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Adéu a la pàtria 
del lluitador fins 
a la mort

Amb la pau, França 
tenia de donar una 
solució als com-
batents catalans. 
La majoria van ser 
llicenciats i van retor-
nar al Principat amb 
el perdó general de 
Felip V. 

Als comandants més 
destacats els van ofe-
rir d’incorporar-se a 
l’Exèrcit francès amb 
una pensió. A Pere 
Joan Barceló se li va 
assignar una pensió 
de 2500 francs i el 
van nomenar coro-
nel del Regiment de 
Mr. Alió, però ho va 
rebutjar. 

El seu pla era embar-
car amb els seus ho-
mes cap a terres de 
l’arxiduc Carles. Així, 
va cercar la manera 
de sortir de França. 
Va adquirir d’amagat 
una nau a Cotlliure 
i el 26 de juny del 
1720 va salpar amb 
26 oficials cap a Maó, 
que era sota la sobi-
rania britànica, gràci-
es al tractat d’Utrecht.

Barceló encara va 
tornar una darrera 
vegada al Princi-
pat. Des de Maó es 
va embarcar amb 
7 companys i 10 
mariners experts. Va 
desembarcar en una 
platja entre Cambrils 
i el coll de Balaguer. 

Al cap de vuit dies el 
mateix vaixell el va 
recollir i el va retor-
nar a Maó. Carrasclet 
no va explicar mai 
per què havia volgut 
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Carrasclet, un heroi català contra Felip V (3/3) 
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tornar a casa per dar-
rera vegada. Pot ser 
ho va fer per donar 
l’últim adéu als amics 
i a la pàtria.

El 2 de febrer del 
1721 va arribar a Vie-
na. Va ser ben rebut 
dins de la petita cort 
de nobles catalans. 
L’emperador el va aco-
llir i li va concedir una 
pensió de coronel. 

Però Carrasclet no 
es va voler quedar a 
Viena i es va establir a 
Mugdia (Hongria). Hi 
va adquirir una finca 
agrícola i hi va treba-
llar de pagès, amb la 
seva dona.

A l’octubre del 1733 
es va iniciar la guerra 
de Successió de Polò-
nia. Aquesta guerra va 
tornar a enfrontar la 
Casa d’Àustria contra 
Espanya i França. 

Un any més tard, Felip 
V va ocupar Nàpols i 
Sicília (territoris d’Àus-
tria). Aleshores es va 
formar una companyia 
de catalans exiliats co-
mandada per Barceló 
per combatre l’enemic 
borbó. 

En l’operació, va ser 
capturat per l’esqua-
dra espanyola davant 
de Pescara. El van 
portar pres a Cadis 
el 16 de juliol. Amb 
tot, va estar de sort 
que no el duguessin 
al Principat, perquè 
encara hi continuava 
la repressió contra els 
austriacistes.

El 18 de novembre 
del 1738 es va sig-
nar la pau de Viena. 
Després de gairebé sis 
anys tancat, el 8 de 
juliol del 1740 Pere 
Joan va poder tornar a 
Àustria. 

Al cap de poc temps, 
es va morir l’empera-
dor Carles VI i es va 

iniciar la guerra de 
Successió d’Àustria 
(1740-1748). Durant 
aquesta nova guer-
ra, el rei de Prússia, 
Frederic II el Gran, va 
ocupar Silèsia. 

La filla de Carles VI 
(l’emperadriu Maria 
Teresa I) va formar un 
nou batalló de cata-
lans exiliats i en va 
confiar el comanda-
ment a Carrasclet. 

Seria la seva darrera 
guerra: el 4 de se-
tembre del 1743 Pere 
Joan Barceló va morir 
lluitant. L’endemà el 
van enterrar a Brei-
sach, amb honors 
militars. Francesc 
Castellví escriu: 

«La noche del 3 al 4 
de septiembre pasó 
Carrasquet con una 
partida de vanguar-
dia a la isla llamada 
Reinnach, enfrente 
de Breisach el Viejo, 
donde murió, y fue a 
tiempo que el ejército 
pasava el Rin. Fue se-
pultado en la catedral 
de Brisach, y fue su 
muerte sentida de los 
generales por su valor, 
limpieza y lealtad a la 
augusta casa.»

També al llibre d’òbits 
de la catedral de 
Brisach hi ha registrat 
el text següent: «Any 
1743, dia 4 de setem-
bre, a l’illa a l’altra 
banda del Rin, situada 
a França, ha mort el 
molt noble i graciós 
Pere Joan Barceló de 
Carrasquet, coronel de 
l’Augusta Reina d’Hon-
gria i de Bohèmia, i 
ha estat sepultat el 
5 d’aquest [mes] al 
cementiri de l’església 
parroquial de Sant 
Esteve.»

Pere Joan Barceló va 
trobar la mort als 61 
anys, lluitant, com 
havia fet durant tota la 

seva vida: defensant la 
Casa d’Àustria, perquè 
ell creia que així algun 
dia podria retornar els 
drets als catalans.

Reconeixement

Josep Iglésies qualifi-
ca Pere Joan Barceló 
«d’interessantíssima 
figura». I en diu: 
«poques vides propor-
cionen a l’especulació 
literària tanta abundor 
d’autèntiques aven-
tures. Hi ha en ell 
tot el romanticisme 
de l’home vexat per 
la tirania que es veu 
obligat a llençar-se a 
la muntanya».

També trobem en el 
manuscrit de Sebastià 
Casanova, pagès del 
segle XVIII, unes refe-
rències sobre Carras-
clet amb admiració: 

«Un home petit i 
carboner s’alçà contra 
el rei d’Espanya i 
després s’arrimà en 
França, el qual es deia 
Carrasquet; i quan es 
va arrimar a França 
manava molta gent, 
tant de cavalleria com 
de peu, i est alçà un 
gran terremoto en 
Espanya. Les coses i 
valenties que ha fet 
est Carrasquet seria 
necessari tot un llibre 
enter per explicar-ho.»

Les actuacions de Car-
rasclet van ser glorio-
ses i èpiques i la seva 
fama va arribar lluny, 
tant, que s’anomena-
ven carrasclets a tots 
els fusellers catalans 
que, a partir del 1718, 
realitzaven accions 
guerrilleres arreu 
del Principat, amb 
el suport de França i 
al servei del duc de 
Berwick. 

És molt estrany que 
un home sorgit del 
poble en un període 
tan important de la 

nostra història (la 
guerra de Succesió i 
la pèrdua de la nostra 
independència), un 
home que lluita per 
tornar les llibertats 
al seu poble, no hagi 
tingut un reconeixe-
ment més ampli dins 
de la nostra literatura 
i, per extensió, dins de 
la cultura del país.

Hi ha poques refe-
rències de Carrasclet 
promogudes per les 
administracions públi-
ques: una escultura, 
un carrer a Capçanes 
(el seu poble natal) 
i un altre carrer a 
Cambrils.

La resta són d’iniciati-
va privada o d’alguna 
associació: un casal 
de joves a Falset, una 
llar d’infants a Reus, 
un gegant a Reus, un 
espectacle (PepC), 
una ruta (PR C-88) 
per la serra de Llabe-
ria, un grau i una via 
d’escalada al Mont-
sant, i el ball de Pere 
Joan Barceló de Reus.

Potser un dels motius 
del poc reconeixe-
ment de Carrasclet és 
que la nostra història 
durant anys ens l’han 
escrita els que ens 
van vèncer. Com diu 
Margarida Aritzeta: 

«Pere Joan Barceló 
“Carrasclet” ha estat 
conegut posterior-
ment com “el carbo-
ner de Capçanes”; 
mentre que no hem 
vist als llibres que es 
conegui Veciana com 
el tractant de mules 
de Sarral instal·lat a 
Valls. L’un era ven-
çut des del principi. 
L’altre, també des del 
principi, va saber triar 
el bàndol dels vence-
dors.»

La propaganda 
castellana sempre 
va escampar que el 

Carrasclet era un bandoler (el 
pitjor qualificatiu de què un llui-
tador català podia ser acusat en 
aquella època). I la cosa va quallar, 
i alguns historiadors i poetes van 
demostrar que s’havien deixat 
enganyar.

Un altre motiu del poc reconeixe-
ment de Carrasclet l’apunta Jaume 
Borràs: 

«Va ser un resistent, un home que 
va lluitar per la seva terra i la seva 
gent i va morir lluny de casa. Rafel 
Casanova va morir a Sant Boi, des-
prés de tornar a exercir d’advocat 
sota el règim de Felip V. Tothom 
posa corones a Casanova: és un 
símbol de la resistència catalana i 
de les llibertats del nostre país. 

»En canvi, lo Carrasclet és una figu-
ra gairebé anecdòtica en la me-
mòria col·lectiva catalana, tal volta 
perquè no era de Barcelona, sinó 
del Priorat; perquè no era advocat, 
sinó pagès. 

»La seva memòria ha restat força 
diluïda. Encara avui, força catalans 
l’identifiquen amb un bandoler, 
quan va ser un patriota, com tants 
altres catalans anònims que mai 
no sortiran en cap llibre ni rebran 
flors.»

Amb la Commemoració del Tricen-
tenari dels Fets del 1714 i amb el 
procés sobiranista endegat fa uns 
quants anys, caldria dignificar el 
Carrasclet i fer-li el reconeixement 
que es mereix com a lluitador per 
la nostra terra i hauria de recupe-
rar un paper més rellevant dins de 
la història de Catalunya. 

la història

Albert 
Sabaté 
Rull
HISTORIADOR

La nit 
del 3-4 de setembre 

del 1743 el coronel Barceló 
(Carrasclet), des de la ciutat de 

Breisach El Vell, va trapassar el Rin cap a 
l’illa de Reinach. Comandava un cos d’avan-
guarda que obria el pas al gruix de l’exèrcit 

imperial austríac en la conquesta de l’illa. Va ser 
ferit de mort mentre traspassava el riu i va morir a 
l’illa. A la fotografia, hi veiem la ciutat de Brei-
sach El Vell; en destaca la catedral, que és on es 

va celebrar el funeral del coronel Barceló, i el 
riu Rin, que veiem al fons a l’esquerra. En 

el mapa, hi veiem (d’esquerra a dreta) 
la ciutat de Breisach, el Rin i 

l’illa de Reinach.

El Govern de Cata-
lunya i l’Ajuntament 
de Barcelona van 
commemorar l’any 
passat el Tricentenari 
1714-2014. Per això, 
el Centre de Norma-
lització Lingüística 
de Barcelona (CNL 
de Barcelona) es va 
encarregar d’explicar 
les conseqüències que 
la derrota de l’11 de 
Setembre va compor-
tar per a la llengua 
catalana.

El CNL de Barcelona 
ho va fer per mitjà 
de l’exposició «1714: 
el català ahir, avui 
i demà. Et prenc la 
paraula», el docu-
mental 300 anys de 
fidelitat a la llengua i 
una àmplia diversitat 
de propostes didàcti-
ques recollides al blog 
1714: El Català Ahir, 
Avui i Demà [http://
blocs.cpnl.cat/cata-
la1714/]. 

L’exposició posava de 
manifest que, tot i les 
prohibicions sistemà-
tiques, els càstigs i les 
amenaces per usar 
el català, els parlants 
han estat fidels a la 
seva llengua al llarg 
de 300 anys.

Al segle XVIII, el català 
era la llengua normal 
i habitual del país. 
Convivia en determi-
nats àmbits amb el 
castellà (llengua de la 
cort), el llatí (llengua 
de la instrucció) i amb 
altres llengües, com 
a conseqüència dels 
intercanvis comercials. 

Els catalans (i espe-
cialment els barcelo-

«Et prenc la paraula», 
l’exposició

Mercè Solé  
i Sanosa
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la llengua
nins) que van mante-
nir la guerra després 
del juny del 1713 no 
sentien la seva llen-
gua amenaçada. 

D’alguna manera, van 
ser els vencedors els 
que van saber veure 
que la llengua era 
un dels pilars de la 
identitat, i això explica 
els continuats esfor-
ços que van dedicar a 
intentar eliminar tots 
els signes i símbols de 
la identitat catalana.

El decret de Nova 
Planta (16 de gener 
del 1716) recull la 
primera d’una sèrie 
continuada de prohi-
bicions que obliguen 
a usar el castellà en 
l’àmbit públic. 

L’exposició (que 
aquesta secció d’El 
Vallenc publicarà, a 
partir de divendres 
que ve, durant 7 
setmanes) parteix de 
documents de l’època 
i recull una mostra 
representativa de les 
prohibicions al llarg 
de 300 anys. 

¿Com ha estat possi-
ble que, després de 
tantes i reiterades 
prohibicions, la llen-
gua s’hagi mantingut 
viva com a llengua de 
relació, de cultura, de 
treball, d’aprenentat-
ge, d’ensenyament...? 

Doncs perquè els 
parlants de les classes 
populars (especial-
ment, però no única-
ment) l’han feta seva, 
l’han fet servir i l’han 
transmès. És així com 
l’exposició ens aporta 
un missatge d’opti-
misme: les llengües 
que es transmeten 
poden viure, i les 
llengües viuen quan 
es fan servir.
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