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a Valls 
i al Camp

Miquel Pérez Latre 
Barcelona

22 de febrer de 1714. 
Jornada 213 del setge. 
Dijous. 
Se succeeixen les accions dels 
nostres al Pla. Avui, entre les 
dues i les tres de la matina-
da, la guàrdia del Regiment 
de Sant Miquel ha atacat 
els borbònics per sorpresa a 
la part de Sants. Han matat 
dos sentinelles i han posat 
l’enemic en gran confusió. 
Una altra unitat ha fet una 
incursió semblant a la zona 
de Sant Gervasi. 

A migdia, els del Regiment 
de Sant Miquel han tornat 
sobre la part dreta de Sants, 
amb la intenció de prendre 
alguns cavalls i caps de bes-
tiar a l’enemic. Els borbònics, 
previnguts pels fets de la ma-
tinada, han mobilitzat fins 
a 200 cavalls i 2500 infants, 
que han sortit dels cordons 
amb gran energia. 

Els piquets que tenim a prop 
del Portal de Sant Antoni, 
comandats pel capità de ca-
valls don Antonio Sancho, 
han anat a auxiliar-los i han 
travat combat durant més 
d’una hora. Hem perdut en 
la lluita, molt cruenta, un cap 
d’esquadra, i ens han ferit un 
soldat i un sergent. Als borbò-
nics els hem mort tres oficials 
i set soldats. 

El Consell de Cent ha ordenat 
que s’imposi, a tothom, sense 
excepció, dues lliures de con-
tribució per cada càrrega de 
vi, vinagre i aiguardent. 

La 24a de Guerra, molt sa-
tisfeta pels treballs de forti-
ficació efectuats a la plaça i al 
castell, ha lliurat 6.000 lliures 
a Sever March.

23 de febrer de 1714. 
Jornada 214 del setge. 
Divendres. 
Avui la fragata del coronel 
Sebastià Dalmau ha trencat 
el bloqueig. Portava correu 

413 dies que van canviar tres segles de la història del nostre país. 
Memòria dels catalans assetjats fa 300 anys.

Diari de setge
de Mallorca i Itàlia amb 
notícies procedents d’alts 
dignataris de la cort im-
perial de Viena. 

Abans que es fes de dia, 
buscant l’efecte sorpresa, 
els nostres fusellers, amb 
el suport de la cavalleria, 
han fet foc intens a l’ene-
mic a la part de Gràcia. 

Els avançats diuen que 
han vist arribar penosa-
ment, al cordó, un desta-
cament de cavalleria mig 
desfet pels enfrontaments 
que els borbònics han de 
mantenir amb els nostres 
a la rereguarda. 

Després de sentir les 
animades paraules del 
comandant general, Vi-
llarroel, molts mantenim 
l’esperança que es trenqui 
qualsevol dia el bloqueig 
que ens fan els nostres 
enemics. 

La 24a de Guerra ha de-
cidit que el síndic Josep 
Ustrell, notari de Barce-
lona, s’encarregui de fer 
descobrir tots aquells que 
es dediquen a profanar es-
glésies, a fi de castigar-los 
molt severament. 

La Ciutat ha habilitat 
el conseller segon, per 
tal que s’endeuti fins a 
la quantitat de cent mil 
lliures, d’acord amb les 
previsions d’ingrés de la 
nova imposició sobre la 
distribució del vi.

L’artilleria no ha deixat ni 
un moment de lliurar la 
seva batalla diària eixor-
dadora.

24 de febrer de 1714. 
Jornada 215 del  
setge. Dissabte. 
Continua la inacció dels 
assetjadors. De la plaça, en 
canvi, tal com he intentat 
recollir fins ara en aquest 
quadern que escric cada 
nit, fem sortides a diari. 

Inquietem l’enemic per 
la part del convent dels 
Caputxins i de Montjuïc, 
i per altres paratges de la 
línia de circumval·lació. 
D’aquestes sortides, se’n 
fan càrrec tant tropa re-
glada com voluntaris. 

Fent menyspreu del perill 
al qual s’exposaven en ple 
bloqueig de l’esquadra de 
vaixells d’Espanya, que 
comanda don Manuel 
López Pintado i que està 
ancorada davant del port 
de Barcelona, han sortit 
del nostre moll dues o tres 
fragates amb alguns llaüts 

armats i uns quants volunta-
ris escollits. 

Emparats en la foscor de la 
nit, entre les 8 i les 9, barre-
jant-se entre els gànguils i els 
vaixellets enemics a la part 
de Montjuïc, n’han apressats 

uns quants. Els mariners han 
lluitant a sabre, a ganivet i a 
baioneta. 

Les embarcacions apressades 
les han entrades de matinada 
al port, enmig de les mostres 
d’alegria de tothom. Sembla 
que són tretze naus menors 
i dos petits navilis artillats. 

Nosaltres no hem perdut cap 
dels nostres ni cap vaixell.

El comandant general, Anto-
ni de Villarroel, i els conse-
llers de Barcelona han seguit 
l’operació intensament, fent 
ronda a la muralla i assistint 
al moll, per donar les ordres 
pertinents. 

25 de febrer de 1714. 
Jornada 216 del setge. 
Diumenge. 
Tot i algun èxit com el d’ahir, 
davant del bloqueig del port, 

va minvant la possibilitat 
de fer arribar de Mallorca 
provisions i manteniments 
de boca, pel gran perill de 
passar entre els vaixells de 
la flota enemiga; només en 
poden arribar algunes em-
barcacions quan les emparen 
els millors vents i la foscor 
de la nit. 

Avui mateix, hem caigut en un 
parany dels borbònics i ens han 
capturat una llanxa amb deu 
hòmens. 

Al Pla de Barcelona, els enemics 
han fet jugar avui moltes uni-
tats d’infanteria i cavalleria als 
cordons davant del convent dels 
Caputxins. Això ha provocat la 
nostra alerta, i hem aplicat les 
disposicions d’urgència que ha 
ordenat el comandant general, 
acompanyades d’un intens foc 
d’artilleria des d’una banda i 
l’altra. 

Avui el Consell de Cent ha deci-
dit assumir plenament les des-
peses de la defensa, exhaurides 
les reserves de la Diputació del 
General, així com el comanda-
ment general de totes les tropes 
que defensen la Ciutat. 

A fi de governar el setge, su-
mats nous efectius a la 24a, ha 

creat tres juntes: de guerra, 
de provisions i de mitjans. 
El govern de Barcelona té 
la voluntat que es mantin-
guin fins al dia de l’allibe-
rament de la plaça.

26 de febrer de 1714. 
Jornada 217 del setge. 
Dilluns. 
En el dia d’avui, davant la 
durada del bloqueig i la 
impossibilitat de dirigir el 
govern de la Terra, ocupada 
en la seva major part pels 
borbònics, el consistori de 

la Diputació del General 
ha fet finalment dimissió 
dels seus poders en favor 
dels consellers de la Ciutat 
de Barcelona. 

La necessitat ha fet callar 
els sentiments que feien que 
molts nobles i eclesiàstics 
no fossin partidaris d’una 
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Els castells

El Tricentenari dels fets 
de 1714 coincideix ple-
nament amb el període 
que els castells han des-
plegat la seva evolució. 
La relació entre els cas-
tells i el ball de valenci-
ans gairebé ningú no ha 
gosat qüestionar-la. La 
data més reculada, els 
estudiosos l’emplacen al 
1687, quan, a Tarragona, 
per Santa Tecla, es té 
constància d’aquest ball 
al municipi de Bràfim. 

D’altres, esmenten Mn. 
Eusebi Ribas i determi-
nen que el seu testimoni 
del 1712 és el més antic. 
Per tant, tota l’evolu-
ció fins a arribar a la 
construcció dels castells 
i pilars tal com els fem 
actualment es produeix 
en l’espai d’aquests tres-
cents anys. 

Pel que fa a les cons-
truccions humanes del 
segle XVIII, els historia-
dors no s’hi han esplaiat 
gaire. Hi aprofundeixen 
més a partir del segle 
XIX, que és quan dispo-
sem de més informació. 

Els diferents historia-
dors que han estudiat 
els castells (uns amb 
més contundència que 
els altres) vinculen les 
agrupacions de pagesos 
i menestrals a la ideolo-
gia política dels carlins i 
els liberals. 

Fins i tot n’hi ha que 
creuen que les colles 
castelleres van sortir 
dels partits polítics. 
Penso que se’n fa un 
gra massa, ja que són 
afirmacions que no es 
poden demostrar. 

En primer lloc, caldria 
saber el nom i cognoms 

de tots els components 
d’aquestes agrupacions, 
i després hauríem de co-
nèixer quins eren els seus 
ideals, si és que veritable-
ment en tenien, perquè, 
com és sabut, la pràctica 
de fer castells, a més de 
ser una afició, també era 
un mitjà per guanyar-s’hi 
la vida. 

Durant el segle XX, hi 
trobaríem diferents actu-
acions en què les colles 
foren etiquetades de 
dretes o d’esquerres pel 
simple fet d’actuar (o de 
no fer-ho) en actes cata-
logats de promoure una 
determinada ideologia. Els 
vertaders motius sempre 
foren uns altres. 

Per mi, les colles no tenen 
cap ideologia política. No 
l’han tinguda mai. L’únic 
sentiment que ens mou a 
tots els castellers i caste-
lleres és el color de la ca-
misa que vestim, un color 
pel qual lluitem tots a una. 
Penso que qui té veritable 
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Els castellers i la política
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delegació semblant de tots 
els poders del país a la Ciutat. 

La Trenta-sisena ha viscut 
la definitiva substitució 
d’alguns dels seus membres 
eclesiàstics més porucs i l’en-
trada, com a recanvi, d’al-
guns membres molt actius 
del Consell de Cent, una part 
important dels quals s’encar-
regava fins ara de missions 
especials i secretes, dins i 
fora de la plaça. 

El comandament es prepara 
per continuar la resistència, i 
el poble, disposat al sacrifici, 
li hi dóna suport. Al carrer, 
molts han cridat els noms 
dels nous hòmens forts del 
Govern de la Ciutat. Tant de 
bo que es mantingui l’entesa 
amb el nostre comandant en 
cap, el general Antoni de Vi-
llarroel, al qual serveixo més 
directament. 

Avui s’ha mantingut l’habi-
tual intercanvi de foc d’ar-
tilleria. Els nostres enemics 
han fet foc, especialment, 
contra les posicions del con-
vent dels Caputxins.

27 de febrer de 1714. 
Jornada 218 del setge. 
Dimarts. 
En la inspecció del cordó 
enemic, hem pogut com-
provar que els borbònics han 
ordenat, als seus soldats i als 
paisans que tenen treballant 
a contracor al seu servei, que 
transportin gran nombre 
de feixines a les casernes de 
Gràcia i al Mas Guinardó. 

S’ha dubtat en algun mo-
ment sobre si aquest movi-
ment seria per preparar un 
gran atac; però finalment 
sembla que servirà només 
per reforçar els cordons i 
algunes barraques, i per for-
mar reductes davant de les 
avingudes de les muntanyes. 

Com en dies anteriors, els 
nostres fusellers han conti-
nuat fustigant les línies del 
cordó enemic en una intensa 
guerra de desgast. 

La Ciutat va plena de les con-
fidències rebudes ahir pel 
conseller en cap, Rafael Ca-
sanova. Es parla d’una possi-
ble conspiració dins la plaça 
per lliurar-la; es diu que hi 

interès a encasellar-nos 
són els historiadors i 
estudiosos de torn. 

En aquest moment, les 
dues colles de Xiquets 
de Valls, per mitjà de 
les seves juntes direc-
tives, han donat total 
suport a l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

Em sembla clar que 
ho han fet perquè ara 
el que importa és que 
tothom vagi a votar i 
que cadascú voti el que 
millor cregui per a Ca-
talunya. Jo votaré SÍ i SÍ, 
pensant en el futur dels 
meus fills i, sobretot, en 
el de les meves nétes.

treballarien alguns mon-
jos benedictins. També es 
parla de la possible marxa 
de dos dels tres regiments 
francesos de cavalleria cap 
al Llenguadoc. 

I també són en boca de tot-
hom els moviments d’al-
guns antics membres de la 
Trenta-sisena. Segons sem-
bla, pressionaven el poble 
per constituir una cambra 
per intervenir directament 
en el govern de la Ciutat; per 
això, han estat detinguts un 
noble i un barreter d’agulla.

28 de febrer de 1714. 
Jornada 219 del setge. 
Dimecres. 
L’artilleria dels enemics ha 
guanyat avui una mica en 
intensitat. Se suposa, grà-
cies al desembarcament de 
pertrets i municions que els 
borbònics han fet des del 
mar, una vegada han acon-
seguit bloquejar novament 
l’entrada al port de Barcelo-
na. Els nostres baluards, el 
Castell de Montjuïc i alguns 
fusellers els han respost. 

El conseller en cap, Rafael 
Casanova, ha cridat els capi-
tans de la Coronela i els ha 
comunicat solemnement i 
generalment la deliberació 
de fer una gran sortida fora 
de la plaça per trencar el 
setge una vegada per totes. 

Han arribat 3 desertors de 
cavalleria a la plaça. En 
interrogar-los, ens han in-
format que pel camp ene-
mic hi corre la notícia que 
el 12 de febrer va morir la 
duquessa d’Anjou. Els mili-
tars porten la divisa de dol 
corresponent. 

Tot i que vivim enmig de la 
mort i el patiment cada dia 
a banda i banda dels cordons 
de bloqueig, sembla que 
aquesta mort tan llunyana 
sigui diferent de les altres. 

El govern de la Ciutat ha 
avaluat totes les notícies 
rebudes darrerament dels 
ambaixadors marquès de 
Montnegre, des de Viena, 
Felip Ferran i Sacirera, i Pau 
Ignasi de Dalmases, des de 
l’Haia. Ambdós certifiquen 
les negociacions entre Fran-
ça i l’emperador a Rastadt.

Francesc Piñas Brucat, 
nascut l’any 1942, és  
casteller de la colla Vella 
dels Xiquets de Valls des 
del 1962. Actualment, 
és el segon casteller que 
gaudeix de la Creu de Sant 
Jordi, concedida per la  
Generalitat de Catalunya.
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