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Carrasclet, un heroi català
contra Felip V (2/3)
la història
Albert
Sabaté
Rull
HISTORIADOR

La nova
esperança per
recuperar els
drets catalans
Un canvi en la política internacional va
fer que França contactés amb Carrasclet,
mitjançant el coronel
de fussellers Torrens
de Torà, que estava
refugiat als Comtats
de Rosselló i Cerdanya.
Felip V va trencar de
manera unilateral
el Tractat d’Utrecht
(1713) i va envair
Sardenya (1717)
i després Sicília
(1718). Això va unir
el Regne Unit, França,
les Províncies Unides
dels Països Baixos i
la casa d’Àustria. Tots
van formar la Quàdruple Aliança i van
declarar la guerra a
Espanya.
Pere Joan veu la possibilitat de derrotar
Felip V i restaurar els
furs catalans (que
avui equivaldrien a
la independència).
Al mes de maig del
1718 viatja, amb la
seva dona i nou companys, a Perpinyà.
Els nombrosos refugiats catalans del
Principat el van rebre
com un heroi de la
resistència. Allí es
va entrevistar amb

el mariscal duc de
Berwick.
Enemics durant el setge de Barcelona, ara
el nomena coronel de
fusellers de muntanya
i li dóna 3000 francs
per organitzar un
exèrcit al Principat.
De guerriller i proscrit, a coronel del nou
exèrcit català.
En tornar al Priorat,
va alliberar, de la presó de Falset, la seva
germana i la seva
tia. Llavors, des de la
serra de Llaberia, va
anar allistant homes
amb ganes de lluitar
contra el règim imposat pels castellans. Va
arribar a reunir 8000
homes.
Per armar-se, va anar
per cada poble de les
muntanyes d’Escornalbou i Llaberia, i
les terres de l’Ebre. Hi
va requisar els fusells
i les municions que
els batlles i regidors
tenien per perseguir
els llops.
La població de llops
havia crescut ràpidament després del
1714, perquè els
castellans van requisar totes les armes
als catalans i els van
prohibir la cacera.
N’hi havia tants, de
llops, que van arribar
a atacar, a més dels
ramats, les persones.
En aquell moment,
el nom del Carrasclet
es tornava a publicar
per totes les viles i
es van arribar a oferir
1000 doblons d’or
per la seva captura. Però, així que la

cavalleria castellana
que els repartia girava
cua, la gent estripava
els cartells o els feia
desaparèixer.

destaca la persecució obsessiva a què
el sotmetia el tinent
coronel botifler Josep
Anton Martí.

En aquest sentit, el
tinent coronel botifler Josep Anton
Martí va perseguir els
homes de Carrasclet
per Mont-roig, Tivissa, Llaberia i altres
llocs. Barceló sempre
s’esmunyia i fins i
tot provocava moltes
baixes als castellans,
com les que va fer a
la Mussara.

Els fets de Reus (segons el dietari coetani
del reusenc Ramon
Fina) són el resultat
del clima de por del
moment. Després
d’un primer intent
fustrat d’entrar a la
ciutat, Carrasclet es
va trobar l’endemà (el
27 de juliol del 1719)
que els botiflers i els
castellans se n’havien
anat a refugiar-se a
Tarragona.

A França li anava molt
bé que hi hagués una
lluita interna al Principat, ja que desgastaven l’Exèrcit castellà
i s’estalviaven soldats
propis.
A més, els voluntaris
catalans, com que
creien que lluitaven
de nou per les llibertats de la seva terra,
hi posaven el coll i feien actes de veritable
heroïcitat. En definitiva, ajudaven a travar
els plans expansionistes de Felip V.
Durant gairebé dos
anys, el Carrasclet
va dur a terme tres
campanyes militars
a Catalunya. L’Exèrcit
català va actuar en
diversos indrets del
Principat, però sobretot per les comarques
del sud.
Destacables, són les
campanyes sobre
Reus i Valls, i la planificació d’atacar Tarragona, on es concentraven els castellans i
on tenien presonera
la seva mare. També
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Quan va entrar a
Reus, hi havia una
multitud de gent al
seu favor. Després,
quan va tornar a
Reus, la tropa d’ocupació amb les autoritats castellanes,
Barceló ja no hi era
i els reusencs van
acatar de nou les imposicions castellanes
en silenci i resignació
per por d’una represió segura.
L’atac a Valls va ser
el 5 de desembre del
1719. Carrasclet havia
reunit, entre les muntanyes de Prades i la
serra de Llaberia, 500
homes a peu i 50 a
cavall, i es dirigia cap
a Tremp.
Quan va passar per
Valls, els seus homes,
necessitats de queviures i d’indumentària, li van proposar
d’atacar la ciutat. Pere
Joan sabia que seria
difícil que l’atac anés
bé, perquè els seus
combatents eren novells i poc preparats.

A més, el sotsbatlle
vallenc i botifler Pere
Anton Veciana havia
creat uns cossos de
milicians, anomenats
els mossos de l’esquadra (van ser l’embrió dels posteriors
Mossos d’Esquadra).
Aquests milicians estaven ben organitzats
i havien rebut reforços
de la Selva del Camp.
Els atacants van fer diversos intents d’assalt,
però els borbònics els
van resistir tots.

Josep Anton
Martí, un
perseguidor
botifler
obsessionat
Josep Anton Martí va
ser general austriacista i un dels vuit vigatans que va pactar de
no rendir-se a les tropes castellanes (Pacte
dels Vigatans, 1705).
Al juliol del 1714,
durant la defensa de
Barcelona, va desertar
i es va enrolar a les
tropes de Felip V.
Al cap de cinc anys,
al juny del 1719, el
botifler ja era tinent
coronel i va fer una
proposta al capità
general, Antonio del
Valle (la màxima autoritat militar i política al
Principat després de
la derrota del 1714):
si empresonava o
matava el Carrasclet,
se li hauria de retornar la hisenda que els
castellans li havien
segrestat. Felip V ho
va acceptar.
Josep Anton Martí,
doncs, perseguirà de
manera obsessiva el
Carrasclet per recuperar la hisenda. Segons
Iglésies, es van produir tres topades fortes
entre ells.
La primera, a Montroig. Martí va sor-

prendre Barceló, però
aquest i els seus
homes van aconseguir
fugir cap a l’ermita de
la Marededéu de la
Roca.
La segona batalla es
va produir entre Tivissa i Ginestar. Martí,
amb 300 homes
del regiment que
comandava i 400
fusellers, va atacar el centenar
d’homes de què
disposava Carrasclet en aquell
moment.
Però una altra
vegada els catalans
es van poder esmunyir. Aquest cop cap
a Tivissa. Van pujar a
Llaberia, després van
davallar al coll del
Guix i van resseguir, a
mig aire, la mola de
Colldejou, fins que van
arribar a la serra de
l’Argentera i els contraforts de la muntanyes
de Prades.
El tinent coronel
botifler els va perseguir pels camins més
planers de les valls,
amb l’esperança que
així els podria tallar el
pas.
Carrasclet es va fer fort
al nucli de la Mussara.
Quan la cavalleria de
l’avantguarda enemiga hi va arribar al
galop, la van foguejar
al costat del toll de
davant de l’església
del poble. Els cavalls,
encabritats, s’aculaven i queien, amb
genet inclòs, dins
del toll, que aviat es
va envermellir de
sang.
La tercera i
darrera
batalla
va ser el
2 d’agost
del 1719,
a Alforja.
Martí, amb

1800 homes, i Barceló, amb
1100, van lluitar acarnissadament.
Els castellans es van veure
obligats a sortir de la vila
i, en retirar-se, els fusellers
catalans els van perseguir
fins a les cases de l’Aleixar,
on es van poder refugiar.
Martí, tot i que durant tot
l’any va estar empaitant
Carrasclet, no el va poder agafar mai. De totes
maneres, el 12 d’octubre del 1719, Felip V (a
través d’un decret) li va
retornar la hisenda.
El 20 de gener del
1720, Felip V declarava
la seva adhesió a la
Quàdruple Aliança. La
guerra quedava oficialment acabadada i, per
tant, també les accions
franceses.
Els catalans es van quedar
sols, sense cap Estat que els
donés suport. Havien lluitat
per derrotar els castellans
i, d’aquesta manera,
poder recuperar les
institucions catalanes,
i no havien aconseguit res.
Els interessos de
les potències
europees eren
unes altres. Catalunya tornava a ser,
de nou, un comodí per
a les monarquies europees.

Les viles botifleres
la història
Jordi Mata
i Viadiu
HISTORIADOR
I ESCRIPTOR

«Bon dia a tot lo
món, menos a Manlleu, Centelles, Berga
i Tagamanent.» I els
presents responien:
«Amén.» Abans que
cap resident de les
localitats esmentades
m’insulti, he de dir
que aquesta salutació
ve del segle XVIII i
al·ludia a les poblacions assenyalades
com a afectes a Felip
V durant la guerra de
Successió.
Això ens du a l’espinós tema dels enclavaments que han
arrossegat al llarg
dels anys l’etiqueta
de botiflers. La historiografia romàntica va
imaginar Catalunya
com una terra d’ideals
elevats unida per un
patriotisme compacte,
però aquesta pretesa
fermesa ideològica
mai no va ser una
realitat en l’època del
conflicte.
Hi va haver pobles
alineats al costat dels
borbònics sovint per
motius allunyats de la
política. Picabaralles
locals solien decidir
que uns municipis fossin partidaris del duc
d’Anjou o de l’arxiduc
Carles.
Aquests van ser els
casos de Berga (empipada amb Cardona),
Fraga (enfrontada
amb Lleida i Montsó)
o Cervera (de morros
amb Anglesola, Agramunt i Guissona), que
es van decantar pel
Borbó perquè els seus

rivals eren favorables
a l’Habsburg.
La por també va
influir perquè localitats com ara Valls o
Mataró canviessin de
bàndol en el transcurs
de la guerra per evitar
problemes, d’acord
amb el color de l’exèrcit que apareixia per
la seva rodalia.
Al Baix Ebre, a l’Urgell,
a la Segarra i a les
comarques frontereres amb la Catalunya
Nord, a nuclis com
Tàrrega, Banyoles
o Figueres, es retia
alternativament obediència a Felip V o a
Carles III segons com
es belluguessin per
allà les respectives
tropes.
Sobtats brots de sentiment botifler, instigats
pel pànic o per un
sentit de l’oportunitat, es van fer patents
en casos com els de
Reus i de Vic, d’indubtable devoció
austriacista. El 1709
i el 1711, respectivament, en detectar
moviments de les
forces enemigues, van
enviar ambaixades als
generals borbònics
per declarar-se fidels
a Felip i d’aquesta
manera evitar possibles assalts i pillatges.
Òbviament, va ser i és
excessiu que tot un
poble hagi carregat
la creu de ser botifler
per l’acció d’una oligarquia o d’una part
dels seus habitants, i
per això n’hi ha que
s’afanyen a restaurar
el propi honor.
El 31 de gener del
1716, Felip V va atorgar el títol de «fide-

líssima vila» a Centelles, pel seu suport
a la causa borbònica
durant la guerra de
Successió.
Doncs bé, al desembre del 2013 el
govern municipal
centellenc va rebutjar
tal títol, en no sentir-s’hi identificat i en
considerar demostrat
que no hi van haver
municipis fidels a un
o un altre rei, sinó
grups adscrits a cada
facció en les distintes
poblacions.
Evidentment, qualsevol generalització és
injusta. Que mai més
no es parli de viles
botifleres. Per a botiflers, els individus. I
si dubteu de qui són,
busqueu entre aquells
que titllen de terroristes els veïns que
volen exercir drets
democràtics.

NOTA
Aquest article forma
part dels 35 guions
que Jordi Mata va
redactar per al programa Érem, som,
serem, del 1714 a
avui.
Emesos amb la veu
de l’autor per La Xarxa (del 23 d’octubre
del 2013 a l’11 de
juliol del 2014), els
podeu recuperar a:
http://programes.
laxarxa.com/programa/1714.

