
MANAIRÓ ASSOCIACIÓ 

CULTURAL I EL CASAL IRLA 
US CONVIDEN ALS 

  ACTES D’HOMENATGE A JOAN 

BARCELÓ  “CARRASCLET”  
10 i 12 de març de 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

335 anys del naixement de Joan Pere Barceló 

“Carrasclet” 

 
Pere Joan Barceló, el Carrasclet, com milers de catalans del seu temps, va morir 
exiliat, lluny del país pel que tant va lluitar fins a la fi dels seus dies. Havia esdevingut 
un digne i heroic representant de la resistència popular guerrillera contra l’ocupació 
filipista de Catalunya. La seva figura ja era una llegenda. 
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PROGRAMA D’ACTES 

 
 

“CARRASCLET, CAPITÀ DE 

FUSELLERS 

EL GRAN ENEMIC DE FELIP V” 
 

Conferència-col·loqui 

intervindran 

 

ANTONI MUÑOZ, 
                              Historiador 

ALBERT SÀNCHEZ PIÑOL, 
Antropòleg i escriptor. 

    
Presentarà Jordi Balsells, secretari 

d’administració de la federació de Barcelona 
d’ERC 

 

Divendres 10 de març a les 7 del vespre 

Biblioteca d’Horta, Can Mariner 

Carrer del vent,1 
 

Mobilitat: M L5 Horta, bus 19, 39, 45, 86, 87 
 

 

A 2/4 de10 

Sopar-tertúlia mensual 

 al Racó d’Horta, Feliu i Codina 24 
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PERE JOAN BARCELÓ I ANGUERA, CARRASCLET 
Va néixer a Capçanes, Priorat, el 1682. El seu pare, 
Francesc Barceló, fou capità de fusellers de les forces 

de l’arxiduc Carles d’Àustria i morí en una acció a Móra 
d’Ebre, en el curs de la guerra de Successió. Participà 
en la lluita en la companyia del seu pare, i en rendir-se 

Barcelona sol·licità el perdó i es retirà a la seva llar de 
Marçà (Priorat). Empresonat dues vegades, a causa de 

la repressió, aconseguí de fugir a la muntanya de 
Llaberia, immediata al seu poble, des d’on dugué a 
terme fets d’una gran audàcia que centraren en la seva 

persona la xarxa guerrillera del sud del Principat. El 
governador de Tarragona féu empresonar la mare i 

diversos familiars de Barceló, però ell no cedí. Quan la 
península Ibèrica, en temps d’Alberoni, fou envaïda pels exèrcits francesos 
(1719), Barceló anà a Perpinyà, on fou investit del càrrec de coronel de 

fusellers de muntanya per a lluitar contra les forces filipistes. Reincorporat a 
les seves terres, comandà vuit mil milicians equipats amb les armes i 

municions que hi havia en custòdia als municipis per a la cacera de llops, o bé 
amb les que prenien a l’enemic. 

  
Dugué a terme nombrosos fets d’armes al Priorat, al Camp de Tarragona, a la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta; atacà Reus, i és famosa la seva marxa de Falset 

a Montserrat i al Pallars. Pel desembre del 1719 atacà infructuosament Valls. 
Quan la Quàdruple Aliança disposà l’acabament de la guerra, Barceló fou 

reclamat a Perpinyà, refusà la incorporació amb el grau de coronel a l’exèrcit 
francès i es proposà de continuar la lluita. Secretament adquirí un vaixell, i 
amb d’altres oficials s’embarcà cap a Maó, que el tractat d’Utrecht havia 

deixat sota sobirania anglesa. Des de Maó féu una visita secreta al Priorat 
(desembarcà en una platja deserta vora Cambrils). Després de tornar a 

Menorca, es traslladà a Àustria, i l’emperador li reconegué el grau de coronel. 
S'establí a la localitat hongaresa de Mugdia, on adquirí un predi agrícola. El 
1734 comandà la companyia de catalans exiliats que prengué part en la lluita 

contra Nàpols; el vaixell que el conduïa fou capturat a Pescara i Barceló fou 
empresonat a Cadis, fins que (1738), en ésser signada la pau de Viena, fou 

alliberat i tornà a Àustria. El 1741 comandà el nou batalló de catalans exilia ts 
mobilitzat per l’emperadriu Maria Teresa contra els bavaresos, on va morir en 
acció el 1741. 



4 

ELS PONENTS 

 

Antoni Muñoz, Va néixer a Valladolid i és llicenciat en Ciències Físiques. 
Va venir a Barcelona amb 36 anys i ha estat professor de matemàtiques 
durant trenta anys a l’IES Barri Besòs. Afeccionat a investigar la història dels 

segles XVII i XVIII de Catalunya. “Em vaig fer catalanista gràcies als arxius” 
ha publicat cinc llibres en col•laboració amb Josep Catà i 

Tur. Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), del 1995, va ser 
el primer i Ambaixadors catalans a Madrid (1640-1641), publicat el març del 
2015. “Barcelona va resistir perquè resistia tot el país” diu Antoni referint-se 

al seu darrer llibre” 1714 poble a poble on documenta la lluita contra els 
borbònics arreu del país. Ha presentat l’obra al Memorial 1714 i ha comptat 

amb el testimoni de l’historiador i escriptor Albert Sánchez Piñol. 
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Albert Sánchez i Piñol, neix a Barcelona, el 1965. Estudià antropologia i es 
doctorà els anys noranta amb una tesi sobre els pigmeus del Congo. Inicià la 

seva trajectòria com a narrador en els relats Les edats d’0r i continuà amb les 
novel·les La pell freda , que rebé una extraordinària acollida per part del 
públic i també l’obra literària en català més traduïda de tots els temps, 

i Pandora al Congo. 
 

Amb aquestes dues novel·les se situà també com l’escriptor català més 
destacat en el gènere fantàstic. Posteriorment ha publicat el recull de 
contes Tretze Tristos Tràngols i, en castellà, Victus 1714  una extensa 

recreació novel·lada de la Guerra de Successió i la repressió borbònica a 
Catalunya, seguida de la seqüela Vae Victus, publicada simultàniament en 

català i castellà. Ha publicat també l’assaig Pallassos i monstres: la història 

tragicòmica de vuit dictadors africans. 

 

 

Biblioteca d’Horta can Mariner 
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AUTOCAR 

“CARRASCLET” 
 A Capçanes i Marçà (Priorat) 

Diumenge 12 de març 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358 anys de jou francès 

303 anys de jou espanyol 

 
Dediquem aquest autocar a la memòria del capçanenc Pere Joan Barceló, “Carrasclet” defensor de 

Barcelona. Gran enemic de Felip V. Que es va aixecar contra l’abusiu cobrament d’impostos pels 

filipistes, lluitant des del Pallars, Montserrat, Priorat, Terra Alta, fins el Camp de Tarragona...Exiliat a 

Hongria, i que morí lluitant al servei d’Àustria el 1741. 

 
Ho organitza                                  Amb el suport de 

 Manairó Associació Cultural    Federació de Barcelona d’ERC 

 Llibreria Clau de Volta              Casal Irla 
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PROGRAMA 
 

 7.30 h     Eixida de la plaça de la Universitat (porta principal Universitat) 
 

 8.30 h  Esmorzar a l’àrea de servei del Vendrell. 
 

10.30h     Arribada a Capçanes. Trobada amb la diputada Teresa 
Vallverdú i del senador Josep Rufà. Monument a Carrasclet.  
Discursos i ofrena floral. 

 
12.00h  Anem cap a Marçà 

 
12.30h Som a Marçà. Trobada amb la batllessa Carme Folch, Quico 

Piqué i altres regidors i companys de la secció local d’ERC. 

Passejada fins el centre d’Interpretació de la Tortuga 

Mediterrània. 

 
14.00h A la sala polivalent, 

dinar de germanor; 

vermut, Arrossada vi i 
postres. Parlaments. 

 
16.30h Visita al museu Lula 

Pérez-Marçàginé. 

 
18.30h Girem cua tornem a Barcelona 

 
19.15h Parada tècnica, àrea autopista 
 

20,30h Arribada a Barcelona 
 
 

Ho organitza el casal Irla d’ERC Horta Guinardó  

Hi col·labora la Batllia de Marçà. 
Amb el suport de la Federació de Barcelona d’ERC 

 
Preu del viatge i el dinar:  militants ERC i JERC 25€. Altres 30€. 

Cobrament a peu d’autocar. 

Reserves al 638940427 o al correu claudevolta@hotmail.com 
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                                      Casal 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Dissabte 25 de febrer: La república que farem, Xocolatada amb Jordi 

Coronas. Vall d’Hebron. 

Dijous 9 de març: La república que farem. Parada a Montbau. 

Divendres 10 de març: Xerrada; “Carrasclet, el gran enemic de Felip V”, 

amb Antoni Muñoz, Albert Sánchez Piñol; Biblioteca d’Horta can 

Mariner a les 7 del vespre. 

Diumenge 12 de març: Capçanes. Homenatge al coronel Joan Pere 

Barceló. (Carrasclet). 

Divendres 21 d’abril: Conferència; “El País Valencià avui” amb Paco 

Galiano president d’ERPV de València, Josep Barberà, president ERPV.  

Dissabte 29 d’abril: Sueca. València. 310è aniversari de la batalla  

d’Almansa. Manifestació ACPV. 

 

Casal  Josep Irla, 39 anys construint 
l’Estat Català des d’Horta Guinardó 

 

 


