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Presentació 

 

El present treball Mapa d'elements patrimonials dels diferents barris vinculats 

als fets de 1714 s'emmarca dins de les activitats programades pels grups de 

recerca locals de Barcelona juntament amb l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) 

dins de la commemoració del Tricentenari dels fets de 1714 (Barcelona 1714-

2014) i ha estat realitzat per Aaron López Batlle* i Alberto Raso Sevilla**. 

 Durant les reunions dutes a terme per a planificar els diferents actes, es 

va creure oportú l'elaboració d'un mapa que inclogués els elements 

patrimonials1 dels diferents barris de la ciutat en els quals varen ocórrer fets o 

accions durant els atacs que va patir la ciutat entre els mesos de juliol del 1713 

i setembre del 1714. En molts casos els treballs realitzats actualment amb 

motiu del tricentenari tan sols tenen en compte l'espai intramurs i els diferents 

baluards, que juntament amb les muralles, protegien la ciutat, però descuidant, 

en part, edificis, esglésies, convents, poblacions o punts estratègics ubicats als 

seus encontorns. 

 D'aquesta manera han estat localitzats 11 punts en els districtes i barris 

següents: 

 Sants-Montjuïc 

 - Poble-sec (1) 

 - La Marina del Port (2) 

 - Parc de Montjuïc (2) 

 - Hostafrancs (2) 

 Eixample 

 - Dreta de l'Eixample (2) 

 - El Fort Pienc (1) 

 Sant Martí 

 - Clot (1) 

                                                            
* CERHISEC (Centre de Recerca Històrica del Poble-sec). 
  C/ Elkano, 24-26. 08004. Barcelona 
  aaronlopez.ub@gmail.com 

** Universitat de Barcelona 
    arasosev8@alumnes.ub.edu 
1 Alguns es troben actualment desapareguts. 
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 Per a la realització del mapa s'ha dut a terme un minuciós buidatge 

bibliogràfic de diferents obres, especialment d'aquelles cròniques 

contemporànies als fets, tals com Diario del sitio y defensa de Barcelona2 

(1713-1714) o realitzades pocs anys més tard com l'obra Narraciones 

Históricas3 de Francisco de Castellví. Així mateix s'han consultat altres 

composicions que recopilaven les anteriors afegint-hi alguna nova referència4. 

Finalment el treball de l'enginyer militar Joaquín de la LLave5 el qual ha aportat 

una informació de primera mà per a comprendre com es realitzaven les 

trinxeres o es carregaven i detonaven els canons i morters, entre d'altres. La 

informació aportada a partir de les esmentades fonts permet fer-se una idea 

aproximada de com eren els voltants més immediats a la ciutat, i la seva 

rodalia, i els fets que hi van ocórrer.  

 Un cop establerts els elements a incloure en el treball a través del 

buidatge bibliogràfic, el següent pas ha estat cercar les seves ubicacions a 

partir dels diferents mapes disponibles del setge. Per a aquesta tasca ha estat 

indispensable la consulta de la secció Gràfics del Fons Documental de l'Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona6 (AHCB) d'on s'han obtingut dos mapes. 

Aquests corresponen al Plan de Barcelone ou est marqué le camp de l'armée 

du Roy qui en fait le blocus depuis le juillet 1713 avec la ligne de contrevalation 

et autres postes avencez contre la place7 i Ciudad de Barcelona8, aquest últim 

per a algunes localitzacions puntuals que no apareixien a l'anterior. 

 Finalitzat aquest procés totes les dades i mapes han estat bolcats i 

treballats a partir d'un Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS). El software que 

ha permès realitzar el mapa resultant del projecte ha estat l'eina ArcGIS 10 

Desktop d’Esri. La cartografia de base s'ha extret de la pàgina web del Instituto 

Geográfico Nacional, la qual ha aportat els límits municipals i la trama urbana 

actual. D'altra banda els serveis de l’Institut Cartogràfic de Catalunya van 

                                                            
2 CAMPABADAL, M. 2008, Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714), València. 
3 CASTELLVÍ, F. de. 1999, Narraciones Históricas, vol. III, in J. M. Mundet i Gifre i J. M. Alsina 
Roca (eds.), Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid. 
4 BRUGUERA, M. 1871, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa 
de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Tomo I, Barcelona. 
5 DE LA LLAVE, J. 1903, El sitio de Barcelona en 1713-1714, Madrid. 
6 Agrair al personal de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) la seva amabilitat i 
professionalitat en la tasca de recerca dels diferents plànols.  
7 AHCB, ref. 02845. 
8 AHCB, ref. 02825. 
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permetre descarregar la base topogràfica9 que creava una referència contínua, 

fent que la cartografia pogués georeferenciar-se. Finalment, el mapa de 

l’AHCB, ref. 02845, com ja s'ha citat, ha estat utilitzat per a la localització dels 

elements patrimonials, juntament al AHCB, ref. 02825 i Plan de Barcelone ou 

est marquè le Camp de Larmèe du Roy qui en fait le blocus depuis le 28 juillet 

1713 avec la ligne de contrevallation et autres Postes avancez contre le 

place10. De la font gràfica AHCB, ref. 02845 també és va incloure la imatge 

retocada11 de la Barcelona del 1714 perquè el seu detall fes possible una 

recreació històrica del mapa, jugant amb la contraposició de la trama urbana 

actual. Respecte l’aparició d'aquesta última de forma difuminada, cal esmentar 

que la seva inclusió no és merament informativa per a situar-se en les 

localitzacions modernes, sinó que evita que el mapa deixi un gran buit 

d’informació.  

 La presentació final del treball ha estat configurada per a permetre 

aprofitar la informació exposada en format paper i en format digital amb 

extensió PDF indexat12 que permeti un enllaç directe a qualsevol de les fitxes 

realitzades. Tenint obert el desplegable de les capes ubicat a la part esquerra 

de l'arxiu PDF, aquest permet visualitzar clicant sobre la icona de l'ull el polígon 

seleccionat. Aquesta eina disposa d'un número de referència que és el mateix 

que el de la respectiva fitxa. 

 Les fitxes s'estructuren en quatre apartats diferenciats. En la primera 

d'elles, l'encapçalament, hi apareix la informació essencial: el número de 

referència, el nom de l'edifici o lloc, i finalment el districte i barri on s'hi ubica. El 

segon apartat, el de la imatge, està subjecte a la disponibilitat de les mateixes. 

Generalment aquestes representen la planta esquemàtica de l'edifici o del lloc 

amb el seu nom extret dels diferents mapes consultats. En el millor dels casos 

es disposa d'una imatge o dibuix. El tercer apartat correspon al cos de la fitxa, 

és a dir, els fets esdevinguts durant el setge que va patir la ciutat entre els 

mesos de juliol del 1713 i setembre del 1714. Finalment una secció per a les 

referències bibliogràfiques. 

                                                            
9 Aquesta no és visible en el resultat final. 
10 Consultable a la pàgina web: http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=177494 
11 La imatge ha estat tractada mitjançant el software Adobe Photoshop CS4. 
12 Indexació realitzada amb el programa Adobe Reader 9 Professional. 
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Per concloure agrair l'ajut prestat pels membres dels diferents grups de recerca 

locals de Barcelona i molt especialment a l'Institut Ramon Muntaner per fer-nos 

partícips en els actes de commemoració del Tricentenari (1714-2014). 

 

 

 

 

Aaron López Batlle                                                              Alberto Raso Sevilla 

CERHISEC / Universitat de Barcelona                           Universitat de Barcelona 

 

 

 

 

 

Barcelona, 27/01/2014 
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La capella de Sant Bertran, així com les hortes a les quals donava nom, va servir d'aixo-

pluc per a tots aquells ciutadans que fugien dels bombardejos que va patir la ciutat      

durant el setge. Els dies 26 i 29 de maig de 1714  es té constància de què els projectils 

arriben fins al Raval, als Horts de Sant Pau, a les drassanes i als veïnats de Sant Antoni 

(Campabadal 2008, 465 i 467). Part de la població es refugia mitjançant tendes i barra-

ques a Montjuïc i les seves hortes contigües (Llave 1903, 114; Campabadal 2008, 467). 

 

L'edifici fou derruït el 1814 durant la guerra del Francès (Ramos i Martínez 1992, 42). 

SANT BERTRAN 1 Districte: Sants-Montjuïc 
Barri: Poble-sec 

AHCB, ref. 02825 
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Les primeres notícies de Can Navarro apareixen el dia 13 d'octubre de 1713 quan a les 3 

de la tarda un destacament de reconeixement que observava les posicions enemigues a 

la falda de Montjuïc va topar als voltants de Nostra Senyora del Port amb alguns genets i 

infants que havien sortit a rebre’ls provinents de la Casa Navarro, ocupada pels assetja-

dors (Campabadal 2008, 355). Del castell de Montjuïc van sortir tropes de socors que 

desallotjaren la casa de la Mercè, ocupada pels enemics, els quals es refugiaren en les 

seves línies (Campabadal 2008, 355). Els combats finalitzaren ben entrada la nit. 

El 19 d'octubre les crescudes del riu Llobregat enaigüen la marina de l'Hospitalet deixant 

aïllats els soldats enemics de la Casa Navarro. Aprofitant aquest esdeveniment les tro-

pes catalanes van atacar la masia (Castellví 1999, 640; Campabadal 2008, 357). Entre 

les 12 i la 1 del migdia s'envien 1250 efectius (Castellví 1999, 640). Les condicions en les 

quals es trobava el terreny a causa de la inundació, que no afavoreix el moviment de les 

tropes assaltants, i la defensa i reforços que s'envien de les casernes i punts veïns dels 

enemics, va obligar a les tropes assaltants ha retirar-se (Castellví 1999, 640; Campaba-

dal 2008, 357). Els enemics que s’acosten per sota de Montjuïc per la Verge del Port, 

ocupen el convent i segueixen avançant (Castellví 1999, 640-641). Els combats van du-

rar des de les 3 de la tarda fins a la nit (Castellví 1999, 641). El dia següent els enemics 

per assegurar-se la posició comencen la fortificació del mas obrint un fossar i tancant tots 

els camins d'accés (Campabadal 2008, 358). El dia 24 encara estan actius els treballs de 

fortificació.  

CAN NAVARRO 2 Districte: Sants-Montjuïc 
Barri: La Marina del Port  

Can Navarro (Alberch 1998, 34) 
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El 25 d'octubre el comandant general  Antoni de Villarroel va ordenar retirar 3 canons de 

24 lliures de calibre del castell de Montjuïc per a col·locar-los a la serralada de Montjuïc i 

des d'aquell punt iniciar el bombardeig de la casa Navarro que s'estendrà des de les 6 

del matí fins el migdia (Castellví 1999, 641; Campabadal 2008, 360). Desprès de 4 hores 

de continus trets es va retirar l’artilleria (Castellví 1999, 641). Aquesta acció va provocar 

l'enderrocament de la major part del mas i la retirada de l'enemic (Campabadal 2008, 

360). El dia 29 del mateix mes es cita la insistència dels enemics per mantenir i fortificar 

la casa Navarro, motiu pel qual es va ordenar l’enderroc mitjançant canonades Campa-

badal 2008, 363). La part principal de la masia fou destruïda.  

No es tenen més noticies de l'estat en què es trobava la casa els dies següents però els 

bombardeigs o la força del mateixos hauria minvat ja que el dia 14 de novembre des de 

la casa els enemics disparen contra la capella de Nostra Senyora del Port (Campabadal 

2008, 371). El dia 20 del mateix mes els enemics preparen una emboscada per la falda 

de Montjuïc, són rebutjats i es retiren protegits pels canons ubicats a la casa Navarro 

(Campabadal 2008, 374). El dia 28 des del mas es disparen repetides canonades que 

són contestades des del castell de Montjuïc (Campabadal 2008, 376). Aquest intercanvi 

de foc continua els dies 9, 16, 18 i 20 de desembre i els dies 3, 4 i 6 de gener de 1714. 

El 12 gener els enemics treuen de Navarro dos canons que són recol·locats als camins 

reials per evitar les sortides efectuades pels assetjats (Campabadal 2008, 394). Els dies 

22 de gener i 12 de febrer s'obre novament el foc creuat entre els canons de la masia i 

els del castell de Montjuïc. Els dies 2 i 3 de març als bombardejaments se l'hi afegeixen 

escaramusses de fuselleria a les immediacions de la masia (Campabadal 2008, 416). 

El dia 8 de març els canons de Navarro obren foc per protegir els seus homes que són 

atacats per la part de Safont (Campabadal 2008, 417). L'intercanvi de foc entre la posició 

de la masia i del castell es repeteix els dies 10, 11, 12 i 30 de març. 

CAN NAVARRO 2 Districte: Sants-Montjuïc 
Barri: La Marina del Port  
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La tarda del dia 13 d'octubre, vers les 15 hores segons les cròniques, hi ha escaramus-

ses entre tropes borbòniques i austriacistes als encontorns de l'església (Castellví 1999, 

640; Campabadal 2008, 355). Una partida de reconeixement català, amb la missió    

d'observar les posicions enemigues ubicades a la falda de la muntanya de Montjuïc, topà 

als voltants de la capella de Nostra Senyora del Port amb un grup de genets i infants que 

havien sortit al seu encontre provinents de la Casa Navarro1 (Campabadal 2008, 355). 

Del castell de Montjuïc van sortir tropes de reforç que expulsaren els enemics ubicats a 

la casa de la Mercè. Els combats continuaren fins ben entrada la nit. Així mateix la casa 

de la Mercè es novament abandonada. 

El dia següent, 14 d'octubre de 1713, l'esmentada casa de la Mercè és ocupada per un 

curt període de temps per tropes espanyoles que són novament expulsades 

(Campabadal 2008, 355). Tres dies desprès, la mitjanit del 17 d'octubre, les tropes cata-

lanes ataquen la casa de la Mercè i descobreixen que està totalment buida. Els enemics 

tant sols l'ocupen algunes hores durant el dia i retirant-se quant es fa fosc (Campabadal 

2008, 356). 

El 14 de novembre de 1713 des de la casa de Navarro es dispara contra la capella de 

Nostra Senyora del Port (Campabadal 2008, 371). 

La capella original va ser enderrocada durant la guerra de Successió, reconstruïda l'any 

1716, com era indicat a la llinda de la porta d'accés, i traslladada el 1911 al barri de Can 

Tunis (Ramos i Martínez 1992, 43).  

MARE DE DÉU DEL PORT 3 Districte: Sants-Montjuïc 
Barri: La Marina del Port 

Mare de Déu del Port (Alberch 1998, 29) 
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Des del mes d'agost de 1713 fins el mes de març de 1714 el convent de Santa Madrona i 

els seus encontorns foren punt de xoc entre les dues forces. 

El 25 d'agost de 1713 les tropes enemigues prenen el lloc de Safont1, motiu pel qual 

s'envien 300 infants a ocupar el convent de Santa Madrona i atacar als assetjadors 

(Campabadal 2008, 328). Es construeix un reducte a l’hort amb una via de comunicació 

per a què en el cas d’haver d’abandonar la posició, les tropes es poguessin retirar al con-

vent. Hi ha altres reductes a les portes principals del convent i a l'església (Castellví 

1999, 630). Tot i la fortificació i trasllat de noves tropes el dia següent, preveient l'atac 

d'un gran nombre d'efectius borbònics format per granaders i fusellers que a poc a poc 

s'anaven repartint per la muntanya de Montjuïc, a les 23 hores Antoni de Villarroel va or-

denar posar en armes a la ciutat a Les Rambles (Castellví 1999, 631). A la crida s'hi pre-

sentaren més de 12.000 homes (Campabadal 2008, 329). La Coronela és enviada a ocu-

par la línia de comunicació i 400 homes cap al convent. La muralla està totalment coro-

nada i 500 efectius esperen al portal de l’Àngel (Castellví 1999, 631). 

El 28 d'agost en un puig ubicat a prop de la porta del convent comencen les obres per a 

una més òptima defensa (Campabadal 2008, 330). Els dies 31 d'agost i l'1 de setembre 

el convent és bombardejat des de la caserna enemiga ubicada a Sants (Campabadal 

2008, 332). La nit del dia 1 hi ha grans treballs de construcció d’un fortí davant de Santa 

Madrona (Castellví 1999, 632). 

Els fets compresos durant els dies 5 i 11 de setembre referits a la presa per part del ene-

mics del convent de Santa Madrona i el seu posterior abandonament són abordats de 

forma diferent segons les cròniques del Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-

1714) i Narraciones Históricas. 

 
1 Veure fitxa Can Safont, núm. 4. 

SANTA MADRONA 4 Districte: Sants-Montjuïc 
Barri: Parc de Montjuïc 

AHCB, ref. 02825 

Imatge: Xavier Rodríguez 
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Segons la primera obra, el 5 de setembre es té constància de què a les 10 del matí als 

voltants de Santa Madrona hi ha gran foc de fuselleria (Campabadal, 2008, 334). El dia 

següent els enemics inicien la construcció de trinxeres i una bateria a l'entrada de la 

muntanya per atacar el convent (Voltes 1960, 123; Campabadal 2008, 336). El dia 7 les 

bateries ubicades al castell de Montjuïc i tropes a peu obren foc per entorpir els treballs 

del fortí enemic, els quals continuen entrada la nit (Campabadal 2008, 336). El dia 8 de 

setembre s'observen troneres realitzades amb feixines i a la nit els enemics porten ca-

nons procedents de la bateria de Sants (Campabadal 2008, 336). El dia 9 la bateria està 

totalment finalitzada i compta amb 6 canons de 14 que de matinada obren foc amb 6 ca-

nonades contra el convent (Voltes 1960, 123; Campabadal 2008, 337). El foc es cons-

tant, sobrepassa les 265 canonades i obre una bretxa (Voltes 1960, 123; Campabadal 

2008, 337). Set canons ubicats a Montjuïc responen l'atac (Campabadal 2008, 337)  Per 

la nit els assetjats inicien una barricada de terra i pedres (Voltes 1960, 123). El dia 10 de 

setembre té lloc l'assalt a Santa Madrona. Durant tot el dia el fortí enemic segueix aba-

tent el convent, essent contestat per 9 canons des del castell (Campabadal 2008, 337). A 

les 23:45 les 6 peces del fortí començaren a disparar i les tropes enemigues a avançar 

per 3 posicions  per a ocupar el convent –dos d'elles s'encarregaran de tallar les comuni-

cacions amb el castell i la ciutat– (Campabadal 2008, 337). El gruix del contingent, se-

gons les cròniques 3.000 infants, fou destinat a prendre Santa Madrona (Campabadal 

2008, 337) a baioneta calada sense un sol tret (Voltes 1960, 123). Tot i la preparació i 

disposició dels defensors, el baix nombre d’efectius, aproximadament 250, davant tal 

gran nombre d'enemics els obligà a abandonar el lloc (Voltes 1960, 123; Campabadal 

2008, 338). Un cop ocupat el convent, el dia següent, l’11 de setembre, des de Montjuïc i 

la ciutat es feu un gran foc contra el mateix i els seus encontorns. No se sap si per 

aquest motiu, per un canvi d'estratègia o interessos per part dels comandaments; a les 4 

de la matinada els enemics es retiren cap a les seves antigues posicions (Campabadal 

2008, 338). Entre els dies 12 i 15 de setembre es bombardeja el fortí enemic i els treballs 

de Safont des del castell i la ciutat (Campabadal 2008, 339-341). El dia 15 els assetja-

dors retiren l'artilleria del fortí i la retornen a Sants (Campabadal 2008, 341). El dia 19 

s'estableixen combats entre fusellers dels dos bàndols durant més d'una hora als cor-

dons del fortí (Campabadal 2008, 343).  

 

SANTA MADRONA 4 Districte: Sants-Montjuïc 
Barri: Parc de Montjuïc  
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La nit del 29 de setembre els enemics reprenen els avanços cap a Santa Madrona els 

quals són descoberts amb focs d’artifici utilitzats com a bengales i repel·lits (Campabadal 

2008, 343). 

D'altra banda l'obra de Francisco de Castellví esmenta que l'inici de la construcció del 

fortí enemic es realitza el dia 5 o fins i tot amb anterioritat ja que el mateix dia 5 Antoni de 

Villarroel, a les 16 hores, es presenta per observar els treballs (Castellví 1999, 633). El 

dia següent, a les 3 de la matinada, el coronel Marqués de las Navas, comandant de 

Santa Madrona, amb gairebé 700 efectius, desallotja els assetjadors del fortí enviant al 

mateix temps tropes de cavalleria a la part de la Creu Coberta per tallar la possible via de 

socors (Castellví 1999, 633). El dia 8 els enemics finalitzen els treballs del fortí i es porta 

artilleria procedent de la caserna de Sants. La matinada del 9 de setembre el fortí co-

mença a disparar amb 8 canons, amb un total de 314 trets, els quals són contestats amb 

una bateria de 15 canons des del castell de Montjuïc (Castellví 1999, 633). El dia 10 con-

tinuen els atacs al convent i es col·loquen noves tropes per a la seva defensa. A les 2:45 

de la nit els assetjadors disparen 6 canonades i avancen per 3 punts, amb 2500 efectius 

(500 granaders i 2000 tropes espanyoles i valones) destinant 3000 a la reserva (Castellví 

1999, 634), a ocupar el convent i tallar la comunicació del castell amb la ciutat. Un cop 

ocupat el convent els assetjats es retiren al poc temps. El dia 11 els enemics tornen a 

ocupar-lo (Castellví 1999, 634) i el dia 30 l'intenten prendre novament (Castellví 1999, 

635). 

El 16 d'octubre a les 5 de la matinada el primer i segon batalló de la coronela ocupen 

Santa Madrona, entre d'altres posicions (Castellví 1999, 644). 

El 23 d'octubre els Miquelets avancen per la pedrera veïna a Santa Madrona disparant 

repetidament contra els enemics ubicats al fortí (Campabadal 2008, 359). 

Fins al 12 gener de 1714 les cròniques no esmenten més fets en relació directa amb el 

convent. Aquell dia un grup de fusellers ubicats a Santa Madrona ataquen el cordó cons-

truït pels enemics a l'entrada del pujol realitzant-hi una única descàrrega i retirant-se 

(Campabadal 2008, 394). Aquestes sortides es repeteixen el dia 18 i el dia 6 de febrer. El 

15 de febrer es reprenen els treballs al fortí del pujol els quals són interromputs per les 

canonades del castell i els atacs dels fusellers (Campabadal 2008, 408). 

SANTA MADRONA 4 Districte: Sants-Montjuïc 
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El dia 15 de març, Dia de la Verge i Màrtir Santa Madrona, el 4rt batalló de la Coronela, 

sota la seva invocació i patrocini, assitií format a la processó que s'hi realitzà, marxant 

davant dels granaders (Campabadal 2008, 419). Després l'il·lustríssim reverend cabildo 

va comparèixer, amb el cos de la Santa, assistit pels consellers. Tot el batalló, un cop 

passat per l'altar major i saludar els sants, sortí de l'església en ordre de batalla per     

realitzar una salva general. Finalitzat l'acte, cada batalló prengué la corresponent bande-

ra i es retirà a ocupar els llocs de guàrdia. 

 

En l'actualitat del convent de Santa Madrona tan sols se'n conserva la capella, situada 

entre el Palau Nacional i el Palauet Albéniz, que fou refeta l'any 1734 i restaurada el 

1907. 
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De Can Safont s'indica que era una caseta amb el seu corral (Voltes 1960, 123) i s'ubica-

va a la vessant nord-oest de la muntanya de Montjuïc.   

Un dia desprès que Restayno Cantelmo Stuart, conegut com el Duc de Pòpuli, inici-

és el 25 de juliol de 1713 el setge a la ciutat de Barcelona, tenim la primera noticia refe-

rent al lloc de Safont quan els assetjats treuen 2 canons de ferro d'unes embarcacions i 

els col·loquen en aquell punt fent retirar a la cavalleria enemiga (Castellví 1999, 621; 

Campabadal 2008, 307).  

El 24 d’agost de 1713 els defensors inicien la construcció d'una bateria a mitja falda de 

Montjuïc, entre el convent de Santa Madrona i la casa Safont, per incomodar el lloc de 

Sants. El Duc de Pòpuli va ordenar l’atac amb 1500 homes, 500 cavalls i dragons i envià 

300 treballadors (Voltes 1960, 123). Les tropes enemigues troben la bateria abandonada 

i l'arrasen (Llave 1903, 84). Sembla que a la nit tenen la intenció d’enviar un destacament 

contra el convent de Santa Madrona1 (Llave 1903, 85). Al despuntar el dia següent els 

assetjadors, amb 2000 efectius, ataquen els treballs del cordó de Safont i l'ocupen, així 

com algunes cases i la resta de la serralada fins a sobre de la casa de Lledó fent-ne fora 

els defensors (Castellví 1999, 628; Voltes 1960, 123). Villarroel envia vers 700 efectius a 

ocupar el convent. Els granaders desallotgen la casa però poc desprès torna a ser ocu-

pada (Castellví 1999, 628). Segons les cròniques de Francesc de Castellví es aquest dia 

25 d'agost quan els enemics van començar a fortificar-se construint un fortí que anome-

naran “La Vegueria”  i les tropes catalanes es faran fortes al convent de Santa Madrona 

(Castellví 1999, 628). 

 
1  Veure fitxa Santa Madrona, núm. 4. 
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Durant tot el dia 27 del mateix mes fusellers i voluntaris van assetjar la casa Safont 

(Campabadal 2008, 330). El dia 28 es demoleix tot allò que podia servir de defensa a l’-

nemic al voltant del mas (Bruguera 1871, 304). El dia 29 van continuar els intercanvis de 

trets (Campabadal 2008, 331). El 6 de setembre de 1713 el foc intens d'artilleria va der-

ruir una de les dos cases on s'havien refugiat els enemics (Campabadal 2008, 335). Els 

atacs als treballs des del castell de Montjuïc i la ciutat es van perllongar durant tot el mes 

de setembre fins a l’abril de 1714 de forma intermitent, amb certa insistència els mesos 

de setembre i octubre de 1713, en aquests també per part de fusellers (Campabadal 

2008). El 16 de setembre els assetjats fan fora als enemics de les cases de la Mercè 

(Campabadal 2008, 341). 

El 17 d'octubre s'adverteix un gran moviment de tropes enemigues per la part Safont i la 

pujada al pujol en direcció al seu fortí les quals són atacades des de Montjuïc i des de la 

ciutat (Campabadal 2008, 356). El 22 del mateix mes hi ha combats entre fusellers i dos 

dies més tard els miquelets obren foc tot el dia contra el paratge de Safont, fent el mateix 

els enemics des de sota la casa de la Mercè (Campabadal 2008, 360). 

En el mes de gener de 1714, els dies 6 i 19, es té constància d'un intercanvi de fuselleria 

als voltants de Safont (Campabadal 2008, 392 i 396). El 18 de febrer des del castell es 

dispara per entorpir els treballs que s’estan duent a terme i el 19, novament, hi ha inter-

canvi de fuselleria (Campabadal 2008, 409). 

El 8 de març els enemics són atacats per la part de Safont i protegits pels canons de Na-

varro que obren foc per salvaguardar als seus homes (Campabadal 2008, 417). El dia 14 

del mateix mes l'artilleria de Safont obre foc i es contestada des de Montjuïc 

(Campabadal 2008, 419). 

CAN SAFONT 5 Districte: Sants-Montjuïc 
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Les cròniques esmenten que el dia 23 d’agost de 1713 o els dies precedents els defen-

sors duen canons a la part de la Creu Coberta i algunes bales arriben a la casa on s'allot-

ja el duc de Pòpuli1 (Campabadal 2008, 326-327). Així mateix els enemics disposaren a 

Sants una bateria amb dos canons (Campabadal 2008, 326) que obren foc el dia se-

güent contra Creu Coberta, la part dels Molins de Vent i a la gent que fuig cap a Nostra 

Senyora del Port (Campabadal 2008, 327). El dia 26 d’agost els canons segueixen dispa-

rant (Campabadal 2008, 329). 

El dia 6 de setembre durant l’atac al convent de Santa Madrona2 són enviades tropes de 

cavalleria a la part de la Creu Coberta per tallar la possible via de socors des de Sants 

als enemics (Castellví 1999, 633). 

El 29 de setembre es té constància de què per la part de la Creu Coberta surt un batalló 

de cavalleria enemiga a la qual s’hi enfronten els hússars provocant la retirada dels     

primers (Campabadal 2008, 247). 

L’11 d’octubre per la part dels Molins de Vent, veïns a Creu Coberta, es feu un gran foc 

fent retrocedir els enemics (Campabadal 2008, 354). 

El 15 de febrer de 1714 l’artilleria de Sants bombardeja la guàrdia ubicada a la Creu   

Coberta (Campabadal 2008, 408). 

 
1 Es desconeix la seva ubicació. 
2  Veure fitxa Santa Madrona, núm. 4. 

CREU COBERTA 6 Districte: Sants-Montjuïc 
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El dia 24 d’agost de 1713 els assetjadors formen una bateria al lloc de Sants amb 4     

canons per respondre a la bateria de Safont1, a la part de Santa Madrona (Castellví 

1999, 628). El dia següent les bateries del campament enemic ubicades a Sants obren 

gran foc sobre Montjuïc (Campabadal 2008, 328). El dia 28 continua l’esmentat foc 

(Campabadal 2008, 330) i el dia 31 aquest es dirigeix cap al convent de Santa Madrona2 

(Campabadal 2008, 330), continuant el dia 1 de setembre (Campabadal 2008, 332). 

El dia 2 de setembre un grup de voluntaris ataca el lloc de Sants (Campabadal 2008, 

333). El dia 3 els canons enemics obren foc novament contra Montjuïc, el qual es repe-

teix els dies 4, 5 i 7 (Campabadal 2008, 333-336). 

El dia 8 l’artilleria de la bateria de Sants es transportada al fortí construït davant del    

convent de Santa Madrona (Campabadal 2008, 336). El dia següent des del Baluard de 

Sant Antoni es disparen algunes granades reials contra el campament enemic que són 

contestades per tres canons. (Campabadal 2008, 337). El mateix dia, nou dragons del 

regiment de Sant Miquel arriben fins algunes tendes i fan sis presoners de les guàrdies 

Valones (Castellví 1999, 633; Campabadal 2008, 337). 

Des del dia 19 de setembre fins al final del mes i inicis d’octubre l’artilleria de Montjuïc 

dispara contra Sants. 

El dia 1 de novembre hi ha gran foc de les bateries enemigues (Campabadal 2008, 364).  

El dia 16 de desembre es disparen algunes canonades des de Sants (Campabadal 2008, 

386). El 18 de desembre, cinc canons són portats a Sants procedents dels paratges de 

Gràcia i Mas Guinardó (Campabadal 2008, 384). El 29 els canons són retornats als llocs 

de procedència (Campabadal 2008, 388). 

SANTS 7 Districte: Sants-Montjuïc 
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El 22 de gener de 1714 els canons de Sants obren foc (Campabadal 2008, 398). La nit 

del dia 26 en una operació conjunta on són atacades altres posicions enemigues, tropes 

de fusellers ataquen la caserna (Campabadal 2008, 399). 

El dia 3 de febrer els canons novament obren foc (Campabadal 2008, 404). El dia 6 les 

línies enemigues de Sants són atacades (Campabadal 2008, 405). El 15 del mateix mes 

l’artilleria de Sants bombardeja la guàrdia ubicada a la Creu Coberta (Campabadal 2008, 

408). 

El 22 de febrer el regiment de Sant Miquel ataca Sants (Campabadal 2008, 410). 

El dia 20 de març els canons obren foc contra la ciutat (Campabadal 2008, 421). 

El dia 5 d’abril es propaga un foc a la caserna enemiga (Campabadal 2008, 427). 
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El  convent de Santa Maria de Jesús, avui desaparegut, era situat a la cruïlla del carrer 

d'Aragó amb el Passeig de Gràcia. Degut a la seva situació va patir notablement els 

efectes del setge de 1714, que el va arruïnar. Es va poder aixecar novament l'any 1722 

amb unes dimensions molt més reduïdes.  

El dia 6 d'octubre de 1713 el general Rafael Nebot va convocar la Coronela a la part del 

Convent de Jesús, la qual estava formada en ordre de batalla davant del convent entre 

les 12 i la 1 de la nit amb l’objectiu d’obrir un front a la caserna francesa per a deixar pas 

a les tropes que volien entrar a la ciutat (Campabadal 2008, 350). 

Un cop ocupat el convent dels Caputxins el dia 17 de maig1, els dies següents –8, 19 i  

20– els enemics bombardegen el convent de Jesús amb tot el foc de les seves bateries 

(Campabadal 2008, 461-462). El dia 21 del mateix mes són destruïdes algunes cases a 

prop de Jesús per a què els enemics no s'hi poguessin atrinxerar (Campabadal 2008, 

463). 

El dia 28 de maig els generals de les tropes catalanes es reuneixen al convent de Jesús i 

s'acorda tenir-lo minat per a qualsevol esdeveniment (Campabadal 2008, 467). La nit del 

dia 30 es van fer volar algunes de les barrinades (Campabadal 2008, 470). Els enemics 

emeten un intens bombardeig contra el convent. Durant tot el mes de juny els bombarde-

jos enemics contra el mateix són intensos (Campabadal 2008).  

A finals del mes de maig el convent fou evacuat i volat (Voltes 1960, 124), acabant amb 

la destrucció efectuada per les tropes enemigues (Llave 1903, 114). 

 
1 Veure fitxa Convent dels Caputxins, núm. 9. 
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El convent dels Caputxins va desaparèixer desprès de quedar enrunat en esdevenir un 

objectiu militar de primer ordre durant el setge de la ciutat. Actualment és conserva el 

nom en el passatge de Caputxins entre els carrers de Bailèn, Rosselló, Girona i Còrse-

ga .  

La nit del 31 de juliol de 1713 Antoni de Villarroel i el general Rafael Nebot ordenen forti-

ficar novament el Convent dels Caputxins ja que des del dia 29 s'hi estan establint un 

gran nombre de tendes enemigues entre el convent de Gràcia i la caserna del Mas Gui-

nardó i el dia 30 les tropes borbòniques col·locaren dos petits canons a la dreta del con-

vent de Gràcia (Campabadal 2008, 311).  

L'1 d'agost dos canons són ubicats a la línia dels Caputxins i Antoni de Villarroel reforça 

el paratge amb 850 soldats de diferents regiments –veterans,  membres de la Coronela i 

fusellers– i 500 treballadors per a formar un reducte davant de la porta del convent per a 

frenar als assetjadors (Castellví 1999, 625; Campabadal 2008, 311). El dia 9 del mateix 

mes altres dos canons es col·loquen a l'esmentada línia disparant entre dos quarts de 

cinc del matí fins a la nit, provocant nombrosos desperfectes i baixes en les casernes 

enemigues (Campabadal 2008, 313). El dia següent des de les cinc del matí fins a la nit, 

l'artilleria dels Caputxins dispara novament contra les casernes ubicades entre Gràcia i el 

Mas Guinardó, el qual es repeteix l'11 d'agost desconeixent-ne l'hora (Campabadal 2008, 

315). El 12 es treuen dos canons de la ciutat i es col·loquen entre Caputxins i la casa de 

Mercader, disparant contra la caserna enemiga situada a la dreta de Gràcia 

(Campabadal 2008, 315). El dia 14 els canons de la línea dels Caputxins disparen contra 

les bateries i casernes situades a l'esquerra de Gràcia (Campabadal 2008, 317). El dia 

20 segueix el foc. El 23 d’agost els assetjadors augmenten amb 3 canons la bateria 

construïda sota el convent de Gràcia que disparen contra caputxins (Castellví 1999, 

627). 
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Els bombardejos de l’artilleria ubicada al convent de Gràcia i a les seves immediacions 

cap a Caputxins són continuats des del dia 28 d’agost del 1713 fins el 13 de febrer de 

1714, especialment el mes de setembre de 1713. 

Independentment dels atacs soferts al convent dels Caputxins, el dia 7 d’agost ocorre-

gueren uns fets d'alta traïció. Entre les 9 i les 10 de la nit el Sergent Major Manuel Egui-

luz –del regiment d’Antoni de Villarroel– va ser arrestat quant es trobava amb un desta-

cament al convent. Al ser informat Euguliz per part del general Bellver que restava pres, 

aquest s’arrima a una cantonada de l’estança amb la intenció de trencar una carta per 

empassar-se-la. L’acció va ser aturada i es constatà que la carta era correspondència 

amb el duc de Populi. El dia següent aquest espionatge quedà confirmat amb l’entrega 

per part d’un correu que duia cartes de Populi adreçades a Eguiluz (Castellví 1999, 629). 

El Sergent Major Manuel Eguiluz va ser sentenciat a mort el dia 25 del mateix més, entre 

les 3 i les 4 de la tarda fou executat en públic cadafal a les Rambles junt a la cantonada 

de les drassanes (Castellví 1999, 629). L’execució del reu fou aprofitada pels enemics 

per assaltar el convent de Santa Madrona. Quan a les 3 de la tarda començà a tocar la 

campana de l'església de Santa Maria del Pi, per indicar que el reu estava a punt de sor-

tir de la presó cap al patíbul, un considerable número d’enemics intenten sorprendre el 

convent de Santa Madrona. Villarroel envia a les tropes que presenciaven l’execució –4 

batallons de la coronela i totes les tropes a sou que no estaven de guàrdia, 200 cavalls i 

vers 500 infants– les quals des de les Rambles surten per la porta de Santa Madrona 

(Castellví 1999, 630).  

El dia 5 de setembre el comandant dels Caputxins, el Coronel Josep Bellver, manà a al-

guns fusellers atacar diverses cases que ocupaven els enemics a prop del convent, d'on 

els van fer fora i apagaren els incendis que aquests havien provocat (Campabadal 2008, 

334). 

El dia 16 octubre a les 5 de la matinada membres del primer i segon batalló de la corone-

la ocupen el convent dels Caputxins entre d’altres posicions (Castellví 1999, 644). 

Entre el 19 d'octubre i el 9 de novembre hi ha enfrontaments per part dels fusellers 

d'ambdós bàndols. Durant tota la tarda del 19 d'octubre entre el convent dels Caputxins i 

el de Gràcia s'enfrontaren membres dels miquelets i tropes enemigues (Campabadal 

2008, 358). El dia següent, de Caputxins sortiren alguns fusellers que van arribar a les 

línies enemigues obrint foc (Campabadal 2008, 358).  

CONVENT DELS CAPUTXINS 9 Districte: Eixample 
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La tarda del dia 22 del mateix mes els enemics van intentar ocupar una casa a prop dels 

Caputxins, el foc durà fins a la nit (Campabadal 2008, 359). El 9 de novembre es docu-

menten escaramusses entre els dos bàndols (Campabadal 2008, 368). 

El dia 16 de desembre a les 5 del matí, 250 soldats de Nostra Senyora de la Mercè ocu-

pen el convent de Caputxins (Campabadal 2008, 382). El 23 del mateix mes, 250 fuse-

llers de guàrdia dels Caputxins ataquen una caserna enemiga ubicada entre Gràcia i el 

Mas Guinardó, trencant el seu cordó i les línies obligant als enemics a retirar-se 

(Campabadal 2008, 385). 

La nit del 26 gener de 1714 en una operació conjunta on són atacades altres posicions 

enemigues, 300 homes de diferents formacions assalten la caserna del Mas Guinardó i 

les casernes de Gràcia, aquesta darrera amb 100 fusellers (Campabadal 2008, 399). 

El 29 de gener fusellers de la guarnició de Caputxins s'avancen als cordons enemics i 

obren foc (Campabadal 2008, 400). 

El 12 febrer hi ha escaramusses de fusellers contra el cordó enemic (Campabadal 2008, 

407). La tarda del dia 17 del mateix mes el general comandant Antoni de Villaroel surt a 

reconèixer el campament enemic i visitar el fort dels Caputxins (Campabadal 2008, 409). 

Pocs dies desprès, el 25, nombrosos efectius d'infanteria i cavalleria enemiga s'instal·len 

als cordons davant de Caputxins (Campabadal 2008, 414).  

El 27 març els fusellers que ocupen els Caputxins surten fins al cordó enemic essent ata-

cats per l'artilleria de Gràcia (Campabadal 2008, 422). La nit del dia 30 del mateix mes 

s'observen avisos recíprocs entre els assetjadors i dels Caputxins es respongué amb dos 

cohetes, molt possiblement es refereixin a focs d'artifici emprats com a bengales 

(Campabadal 2008, 423). 

El mes de maig es molt actiu en quant a enfrontaments directes per part d'ambdós for-

ces. L'1 de maig hi ha combats entre fusellers sobre el convent dels Caputxins 

(Campabadal 2008, 449). El dia 11 els enemics comencen a obrir una trinxera contra el 

convent (Llave 1903, 109). 

El 12 maig s’interrompen els treballs degut al foc de fuselleria i artilleria dels defensors 

(Llave 1903, 110). Tot i això abans de despuntar el dia, els enemics s'organitzen per as-

saltar i ocupar el convent resguardant-se a la casa de Lleviol. Pel matí són atacats i l'arti-

lleria tirà a derruir la casa. Un cop rebutjats, es reforça la guarnició del convent        

(Llave 1903, 110; Campabadal 2008, 455).  
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S’inicien els treballs de defensa construint una bateria a l’esquerra de Caputxins la qual 

s’uneix mitjançant una trinxera amb el convent i amb una altra a el contigu convent de 

Jesús (Llave 1903, 110). 

El dia següent es constaten obres enemigues per a fer-se forts als voltants del convent i 

atacar-lo. Dos canons ubicats a l'hort del temple obren foc contra els treballs 

(Campabadal 2008, 456). El 14 de maig continua el bombardejament per interrompre l'a-

venç dels assetjadors, els quals es troben en una fase força avançada. Els enemics 

col·loquen més canons sota el convent de Gràcia per atacar els Caputxins. A la nit surten 

500 dels seus treballadors per a obrir un ramal a la dreta dels Caputxins cap al convent 

de Jesús i són atacats pels fusellers ubicats a Caputxins (Campabadal 2008, 456). El dia 

següent els canons situats a l'hort segueixen tirant contra els treballs enemics els quals  

havien fet més grossos els ramals i havien construït una trinxera en forma de mitja lluna 

en direcció a Caputxins (Campabadal 2008, 457). La guarnició del convent és reforçada.  

Per la tarda, de les casernes de Gràcia baixaren més efectius i a la nit disposaren les 

plataformes, perfeccionaren les troneres i posaren 10 peces a abatre els Caputxins 

(Llave 1903, 110; Campabadal 2008, 457) que comencen a disparar a les 4 de la matina-

da del dia 16 de maig i són respostos des del convent i la ciutat (Campabadal 2008, 

458). Els treballs enemics continuen. El 17 de maig hi ha el combat on finalment el con-

vent dels Caputxins cau en mans de les forces enemigues. Durant aquella jornada la ba-

teria continua demolint l'edifici, obrint-hi una bretxa al tancat del jardí (Llave 1903, 110; 

Campabadal 2008, 457). Abans de fer-se de nit els minadors defensors feren volar la ca-

sa anomenada del Sagristà, ocupada pels enemics. Aquestos apostaren un gruix de tro-

pes en els seus cordons i continuaren les canonades fins ben entrada la nit. 

A les 20:15, a la senyal de tres canonades i un coet, les tropes enemigues avancen per 

tres llocs per a prendre el convent (Campabadal 2008, 460).  Segons l'obra de l'enginyer 

militar Joaquín de la LLave, a les 9 de la nit s’ordena l’assalt amb 1800 homes i 1000 tre-

balladors (Llave 1903, 110). Degut al gran nombre de tropes assaltants i per restar  obert 

gran part del tancat de l'hort amb motiu de les dianes de la seva artilleria, els defensors 

haurien abandonat aquella posició. Els enemics ocupen l'hort, part del convent i un resi-

du d'armament.  
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Amb les poques municions desprès d'una hora d'intens combat, els defensors decideixen 

retirar-se trencant la línea enemiga, posant a la vanguardia els granaders i a continuació 

la resta de soldats, amb algun tret i a baioneta calada. Els enemics ocuparen les restes 

del convent on treballaren la matinada per a fortificar-lo (Campabadal 2008, 460-461). El 

dia següent a la presa del convent els enemics bombardegen el convent de Jesús amb 

tot el foc de les seves bateries i obren cordons contigus a Caputxins. Entres les 9 i les 

9:30 de la nit dos morters ubicats a la mitja lluna de Sant Pere tiren contra Caputxins i els 

treballs enemics (Campabadal 2008, 461). El 20 de maig els treballs dels cordons estan 

molt avançats, alguns indicis apunten a la possibilitat d'estar-se preparant una gran bate-

ria (Campabadal 2008, 462). 

La nit del 23 de maig, entre les 9 i les 10, els enemics comencen a bombardejar amb 21 

morters ubicats a Caputxins. De nou a l'obra de Joaquín de la Llave és el dia 22 de maig 

quan davant de caputxins es construeix una bateria amb 22 morters que a les 10 de la nit 

trenquen el foc contra la ciutat (Llave 1903, 113).  

La pluja va fer que no poguessin disparar més de sis vegades. Des de la ciutat es conti-

nua responent al foc (Campabadal 2008, 464) bombardejant el dia 24 el tancat i treballs 

d'assetjament (Campabadal 2008, 465). A les 5 del matí del dia següent els morters de 

l'hort del convent disparen contra la ciutat encaminant alguns dels canons cap al Raval. 

La gent fuig de la ciutat cap a Montjuïc i la marina, on es formaren algunes tendes i bar-

raques1 (Campabadal 2008, 465). El dia 27, a la mateixa hora que el 25, es repeteixen 

els bombardejos que són contestats des de la ciutat (Campabadal 2008, 467). El dia 28 

continuen els bombardejos per ambdues parts (Campabadal 2008, 467). La matinada del 

dia 30 de maig els enemics tenen situats 5 canons entre Caputxins i Jesús, començant a 

disparar contra aquest últim essent respostos des de la urbs (Campabadal 2008, 468). 

Els dies 13 i 14 juny es constata la continuació dels treballs en el ramal enemic de Ca-

putxins cap a Jesús (Campabadal 2008, 478). 

El dia 16 de juny 4 morters, ubicats a la bateria que serví als canons que tiraren contra 

Jesús, obren foc (Campabadal 2008, 479). 

El dia 7 juliol el lent bombardejament enemic amb els 4 morters va cessar per complet 

(Campabadal 2008, 489). El dia 16 del mateix mes continuen obrin foc els canons de Ca-

putxins (Campabadal 2008, 503). El dia 21 els enemics manen fer una bateria de 4 ca-

nons a Caputxins, enfront d'una bateria gran de morters que ja s'hi ubicava (Campabadal 

2008, 560).  
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El dia 25 de juliol hi ha constància de què la nova bateria no entrarà en funcionament fins 

el dia 28 (Campabadal 2008, 561). 

A les dues de la matinada del dia 5 d'agost 100 dragons surten de la ciutat, als quals  

s'uneixen 200 fusellers del convent de Jesús. A les 5 del matí, un cop finalitza el bombar-

dejament de les bateries, els soldats trenquen les línies enemigues i ataquen la posició 

dels canons i morters situats entre Caputxins i Jesús. Els assetjadors reben reforços i els   

assaltants es veuen obligats a retirar-se (Campabadal 2008,516-517). Segons la versió 

de les tropes enemigues després d'haver sortit una hora el sol, els assetjats realitzaren 

una sortida amb 1.000 homes contra els Caputxins. Arribaren fins a la bateria de 4      

canons i la de 4 morters però no pogueren destruir-los (Campabadal 2008, 567-568). Al 

dia següent els assetjadors col·loquen entre Caputxins i Jesús 9 canons i 4 morters a la   

mateixa bateria i obren foc durant tot el dia (Campabadal 2008, 517).  

El dia 18 del mateix mes, 100 efectius de cavalleria enemiga s'ubiquen a Caputxins 

(Campabadal 2008, 574). 
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El dia 14 d'agost de 1713 és col·locada una bateria al lloc de la Creu de Sant Francesc 

per inquietar les casernes enemigues ubicades al Mas Guinardó, Clot i Sant Martí 

(Campabadal 2008, 317). La matinada del dia següent els canons comencen a disparar. 

Per la seva banda la crònica de Francesc de Castellví esmenta que és el dia 15 d’agost 

de 1713 quan el general comandant Antoni de Villarroel manà construir una bateria a la 

Creu de Sant Francesc formant-hi un reducte de feixina i terra on s’apostaren 4 canons a 

què a la nit es retiraven a la ciutat i de dia protegien el fortí juntament amb un batalló de 

la Coronela, 200 infants i 40 cavalls (Castellví 1999, 625). La nit del 17 d’agost la bateria 

de la Creu de Sant Francesc és augmentada amb 6 canons (Castellví 1999, 626). 

El dia 18 del mateix mes l'encert de l'artilleria obliga als enemics a retirar algunes posici-

ons (Campabadal 2008, 317). Els dies 20 i 21 d'agost continua el bombardeig de la bate-

ria (Campabadal 2008, 325). El dia 23 a les 3 de la matinada Villarroel fa apostar 3 ca-

nons a la Creu de Sant Francesc que dues hores més tard fa retirar (Castellví 1999, 

627). El dia 24 es té noticia que el foc de l'artilleria té com a objectiu la caserna francesa 

de Sant Martí (Campabadal 2008, 327).  

La nit de l'1 de setembre de 1713 els fusellers toquen a armes obrint gran foc contra l'e-

nemic (Campabadal 2008, 333). El 16 de novembre 150 soldats de Nostra Senyora de la 

Mercè s'aposten a la creu de Sant Francesc (Campabadal 2008, 382). El dia 16 octubre 

a les 5 de la matinada el primer i segon batalló de la Coronela ocupen la Creu de Sant 

Francesc (Castellví 1999, 644). 

D'aquesta bateria no es tornen a tenir notícies fins a l'abril de 1714 on s'esmenta en la 

seva primera quinzena quasi de forma ininterrompuda. 

El dia 3 d'abril s'esmenta que amb motiu de la col·locació per part del enemics de 10 ca-

nons al Clot, s'instal·la una bateria al lloc de la Creu de Sant Francesc i tres companyies 

de la Coronela (Campabadal 2008, 425). El dia següent surt de la ciutat un destacament 

d'infanteria i un altre de cavalleria amb 4 peces d'artilleria que bombardejaran durant tot 

el dia i la nit els esmentats 10 canons i les cases ubicades a les seves proximitats. Cau-

ran aproximadament 50 bombes i derruiran un molí ubicat al camí reial del Clot 

(Campabadal 2008, 426). El paratge de la Creu de Sant Francesc era protegit amb un 

destacament de fusellers i una avançada establerta en una casa contigua a la bateria 

dels enemics amb un piquet de fusellers. 
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El 5 d'abril els enemics disparen algunes bombes amb dos morters que provocaran des-

trosses a l'altar major de Santa Caterina, al presbiteri i a la capella del Sacrament, i seran 

respostes per la bateria de Sant Francesc (Campabadal 2008, 426). Un desertor informa 

que la resta de peces d'artilleria estan malmeses a causa del bombardeig del dia anteri-

or. El dia següent els enemics continuen amb el bombardeig, més lentament, però, ja 

que són contestats amb 6 canons ubicats a la bateria de la Creu juntament amb algunes 

granades reials llençades amb un morter i óbice de nova invenció tret del fortí construït 

sobre la Creu. Pel gran foc rebut, els enemics retiren alguns canons i aparten la pólvora 

(Campabadal 2008, 428). El dia 7 continua el foc dels 6 canons i les granades reials. Els 

enemics per la seva part en tot el dia tan sols tiren 5 bombes (Campabadal 2008, 428). 

El dia 8 tot segueix igual exceptuant que els assetjadors tan sols llancen una bomba 

(Campabadal 2008, 429). Els dies següents, del 9 al 13, continua el foc dels canons i les 

granades reials. Cal esmentar que el 12 finalitzen els treballs del fortí que serveix a la 

bateria, en forma de mitja lluna (Campabadal 2008, 431), i el dia 13 un desertor informa 

que s'han retirat els morters del Clot (Campabadal 2008, 432). Aquesta darrera notícia 

junt amb la informació que els enemics estan reclosos dins dels seus cordons sense cap 

tentativa d'atac motiva que l'artilleria del fortí de la Creu es retiri a l'interior de la ciutat 

deixant-hi la guàrdia dels fusellers (Campabadal 2008, 432-433). 

A les 12 de la nit del 10 de maig un elevat nombre d'enemics s'avança cap al fortí de 

Sant Francesc, els fusellers els reben amb una descàrrega i es retiren (Campabadal 

2008, 454). 

El 12 de juliol, vers les 10 de la nit gran part de l'exèrcit enemic es situa sobre de la Creu 

de Sant Francesc i voltants, essent més de 4.000 efectius. Hi ha un intens combat 

(Campabadal 2008, 494). El dia 15 del mateix mes es té coneixement de treballs ene-

mics per establir una bateria sota Sant Francesc (Campabadal 2008, 496). 

CREU DE SANT FRANCESC 10 Districte: Eixample 
Barri: El Fort Pienc 

29



 

La nit del 26 gener de 1714, en una operació conjunta per part de diferents regiments, la 

caserna enemiga del Clot és atacada (Campabadal 2008, 399). 

Del lloc del Clot no es torna a tenir noticies fins el dia 2 d'abril, quan s'informa que a la 

caserna de Sant Martí i el Clot arriben alguns morters sense saber-ne la seva procedèn-

cia (Campabadal 2008, 425). El dia següent es descobreix que els enemics estan realit-

zant treballs  al voltant de les cases del Clot. Una avançada de fusellers confirma que es 

tracta d'una bateria. Les noticies aportades per un desertor i un paisà indiquen que els 

enemics han disposat en ella 10 morters, fet que queda confirmat quan els mateixos 

obren foc entre les 8 i les 9 de la nit, abocant a la ciutat 73 bombes (Campabadal 2008, 

425). Joaquín de la Llave cita que els morters són 6 i s'ubiquen prop del poble o caserio 

del Clot a una distància de 1.600m del baluard del Portal Nou, a 2.500m de la plaça Sant 

Jaume i a 3.500m del límit de la població per la part del Raval, cap al Portal de Sant An-

toni (Llave 1903, 103). Aquella mateixa nit els catalans ubicaren una bateria de canons i 

tres companyies de la Coronela a la Creu de Sant Francesc1. De la Llave, com a engi-

nyer militar, esmenta en la seva obra que l'abast d'un morter llis disparant una bomba 

esfèrica era aproximadament de 2.500m (Llave 1903, 103). Així doncs la major part de 

les bombes degueren caure al nord de les Rambles, mentre que al sud, al Raval, degue-

ren arribar-hi poques, si ho feu alguna (Llave 1903, 103). D'altra banda les Hortes de 

Sant Bertran2, entre la ciutat i Montjuïc, estaven completament lliures de bombardejos 

(Llave 1903, 103).  

 
1 Veure fitxa Creu de Sant Francesc, núm. 10. 
2 Veure fitxa Hortes de Sant Bertran, núm. 1. 
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Així mateix la càrrega d’un morter era un procés llarg que precisava de molt de temps, 

motiu pel qual el foc era lent. Com a molt 25-30 trets diaris per unitat, fet que suposa per 

a la bateria del Clot unes 150-180 bombes per dia (Llave 1903, 104). 

El 2 de maig es té coneixement de bombardejos amb morters des del Clot (Campabadal 

2008, 449). La nit del 3 al 4 d'abril, entre dos i tres hores desprès de trencar el foc els 

morters –els quals varen fer-ho vers les 8-9 de la nit– , Antoni de Villarroel ordena eixam-

plar i reforçar el reducte de la Creu de Sant Francesc i que s'artillés amb 6 canons, que 

la matinada del 4 disparen contra la bateria del Clot (Llave 1903, 104). També s'hi desti-

nen 3 companyies de la Coronela, un destacament d’infanteria i un altre de cavalleria. 

Aquesta força es manté amb els respectius relleus fins el dia 14 d’abril (Llave 1903, 104).  

El dia 9 s'atura el bombardeig enemic i el 14 es retiren els canons de la Creu de Sant 

Francesc a la ciutat, restant tan sols una petita guarnició (Llave 1903, 105). 

El dia 10 del mateix mes, vers les 4 de la matinada, s'inicien novament els atacs des del 

Clot (Campabadal 2008, 454). 
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