat implorant perdó.
Seguici de burgesos i frares demanant
clemència.
8. Violència contra les dones.
9. Combats entre soldats saquejadors i
gent de la ciutat.
10. Assassinats de la població civil.
11. Incendis.

la plaça abandonada al pillatge
No és habitual que una ciutat s’exposi a ser
abandonada a la fúria dels soldats. S’ha afegit
aquesta representació per donar una idea
de la crueltat d’aquesta sagnant acció; els
comandaments l’aturen fent tocar a retirada, per
tal de protegir els burgesos i les cases que poden
ser útils.

J. Rigaud, G. Duchange
París, 1732
[Barcelona]
6 [s.d.]
La Place laissée au pillage. /
Il est rare qu’une place s’expose à être
abandonnée à la fureur du soldat, on a ajoutté
cette representation pour donner une idée de
la Cruauté de cette Sanglante action, … pour
conserver les burgeois et les maisons selon qu’on
en peut avoir besoin. [i.]
J. Rigaud In. Sculp. [i.e.]
avec P. du Roy. [i.d.]
23,5 (20,5) x 43,5 (43) cm
In:
Recueil Choisi des Plus Belles Vues des Palais,
Châteaux et Maisons Royales de Paris et des
Environs, Deßinées d’après Nature et Gravées par
J. Rigaud. Au nombre de 106. Piéces. Se Vend A
Paris Chés [Chez] J. Fr. Chereau rue S. Jacques aux
2. Piliers d’Or: et Chés [Chez] Fr. Basan, rue du Foin
St. Jacques.
Bibliografia
Soley: 182
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El setge canònic acaba o pot
acabar amb el saqueig de la ciutat
assetjada
Detalls i comentaris sobre el sisè gravat:
La plaça abandonada al pillatge

E

l sisè gravat vol ser el corol·lari dels cinc anteriors i
explica que el setge finalitza quan l’exèrcit vencedor
es dedica a saquejar una ciutat que no solament no
s’ha rendit, sinó que ha oposat una dura resistència. En
aquest sentit vol tenir una funció moralitzant. Tanmateix,
aquest darrer gravat té poc a veure amb Barcelona per
dues raons: en primer lloc, perquè el paisatge urbà no
s’assembla al de la capital catalana; i, en segon lloc,
perquè Barcelona va pactar una capitulació que va salvar
la ciutat. Els primers dies que van seguir a la rendició,
ni les persones ni les seves propietats no van ser
violentades. Tanmateix, la sèrie de làmines de Rigaud,

p la zona representada podria evocar
el born ja que hi apareix una piràmide.
Aquestes piràmides es van aixecar en
honor de la Immaculada Concepció arreu
dels territoris austriacistes. A Barcelona
la piràmide esdevingué un punt de

p més enllà de la piràmide es representa
una vista del port totalment equivocada,
amb la llanterna col·locada en posició
inversa a la que té en realitat i amb una
gran i imaginària zona portuària que
recorda algunes imatges dels gravats de
Rigaud que ens mostren escenes del port
de Marsella.

amb una clara finalitat propagandística i didàctica,
havia d’explicar què li passa a una ciutat que opta per
la resistència: l’exposició als excessos de la soldadesca
desfermada. De tota manera, i de forma curiosa, el text
i la il·lustració també posen fre als excessos dient que
el comandament ordena aturar el saqueig per preservar
vides i béns que poden ser útils. En qualsevol cas, la
làmina ens mostra una situació de pillatge i saqueig
alhora que contrasta la brutalitat dels soldats amb la
refinada i ferma humanitat dels comandaments.
De fet, Felip V havia donat ordres precises a Berwick
perquè esclafés la resistència, exterminés els catalans i

referència que va ser destruït pels
borbònics. Caldria veure si la piràmide
barcelonina tenia aquesta forma o bé si
era una piràmide troncocònica coronada
per una imatge de la marededéu. D’altra
banda, la zona és propera al port.

saquegés i destruís la ciutat. Berwick estava disposat a
arrasar Barcelona, però la fèrria resistència dels assetjats
el va fer canviar d’opinió. Abans d’arriscar-se a perdre
més soldats o a patir una desbandada, Berwick va
acceptar el parlament i la capitulació. Res del que apareix
en aquest gravat no va succeir, però com que en el primer
de la sèrie ja s’al·ludia al cas de Barcelona, la il·lustració
pot tenir un punt d’ambigüitat pel que fa al falsejament
de la història i pot fer pensar que Barcelona va ser
efectivament castigada per la seva rebel·lia.

p a l’esquerra hi ha un gran edifici
neoclàssic en flames que potser vol
evocar el Palau Reial, situat en aquell
moment al Pla de Palau. En qualsevol cas,
la semblança amb l’antic palau és nul·la.
Darrere del palau hi ha una zona arbrada

que potser volia correspondre a l’arbreda
que s’estenia a la vora del Palau, entre els
baluards de Migdia i Llevant.

p en primer pla, a l’esquerra, podem
veure una comitiva de burgesos
acompanyats per religiosos que van
darrere del seguici militar. Aquest seguici
està presidit per un alt comandament
que branda una vara i porta una banda
travessera; al seu costat també hi ha
un oficial amb bastó de comandament.
Aquests personatges i un tercer que duu
un picó i una dragona a l’espatlla porten

tricornis emplomallats. Suboficials amb
picons i soldats amb el fusell a l’espatlla
actuen com a escorta. Quatre tambors
obren la comitiva. Just al davant del
comandament més important hi ha un
grup de cinc dirigents de la ciutat que
s’arrosseguen implorant perdó. Segons
la llegenda, els tambors estan tocant a
retirada, ordenant que cessi el saqueig.
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Barcelona, en sentit estricte,
no va ser saquejada
Detalls i comentaris sobre el sisè gravat:
La plaça abandonada al pillatge

p a la zona central del dibuix
la soldadesca exerceix sense fre la
violència contra els habitants de la
ciutat. Al terra jeuen persones mortes i
despullades. Dos soldats violenten una
dona; dos més es preparen per acoltellar
un home que demana clemència amb el

tricorni a la mà. Un altre soldat és a punt
d’assassinar amb una espasa una dona
que implora pietat. Una mica més lluny,
uns soldats disparen contra una cordada
de presoners entre els quals hi ha nens i
dones, i un altre soldat dispara contra la
gent dels balcons.

p les imatges que hi ha en primer terme,
a la dreta, mostren soldats atacant una
casa. Els habitants es resisteixen. Els
soldats intenten entrar però una dona

dispara dues pistoles i un home branda
una forca contra els intrusos. En segon
terme veiem soldats apunyalant i
colpejant dones.

t als carrers esclata la violència; els
soldats colpegen i disparen contra tothom
i els incendis destrueixen les cases i els
palaus. Els edificis principals, tenint en
compte la posició, potser volen evocar la
Llotja, al centre, i Santa Maria del Mar, a
l’esquerra. En qualsevol cas és clar que
Rigaud potser va utilitzar la cartografia
per ubicar vagament els edificis, però en
desconeixia totalment les característiques
i el paisatge urbà que els acompanyava.

u a la zona central, en segon terme,
també es veuen escenes de pillatge.
Els soldats disparen contra presumptes
soldats fugitius.
Uns soldats carreguen sacs a l’espatlla
amb tot el que han saquejat i d’altres
rebenten portes amb destrals.
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Un setge que va commoure
Europa
De vegades hi havia una doble defensa:
contra la ciutat assetjada i contra l’exterior

La Barcelona del 1700 (Nouvelle description de la fameuse ville de Barcelone cappitalle de la province de Catalogne. Jean Boisseau, 1645. Institut Cartogràfic de Catalunya)

p el setge de barcelona de 1713-1714
fou un dels esdeveniments que més van
commoure els europeus de principis
del segle xviii. Testimoni de la seva
rellevància és el fet que es va convertir
en objecte cartogràfic i iconogràfic, tal
com hem vist amb els gravats de Jacques
Rigaud, que el va utilitzar com a exemple
per explicar tècniques i casuístiques de

les guerres del moment, i va convertir així
la iconografia del setge de Barcelona en
un referent àmpliament replicat.
Sabem, però, que els gravats de Rigaud
només s’inspiren en el setge per a
il·lustrar un model d’assalt d’una plaça
forta, i que en cap cas no constitueixen
una descripció estricta de la realitat, ans
al contrari la modifiquen per fer-la més

didàctica i comprensible. Així, al gravat
la morfologia de la ciutat, els llocs, els
detalls se simplifiquen, desapareixen o
es transformen, les perspectives s’alteren
en funció de les necessitats didàctiques.
Les formes dels baluards i l’skyline de
la ciutat esdevenen anecdòtics ja que
l’essencial de la representació són els
passos del setge, l’assalt i el càstig final

per a aquells que no se sotmeten a les
armes reials.
Ara bé, com va ser realment el setge que
les tropes borbòniques van infligir a la
ciutat de Barcelona? La documentació
militar cartogràfica contemporània dels
fets ens ajuda a reconstruir la història.

Cordó de setge de Barcelona, 1713 (Plan de Barcelone ou est marqué le camp de l’armée du Roy qui en fait le blocus depuis le 28 juillet 1713
avec la ligne de contrevalation et autres Postes avencez contre la place. Autor desconegut, ca. 1714. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Trinxeres de setge contra Barcelona (Plan de Barcelone, auquel sont marqués les attaques faites en 1714. Autor desconegut, 1714.
Bibliothèque nationale de France)

p el cordó de setge
El setge de Barcelona va començar el 25
de juliol de 1713. El duc de Pòpuli, amb
un exèrcit de més de 20.000 soldats, va
encerclar Barcelona. Mentrestant, altres
columnes borbòniques maldaven per
assetjar el país tot imposant el terror.
Pòpuli pensava que la ciutat es rendiria en
veure les seves tropes, però els catalans
estaven decidits a resistir i a vèncer.
L’exèrcit borbònic va rodejar la ciutat
per forçar l’aïllament i la rendició. Es va
construir una gran trinxera fortificada
que prenia com a referència els pobles
del pla de Barcelona: Sants, Gràcia i
Sant Martí de Provençals. Darrere de la
fortificació hi havia els campaments, els
arsenals, els dipòsits de munició i els
espais de comandament. Els regiments
francesos van acampar a la zona del pla
de Barcelona que tocava al Besòs; els
regiments espanyols ho van fer a la banda
del Llobregat. Els terrenys de l’exterior de
la ciutat eren un laberint d’hortets, vinyes,

p l’obertura de les trinxeres
Plànol francès que mostra les tres
trinxeres paral·leles.
Es poden identificar les tres línies
principals i els ramals en ziga-zaga que
uneixen les paral·leles entre elles. També
es distingeixen les posicions de l’artilleria,
les que hi havia en aquell moment i les
fortificacions que s’havien fet per tal de

parets de pedra seca i barraquetes. El
tinent mariscal Villarroel, cap de les forces
catalanes, va portar sempre la iniciativa i
va col·locar en aquest espai els miquelets,
que van hostilitzar en tot moment els
assetjadors. D’altra banda, va fortificar
les cases importants i els convents —
Caputxins, Jesús i Santa Madrona— que
hi havia a l’exterior. Pòpuli, incapaç de
dur a terme un setge en les formes, va
aconseguir ocupar el convent de Caputxins
i va endegar un bombardeig terrorista
contra la ciutat. Tot i això no va ser capaç
d’amenaçar seriosament Barcelona.
Berwick, acompanyat de tropes franceses
i forces d’artilleria, va arribar el 6 de juliol
de 1714 disposat a iniciar un setge en les
formes que culminés amb la conquesta de
la ciutat.
Els cordons de setge implicaven construir
defenses de campanya importants, amb
fossats i parapets. De vegades hi havia
doble defensa: contra la ciutat assetjada i
contra l’exterior.
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garantir la defensa del conjunt. Es pot
constatar que l’esforç d’atac es dirigeix a
tota la zona de llevant, la compresa entre
el baluard de Portal Nou i el de Llevant.
Cal observar també que els catalans, a fi
de barrar el pas per la platja, van construir
el reducte de Santa Eulàlia, connectat
amb la fortificació principal.
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Es construeix una gran travessa
entre Santa Clara i Portal Nou
A mitjan agost de 1714 els canons comencen
a batre la muralla i la tropa propera

Plànol francès que mostra les trinxeres paral·leles d’atac davant Barcelona a mitjan agost de 1714. S’observa clarament com
l’esforç expugnador se centra en els baluards de Santa Clara i Portal Nou. (Attaques de Barcelonne, 1714. Autor desconegut, 1714.
Bibliothèque nationale de France)

p a la dreta del plànol s’observa l’atac
al baluard de Portal Nou de Barcelona
l’agost de 1714, amb les trinxeres en
ziga-zaga al camí cobert. Les bateries de
canons, marcades amb dents de serra,
bombardegen de flanc el baluard proper
de Santa Clara. Mentrestant, una bateria
de morters, marcada amb cercles, està
encarada al baluard de Portal Nou, i des
del darrere es pot identificar la trajectòria
de l’artilleria que ataca la gola del baluard.

També es distingeixen, marcades amb
línia discontínua, les galeries de les mines
preparades per volar el baluard i la muralla
adjacent. S’observa que l’angle del baluard
està totalment destruït i que presenta una
gran esllavissada. Immediatament darrere
de la runa els defensors han excavat una
trinxera. Encara més enrere, la defensa
del baluard es planteja a partir d’una
fortificació transversal improvisada al mig
de la plataforma.

Plànol francès de l’assalt el mes d’agost (Plan des attaques de Barcelone en 1714: du 11 au 12 juillet. Fait au camp devant
Barcelone, ce 10.e août 1714. Autor desconegut [signat Losières d’Astier], 1714. Bibliothèque nationale de France)

p atac i coronament del camí cobert
A mitjan agost de 1714, amb el camí
cobert coronat i dominat, els atacants
van poder ubicar bateries de canons
i de morters per batre la muralla i les
concentracions de tropa que hi poguessin
haver als voltants. Emparats per la
trinxera de coronament, també van poder
construir túnels per accedir als fossats i
boques de mines per atacar les defenses.
La il·lustració mostra amb detall la posició
de les diferents bateries i els objectius

contra els quals disparen. S’identifica
clarament la trinxera de coronament
del camí cobert. Podem constatar que
en aquest moment la cara esquerra del
baluard de Santa Clara presenta esvorancs
i a la cortina de la muralla que s’estén
entre els baluards de Santa Clara i Portal
Nou s’ha produït una gran esllavissada.
Finalment la cara i l’angle del baluard de
Portal Nou també pateixen l’impacte del
bombardeig.

Plànol de la ciutat i el port de Barcelona a principis del segle xix, amb la Ciutadella a l’extrem dret (Voyage pittoresque et historique de
l’Espagne. Alexandre de Laborde. Imprimerie de Pierre Didot l’Ainé. París, 1806-1820. Institut Cartogràfic de Catalunya)

Gravat de la Barcelona assetjada on s’ha marcat la travessera de color groc (Barcino Magna Parens. Juan van Ghelen. Viena, 1716.
Bibliothèque nationale de France)

p la defensa de barcelona
En resposta a l’atac contra les seves
muralles, els barcelonins es van defensar
amb la construcció d’una travessera
—que en aquells temps anomenaven
amb el terme castellà cortadura.
Aquesta obra era, de fet, una trinxera
defensiva situada darrere de la muralla.
Quan Villarroel va constatar que el
setge en les formes es dirigia contra el
sector comprès entre els baluards de
Santa Clara i Portal Nou va ordenar la
construcció d’una gran travessera. Entre

la muralla i les primeres cases, hi havia
un ampli sector d’horts i jardins i en
aquest sector es va construir la trinxera
travessera, protegida per una palissada
molt elevada. Va ser una gegantina obra
d’enginyeria, en la construcció de la
qual van participar civils, dones i nens i
religiosos. La travessera va condicionar
el desenvolupament de la batalla ja
que Berwick va desestimar un assalt
directe per la principal bretxa amb el
convenciment que hi trobaria mines i una
forta resistència.

p caiguda i repressió
Barcelona es va salvar del saqueig però els
catalans van patir una terrible repressió.
L’estat català va ser desmantellat: les
constitucions catalanes van ser derogades,
la Generalitat i les Corts suprimides, com
també el Consell de Cent de Barcelona.
L’exèrcit i el sometent van ser dissolts.
Es va prohibir sota pena de mort la
tinença d’armes. Totes les formes de
participació política van ser suprimides.
Als ajuntaments va desaparèixer
qualsevol opció electiva i la Corona va
passar a designar directament batlles i
regidors. Els caps militars catalans van
ser empresonats. La jerarquia religiosa
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va ser perseguida. Milers de persones
van haver de romandre a l’exili. Molta
gent va ser empresonada i executada. Les
persones, especialment les dones, van
ser violentades i vexades. Un règim fiscal
cruel va oprimir durament la població.
Un gran exèrcit d’ocupació es va instal·lar
al país. El castellà es va convertir en la
llengua oficial de l’administració.
Per tal de sotmetre la ciutat de Barcelona,
es va construir una gegantina ciutadella,
la construcció de la qual va exigir la
destrucció d’un miler de cases. El Decret
de Nova Planta, promulgat el 1717, va
sistematitzar el nou període d’opressió
que va començar a patir Catalunya.

