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El setge de Barcelona es va viure amb molta expectació 
arreu del continent. La premsa de les principals 

capitals va fer un seguiment constant del que passava 
a Catalunya. El setembre del 1714 gairebé tothom 

esperava el fatal desenllaç. PER XEVI CAMPRUBÍ

 T ot el món està en espera de veu-
re com acabarà la sort dels cata-
lans”, deia el Mercure Historique 
et Politique, publicat a la Haia, en 
la seva edició del mes de setem-
bre del 1714. I afegia: “[...] el va-

lor amb què Barcelona es defensa fa desitjar 
que la magnanimitat i la clemència dels seus 
enemics respongui a l’estima i a la compas-
sió que tot Europa té pels valents que la de-
fensen”. Efectivament, la premsa internacio-
nal, sobretot la dels països que havien estat 
vinculats al bàndol austriacista, posava èm-
fasi en la gran capacitat de resistència dels de-
fensors de Barcelona i en la dificultat que te-
nia el duc de Berwick per sotmetre la ciutat. 

CRÒNIQUES DES D’AMSTERDAM I BERNA

Així, la Gazette d’Amsterdam, en el suplement 
del 4 de setembre, explicava els detalls de la ba-
talla del baluard de Santa Clara, que va tenir 
lloc a mitjan agost, en la qual els barcelonins 
van aconseguir rebutjar un assalt de l’Exèrcit 
borbònic. “Els assetjats atacaren amb tant vi-
gor els assetjants, a dreta i a esquerra, que en 
quedaren tres o quatre mil al lloc, sense comp-
tar els presoners i els ferits”. Segons la gaseta 
holandesa, aquell assalt fallit va afectar, fins i 
tot, l’estat d’ànim dels borbònics: “[...] aquest 
contratemps ha descoratjat els generals i les 
tropes”, assegurava. D’una forma semblant, el 
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26 de setembre, quan encara no es coneixia el 
desenllaç final, la Gazette de Berne, una de les 
de més circulació arreu del continent, apun-
tava que la derrota al baluard de Santa Cla-
ra havia causat un fort impacte entre les files 
borbòniques. “Els assetjants foren obligats a 
retirar-se, amb una pèrdua de 4.000 homes, 
cosa que els causà una gran consternació, vis-
ta la gran resistència dels barcelonins, la fer-
mesa dels quals no s’ha afeblit durant els ca-
torze mesos de setge”. 

Com es pot veure, així 
doncs, la informació re-
lacionada amb el setge 
de Barcelona circu-
lava arreu d’Europa 
—a pesar de les limi-
tacions del correu— 
amb una certa celeri-
tat. De fet, la matina-
da de l’11 de setembre, 
tan bon punt l’Exèrcit bor-
bònic va aconseguir ocupar les 
muralles de Barcelona, el duc de Berwick va 
enviar un oficial a la cort del rei Lluís XIV de 
França amb la notícia. 

El missatger va complir l’encàrrec nou dies 
després, tal com recollia la Gazette, l’òrgan ofi-
cial de la monarquia francesa, en el número 
aparegut el 29 de setembre. “El duc de Mor-
temart va arribar a Fontainebleau el dia 20, a 

les sis de la tarda, i va informar el rei 
que el mariscal de Berwick havia or-
denat l’assalt general a la vila de Bar-
celona el dia 11, a les quatre de la ma-
tinada. El foc fou terrible d’una part i 
altra [...], hi hagué un gran carnatge en-
tre els enemics [...], fins que cap a mig-
dia van fer onejar la bandera blanca”, 
assegurava la gaseta francesa.

LA CAVERNA MEDIÀTICA

A la cort castellana la presa de Barce-
lona fou feta pública el 25 de setembre 
a través de les pàgines de la Gaceta de 
Madrid. “El dia 22 al matí el rei va rebre 
la confirmació que el dia 11 a la matina-
da es va donar assalt general a Barcelona, 
per quatre bretxes, amb cinquanta com-
panyies de granaders, quaranta batallons 
i sis-cents dragons desmuntats; uns i altres 
de les tropes de les dues corones. I van ata-
car tots amb tanta resolució i encert que 
en poc temps i sense pèrdua considerable 
van aconseguir pujar a les bretxes i apo-
derar-se dels baluards del Portal Nou, de 
Santa Clara i de Llevant”.  

Com es pot veure, la premsa de Madrid 
tendia a minimitzar l’esforç i les baixes 
que havia comportat l’assalt a Barcelona. 
La Gazette de París, en canvi, reconeixia 
que els borbònics havien perdut almenys 
1.500 homes, una xifra que la holande-
sa Gazette de Leyde va posar en dubte: 
“S’insisteix que la pèrdua a l’assalt ge-
neral és de només 1.500 homes, entre 
morts i ferits, però la gent més sensa-
ta no s’ho creu”, apuntava. 

La premsa publicada en els països 
que durant la guerra de Successió havien for-

mat part del bàndol aliat fou, en aquest sen-
tit, molt més explícita que la borbònica a l’ho-
ra de parlar de les conseqüències de l’Onze de 
Setembre. “Les pèrdues dels assetjants en les 
accions d’aquell dia foren d’aproximadament 
3.500 homes, morts o ferits, i algunes menys 
per part dels assetjats”, assegurava The Lon-
don Gazette, l’òrgan oficial del Govern brità-
nic, el 13 d’octubre. Posteriorment, en el nú-
mero següent, la gaseta londinenca donava 
detalls sobre l’inici de la repressió: “[...] el ma-

riscal Berwick ha procedit al desarmament de 
la població i ha fet publicar tres edictes, amb 
els quals ha dissolt la Diputació, el braç mili-
tar i el Consell de Cent, posant en el seu lloc 
una junta de quinze persones, les quals admi-
nistraran la ciutat amb noves lleis”. 

HUMILIACIÓ AMB RESSÒ INTERNACIONAL

També explicava les mesures que els borbò-
nics havien adoptat per tal de tenir els bar-
celonins sota control: “Berwick ha posat una 
guarnició de setze batallons a Barcelona [...] i 
per més seguretat ha disposat que els canons 
de les bateries de les muralles apuntin cap a 
la ciutat, per mantenir el terror entre la gent”. 

La premsa europea, de fet, no va mosse-
gar-se la llengua a l’hora de parlar de la humi-
liació a què Felip V va sotmetre els catalans 
després de la derrota. “Les banderes dels ca-
talans —deia el Mercure Historique et Politi-
que el novembre del 1714— han estat retor-
nades de Madrid i cremades públicament, 
juntament amb els vestits cerimonials dels 
membres de la Diputació, després que el rei 
hagi dit que ell no coneix altres banderes que 
les dels seus enemics, entre les quals no hi fi-
guren les dels rebels”. S

La premsa europea 
no va mossegar-se 
la llengua a l’hora de 
parlar de la humiliació 
a què Felip V va 
sotmetre els catalans

L es gasetes eren el principal 
format de la premsa periòdica 
—generalment setmanal— en 
l’època moderna. Es tractava 

d’uns fulls solts, de quatre pàgines, 
que contenien breus reculls de notícies 
procedents de les principals ciutats del 
continent. Es van popularitzar a Europa a 
començament del segle XVII, coincidint 
amb el desenvolupament del sistema de 
correu ordinari, que assegurava un flux 
constant d’informació entre les grans 
capitals. A Catalunya, el fenomen es va 
consolidar a la dècada del 1680, gràcies a 
l’interès que va despertar la gran guerra 
turca. D’aquesta manera, en arribar la 
guerra de Successió, els impressors de 
Barcelona havien convertit la ciutat 
en un important centre productor 
i redistribuïdor de notícies. 

PERIODISME PIONER

ELS SETMANARIS 
DE L’ÈPOCA

EL SETGE, 
VIST DES 

D’EUROPA

IRONIA FINA
L’evolució del conflicte 

va esdevenir també material 
per als gravats satírics, com 
aquest holandès que il·lustra 

‘les difícils noces entre el 
Quixot francès i la verge 

espanyola’ [vegeu 
Sàpiens 141].

XEVI CAMPRUBÍ ÉS DOCTOR EN HISTÒRIA 
MODERNA I PERIODISTA
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