
La llegenda 
romàntica del 

“bandoler” Carrasclet

En Pere Joan Barceló, àlies Carrasquet o Carrasclet, va néixer a Capçanes el 1682 i va morir 

a Breisach el Vell el 1843, amb les botes posades, en una campanya militar al servei de la 

Casa d’Àustria.

Diuen totes les cròniques que li deien Carrasquet (o Carrasclet) perquè venia d’una família 

de carboners (l’alzina s’anomena també carrasca o carrascla), i que es movia com a casa 

seva per la serra de Llaberia. Diuen també que es va relacionar amb la milícia des de molt 

aviat perquè el seu pare i els seus germans eren Fusellers de Muntanya. Ell va destacar en 

les campanyes militars amb motiu de la Guerra de Successió, a partir de 1707.

MARGARIDA ARITZETA. Escriptora

Fotografi es: Rafel López Monné
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En Pere Joan Barceló va fer costat, com la major 

part de catalans, a la causa de l’Arxiduc d’Àustria. 

Una causa que, ja ho sabem, va perdre la partida per 

motius prou coneguts i estudiats. Amb el triomf de 

Felip V i la Nova Planta, la versió de la història que 

s’imposa és la que glorifi ca els vencedors i menysprea 

els vençuts, com en totes les guerres.

Al llarg del segle XIX, amb el romanticisme, es 

reformulen les històries nacionals, neixen els mites i 

les llegendes que sostenen els patriotismes i en Pere 

Joan Barceló, Carrasclet, és un dels personatges del 

patrimoni col·lectiu català que veu idealitzada la seva 

fi gura. En aquest cas, idealitzada negativament, ja 

que va pertànyer al panteó dels vençuts. D’aquesta 

manera, un personatge que es va signifi car com a 

militar, que va ser ascendit a coronel pel duc de 

Berwick després de la caiguda de Barcelona el 1714 

per tal d’alimentar la guerrilla antiborbònica, un líder 

militar que va participar en la guerra de la Quàdruple 

Aliança contra Felip V el 1719, que el 1720 s’exilia 

a Viena, sempre al servei de l’emperador d’Àustria, 

un home que mor amb les botes de militar posades... 

passa a la història dels mites com un bandoler. Com 

un carboner astut i malvat, capaç d’aplegar partides 

d’homes que vivien fora de la llei i feien veritables 

carnisseries entre la gent de bé.

COM HA ESTAT POSSIBLE AIXÒ?

Ja he apuntat més amunt que els mites nacionals es 

construeixen durant el Romanticisme. La llegenda, 

la tradició acabada d’inventar, necessita herois 

valerosos, lluites en defensa de la pàtria, bons i 

dolents. Els qui han guanyat són els bons, els qui han 

perdut són els dolents.

Ens en podem adonar fàcilment quan consultem 

una de les obres més interessants d’aquest tipus que 

es publiquen a fi nals del s. XIX, la Historia de las 
Escuadras de Cataluña, de José Ortega y Espinós. 

És una obra que té per fi nalitat mitifi car la família 

Veciana i el cos dels Mossos d’Esquadra, nascut el 

s. XVIII. Els episodis de valor i heroisme, la lluita, 

la victòria, la sang vessada, els màrtirs joves, tots els 

ingredients necessaris de la creació del llegendari 

romàntic hi són presents.

Doncs bé, en aquest context, quan Ortega y Espinós 

es refereix al setge i caiguda de Barcelona de l’11 

de setembre de 1714, que és quan comença la seva 

crònica, els austriacistes ja són mala gent:

“Durante este memorable sitio, los foragidos y bandoleros 

habían acudido en gran número a la capital, en la cual, 

si bien mezclados con actos de barbarie y pillaje, habían 

hecho proezas de valor y prodigado su sangre confundidos 

entre el pueblo honrado que sólo esponía su vida por una 

causa que creía santa. Pero no todos habían acudido al 

punto del peligro. Muchos habían quedado diseminados 

por el país, aumentando con sus crímenes el deplorable 

estado del principado.” (Ortega 1876: 9).

Veiem que els partidaris de la causa austriacista són 

bandolers i que les seves accions militars durant la 

Guerra de Successió són qualifi cades de bandositats 

i pillatge. A partir de l’11 de setembre de 1714, i 

segons Ortega y Espinós, els Mossos d’Esquadra 

encarnen el mite de la força militar que posa ordre en 

un territori assolat per la violència, encara que segons 

la realitat històrica tinguessin una existència i una 

força més simbòliques que reals (per no dir que eren 

inexistents a l’inici del període del qual els fa arrencar 

Ortega). En aquest context, un dels “enemics” a batre 

és el símbol de la resistència, o sigui el Carrasquet o 

Carrasclet. Diu Ortega:

“Los ladrones y foragidos que hasta entonces se habían 

presentado triunfantes y orgullosos, haciendo escursiones 

en el mismo seno de las villas y poblaciones más respetables, 

encontraron en los mozos unos enemigos valientes y 

decididos , a quienes no espantaban ni el número ni el 

denuedo de los bandoleros.” (Ortega 1876: 10).

En els anys següents, 1719 i 1720, i durant 

els episodis militars de la Quàdruple Aliança, 

en Pere Joan Barceló, Carrasquet o Carrasclet, 

actua militarment des de l’interior del territori 

de Catalunya. La seva és una acció de guerrilles, 

coordinada amb el comandament dels exèrcits que 

lluitaven contra Felip V. 

CARRASCLET

Doble pàgina anterior:
Pratdip a la matinada.

Serra de Llaberia, darrere els 
vessants del Cabrafi ga

Pratdip, Baix Camp

A dalt: estàtua dedicada 
a Pere Joan Barceló 

“Carrasclet”,
(Capçanes 1682 - Breisach 

el Vell 1743)
Guerriller antiborbònic 

durant la guerra de 
Successió i també després

Capçanes, Priorat

Pàgina dreta:
La mola de Colldejou, el 

racó dels Caragols
Serres del Mestral. Al fons, la 

Miranda, serra de Llaberia
Colldejou, Baix Camp

Doble pàgina següent:
Toll de la Pallissa, al fons la 

Miloquera,
Serra de Llaberia

Marçà, Priorat
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Luís Tasso impresor, 1876 

(3a ed.)
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En aquest context se situa la coneguda Batalla de 

Valls, que ha passat a formar part de la llegenda:

“Era la mañana del día 5 de diciembre del año 1719. Los 

habitantes de la pintoresca villa de Valls habían despertado 

azorados por las fatales noticias que con la rapidez del rayo 

se habían hecho circular por toda la población. Se decía 

que todos los bandidos reunidos y reforzados con las huestes 

que mandaba el famoso Carrasquet, faccioso y catalán 

renegado primero, y después otro de los jefes de bandoleros, 

se dirigían hacia la villa con deliberado intento de tomarla 

por asalto y degollar a los Vecianas, a sus mozos y a toda 

la población. El terror y espanto se apoderó de aquellos 

sencillos y pacífi cos habitantes.” (Ortega 1876: 41)

Els paràgrafs que segueixen, al més pur estil 

romàntic, són plens de terrors, joves valerosos, lluites 

sagnants, episodis d’heroisme estrenu. Fins que 

arriba el clímax. Els assetjats són pocs i valents, els 

assetjadors són nombrosos i brutals. I guanyen els 

bons. El comandant del Mossos d’Esquadra i els seus 

homes, segons Ortega, dominen la situació: 

“Y es fama que entre Carrasquet i Veciana medió entonces 

un combate singular, un duelo a muerte de los más terribles 

y espantosos, de cuyas resultas el comandante de los mozos 

salió herido de un brazo, y Carrasquet lo fue también, 

pero de tanta gravedad, que murió dos meses después a 

consecuencia de aquella herida.” (Ortega 1876: 42).

La llegenda, doncs, liquida l’heroi Carrasclet en 

aquest punt, de manera que aquesta mort ha 

perdurat durant més d’un segle en la memòria 

col·lectiva. Més endavant, Ortega y Espinós hi 

insisteix i diu del Carrasclet que:

“(...) herido y lleno de dolores, fue abandonado por los 

suyos sin piedad ni compasión. En aquel abandono se cree 

que murió pocos meses después, recogido y cuidado por 

unos pobres pastores, compadecidos de sus enfermedades 

y miseria. Nada de seguro podemos decir sobre este 

particular a nuestros lectores, por no poderlo confi rmar 

con algún dato o documento, de los muchos que hemos 

consultado.” (Ortega 1876: 45).

Ortega ha de saber que aquesta no és la fi  d’un 

home que, al servei d’una causa militar, s’exilia 

l’any 1720 i s’instal·la a Viena, quan Felip V signa 

la pau amb la Quàdruple Aliança. I que no morirà 

fi ns al 1743, trenta anys abans que es publiqui el 

seu llibre. Però a la llegenda ja no li interessa. Els 

mites, els herois, personatges victoriosos i defensors 

de causes perdudes convertits en bandolers, seran 

ja per sempre més presents a la memòria col·lectiva 

lligats al seu destí. Mite i llegenda cavalquen lliures 

per la memòria dels pobles, glorifi cant els mèrits dels 

vencedors i identifi cant com a bandolers aquells que 

en algun moment han gosat plantar-los cara. ■
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