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Carbó, guerra  
i decret de  
Nova Planta
A l’inici del segle 
XVIII el carbó s’uti-
litzava per escalfar i 
cuinar. Però, a partir 
de la segona meitat 
de segle, esdevé una 
font d’energia clau 
per a la revolució 
industrial. 

A Catalunya, la man-
ca de carbó mineral 
va obligar a explotar 
el carbó vegetal, 
que s’obtenia amb 
la cuita de la fusta 
a una temperatu-
ra d’uns 400ºC. El 
carbó es comercialit-
zava força bé, ja que 
pesava menys que 
la fusta i tenia un 
gran poder calorífic.

Un conegut carboner 
de les nostres contra-
des va ser Pere Joan 
Barceló, conegut per 
Carrasclet. Va néixer 
el 1682 a Capçanes. 
Ell i el seu germà 
Francesc portaven 
a vendre el carbó a 
Falset i a Reus. 

A la capital del Baix 
Camp, el carbó es 
pagava a preu més 
alt que a la capital 
del Priorat, així que 
s’endinsaven cap a 
la vall de Massanes 
i el coll del Guix, 
entre les moles de 
Llaberia i Colldejou, 
amb una somera. 
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Foto: L’amagatall del Carrasclet, en un cingle al peu del barranc de Senén, del terme de Tivissa. Autor: Albert Sabaté Rull. Any: 2015.
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A Reus, els germans 
Barceló valoraven la 
mercaderia precisant 
que el seu carbó 
era de «carrasca» 
(alzina), el de millor 
qualitat. Per això els  
van acabar dient els 
«carrasquets».

El 1705, amb l’arri-
bada al Principat de 
l’arxiduc Carles, Fran-
cesc Barceló (pare de 
Pere Joan), seguint 
l’impuls antiborbònic 
del país, es va adherir 
a la causa austriacista 
contra Felip V. 

Josep Nebot (de 
Riudoms) va formar 
unes companyies 
lliures de fusellers. A 
Francesc Barceló pare, 
el va nomenar capità; 
a Francesc Barceló fill, 
tinent, i a Pere Joan, 
alferes. El pare Barce-
ló va morir el 1706 en 
una batalla a prop de 
Móra d’Ebre.

Un cop acabat el 
setge de Barcelona 
(1713-14), Pere Joan 
Barceló ja era capità 
de fusellers. El 28 de 
setembre del 1714 va 
obtenir el perdó del 
rei Felip V i va tornar a 
fer de pagès a la casa 
familiar de Marçà, 
amb Josepa Figueres, 
la seva esposa (s’ha-
vien casat el 23 de 
juliol del 1709). 

Al cap de pocs dies, 
un destacament 
va anar a Marçà a 
cobrar-hi l’impost 
de contribució única 
que gravava els béns 
(sobretot els béns 
immobles). 

Quan van saber que 
al poble hi havia un 

excapità de l’Exèrcit 
català, el van anar a 
trobar i el van in-
crepar amb insults. 
Barceló s’hi va tornar 
i va ser pres, però, 
amb audàcia, va 
aconseguir fugir a 
les muntanyes de la 
serra de Llaberia. 

Cap a final d’any, es 
va arriscar a anar al 
mercat de Falset, on 
va ser pres i tancat 
al castell. Inespera-
dament, es va poder 
escapar de nou i 
va retornar als seus 
amagatalls.

La derrota del 1714 
dóna pas al decret de 
Nova Planta (gener 
del 1716), que va 
suprimir els furs cata-
lans, va prohibir l’ús 
públic i oficial de la 
llengua catalana i va 
clausurar les univer-
sitats de Barcelona, 
Tarragona, Lleida, 
Girona i Vic. 

A més al Principat de 
Catalunya els caste-
llans hi van imposar 
un nou impost: el 
cadastre. Hi havia 
el cadastre reial i el 
cadastre personal. El 
primer gravava els 
béns immobles i el 
segon obligava l’esta-
ment popular, però en 
quedaven excloses la 
noblesa i les persones 
que gaudien de privi-
legi militar.

L’amagatall  
del guerriller
Pere Joan va passar 
tot un any a les mun-
tanyes de Llaberia i 
Tivissa. Estava avesat 
a la vida de bosc des 

de la infantesa i co-
neixia perfectament el 
terreny. Havia trobat 
un lloc on recloure’s: 
un amagatall. 

Sobre aquest amaga-
tall, Ivan Margalef (un 
amic de l’Ametlla de 
Mar) em va explicar 
que el seu avi (que 
era de Tivissa) havia 
revelat al seu pare on 
era l’amagatall, i el 
seu pare li ho havia 
dit a ell. 

I l’Ivan em va acom-
payar al lloc: un cingle 
al peu del barranc de 
Senén, del terme de 
Tivissa. Vaig quedar 
perplex: el lloc re-
alment era el que 
descriu Josep Iglésies 
a la biografia que va 
dedicar el 1961 al 
combatent català:

«Carrasclet havia tro-
bat, en un gran cingle, 
una cova oberta a mig 
aire, la qual no podia 
ser advertida des 
de baix. Hi accedia 
enfilant-se a un arbre 
corpulent, i, apuntalat 
al ramatge, estenia un 
tronc fins a la cova. 

»L’espluga tenia aigua 
viva, era de capacitat 
suficient per fer-hi 
estada, i fins i tot 
gaudia d’una mica 
de sol. Aquest refugi 
solament el sabien el 
seu germà i la seva 
muller.»

Però ¿què se n’havia 
fet, de l’arbre de da-
vant la cova? M’ho va 
aclarir Dolores Piñol 
Castellnou, de cal 
Carboner de Tivissa. 
La Dolores té 96 anys 
i 60 els va viure a la 
partida de Senén: 

«Lo padrí i avi de la 
meva mare vivia i 
conreava la terra al 
mas de Caco. Li va 
explicar a la meva 
mare (i ella m’ho va 
explicar a mi) que, 
quan ell era jove, hi 
havia uns hòmens 
desconeguts (que no 
va veure mai) que es 
refugiaven a aquesta 
cova, que n’hi deien 
la cova del Lladre. 

»Com que estava a 
la meitat del cingle, 
hi pujaven gràcies a 
un pi que hi havia al 
costat i que tapava 
gairebé tota la cova. 
Al peu d’aquest pi, hi 
havia unes bassetes 
d’aigua: “les Codines”, 
que naltros, quan vi-
víem al mas de Coco, 
hi anàvem a buscar 
l’aigua per al canti i 
per fer el menjar.»

El lloc i la informa-
ció d’aquestes dues 
persones coincideix 
amb la descripció que 
en va fer Iglésies. El 
besavi de la Dolores 
no els va veure mai, 
aquells «hòmens des-
coneguts»; potser ho 
va sentir explicar. 

La cova es coneix 
com la cova «del 
Lladre», no «dels 
Lladres»; per tant, 
possiblement no devi-
en ser «uns hòmens 
desconeguts», sinó 
una sola persona. 

A més, el 1714 la 
partida de Senén era 
un lloc despoblat 
i, per tant, poques 
persones podien 
veure el Carrasclet. 
També, la proximitat 
del coll de Balaguer 
(a uns centenars de 
metres) feia que el 
lloc fos idoni per 
assaltar els combois 
que passaven pel 
coll. Segons Iglésies:

«El seu germà el posa 
en contacte amb una 

xarxa d’irredemptis-
tes que actuava al 
Camp. Li feien arribar 
l’avís del pas dels 
combois oficials que 
anaven de Catalunya 
a València pel coll de 
Balaguer. 

»El Carrasclet reunia 
els seus confabu-
lats, els disposava a 
banda i banda del 
coll o a l’indret on el 
camí ral travessa les 
lleres dels barrancs 
de Llèria i Lleriola, o 
qualsevol altre lloc a 
propòsit del desert 
d’Alfama, i sorprenia 
els conductors. 

»Els prenia tot allò 
que li pogués ser 
útil per sostenir-se, 
s’ho repartia amb els 
companys i respecta-
ven sempre les vides. 
Enllestida la feina, 
es descompartien i 
cadascú tornava a fer 
la seva vida habitual, 
menys Pere Joan, que 
s’amagava de nou 
a la cova, en espera 
d’un altre avís.»

A la cova s’hi pot 
veure un bon tros 
de sostre ennegrit 
pel fum del foc que 
s’hi havia fet. També 
hi ha un parell de 
trossos de paviment 
que s’hi devien fer 
per disposar de més 
espai i també per 
anivellar el terreny i 
poder-hi descansar 
més còmodament. 

De tot plegat se’n de-
dueix que la cova no 
era només per ama-
gar-s’hi una estona, 
sinó per fer-hi estades 
més llargues.

En un d’aquests 
paviments afegits 
(al de la dreta), s’hi 
pot veure un tros de 
bastó clavat. Segons 
la Dolores, en aquest 
bastó hi posaven una 
corriola per pujar tot 
el que necessitaven. 

La cova està orienta-
da cap al sud-est, així 
que «fins i tot gaudeix 
d’una mica de sol», i, 
tal com diu la Dolo-
res, té al peu unes 
bassetes d’aigua. 

Però mentrestant els 
castellans no l’oblida-
ven. Un destacament 
militar va acudir a 
Marçà a confiscar-li 
mobles i robes. Més 
tard, van empresonar 
la seva mare i altres 
familiars per intentar 
fer-lo rendir. 

També li van atribuir, 
falsament, que havia 
assassinat, a Falset, 
el nebot de Mr. Lu-
gini, que havia estat 
governador de Llei-
da. Pere Joan era víc-
tima d’una injustícia 
i, per defensar-se’n, 
s’havia hagut d’ama-
gar a la muntanya. 

Com a guerriller, es 
va caracteritzar per 
ser força respectu-
ós amb la vida dels 
perseguidors; però 
aquella generositat 
no es va tenir mai en 
compte i no van alli-
berar cap familiar.

El desafiament del 
Carrasclet a l’Exèrcit 
castellà va fer que 
la seva reputació 
augmentés entre la 
població del Priorat, 
del Camp i de la Ribe-
ra d’Ebre. 

El descontent amb 
el nou fisc i la vio-
lència amb què els 
castellans l’exigien, 
juntament amb la 
persecusió dels que 
eren partidaris de 
l’arxiduc d’Àustria, va 
fer que s’engrossís la 
seva tropa. 

Carrasclet esdevenia 
un símbol de la resis-
tència antiborbònica i 
un gran defensor dels 
drets del poble.


