LOS COL. LOQUIS DE LA INSIGNE CIUTAT DE TORTOSA
COL·LOQUI SEGON

Fàbio: Quants anys ha que es conquistà [Tortosa]?

Lúcio: Ella se conquistà en l'any mil cent coranta-vuit, a trenta del mes de desembre, vespre de Sant Silvestre, i ara correm l'any mil cinc-cents cinquanta-set; haurà, a bona fe, ja, que fonc treta de poder dels moros, quatre-cents nou anys.

Don Pedro: Guanyà's ab molta dificultat? I tardà's molt a guanyar-la?

Lúcio: Dificultat gran, la hi hagué; i passaren-se65 notables actes de guerra, perquè los moros se defensaren bravíssimament; i, aprés que perderen la ciutat, se recolliren tots i ab totes ses robes en la Suda, i d'allí los tragueren a força d'armes sis mesos aprés que fonc posat lo siti a la ciutat; que lo primer de juliol de l'any que tinc dit entrà l'armada del comte i dels genovesos -que eren llx-xiii galeres, i entre naus i altres vaixells de diverses formes, cclx- i dos dies aprés se posà lo siti.

Don Pedro: A què deien la Suda? Era algun quarter de la ciutat que fos més fort que lo restant?

Lúcio: No, senyor; als castells66 que ara són deien la Suda, que per a llança i escut de què llavors s'usava, eren cosa molt fort.

Fàbio: Doncs com la prengueren a força d'armes?

Lúcio: A la gran força, major força la supera; ja sabeu què diu lo refrany: «Fort és la roca, pus fort és qui la derroca.» Fonc d'esta manera: presa que fonc la ciutat per los cristians, dins pocs dies aprés de posat lo siti, los moros, com he dit, se recolliren en los castells de la Suda, los quals estan fundats en aquesta altura de roques que es veu enmig de la població que són com un promontori, i tenen a la part del llevant aquelles altures a qui nosaltres diem les Bastides, sobre les quals ara passa la murada que circueix la ciutat, prop d'on està un torrió que solia ser molí de vent; entre aquestes altures i lo castell havia un fondo que tenia d'ample vuitanta-i-quatre colzos67 i d'alçària, per a restar enparellat68 a la forma que convenia, seixanta-i-quatre. En aquest fondo posaren los cristians, ab grandísima diligència i prestesa, tanta feixina69 i terra fins que fonc igualat ab les altures, de tal forma que restà pla lo medi que ha d'allí fins als castells. Fet açò, posaren los cristians, allí, un artifici de fusta, i ab sotils70 ingenis ajustaren aquell a la murada del castell de la Suda, primer; i combateren d'allí ab gran esforç i ab molta fúria; però fonc derrocat71 lo terç del dit castell de fusta ab la infinitat de pedres grossíssimes que los moros ab enginys tiraven, entre les quals n'hi havia algunes que pesaven més de dos-centes lliures. Vist açò per los cristians, tornaren a reparar lo castell de fusta i posaren sobre ell una eixàrcia72 o ret de cordes de cànem molt grosses per a defensar-se de les pedres que los moros tiraven. D'aquesta manera tornaren al combat i, ab tanta fúria, que donaren l'assalt; i pres lo primer castell, fàcilment foren presos los altres dos, perquè tots tres són reclosos dins d'una murada.

Don Pedro: Cabria-hi, dins d'aqueix castell de fusta, molta gent?

Lúcio: Tres-cents hòmens triats, hi posaren.

Don Pedro: Santa Maria, que tanta gent hi cabés!

Lúcio: Què meravella?73 Sobre un elefant posaren, los romans i cartaginesos, quoranta hòmens i, sobre enginy de fusta, que el podien fer tan gran com volien, no n'hi podien estar tres-cents?



Notes:

65. Passaren-se; ms.: “posaren-se”.
66. E. Duran afegeix “vorerés”.
67. Colzos: colzes. Antiga mesura de longitud equivalent a la distància del colze al cap del dits.
68. Enparellat: al mateix nivell.
69. Feixina: feix de branques primes i lligades ben estretes que servia per a fer parapets i altres obres de fortificació.
70. Sotils: subtils.
71. Derrocat; E. Duran: “derrotat”.
72. Eixàrcia: cordam, xarxa.
73. Què meravella?: de què es meravella?
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