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RESISTÈNCIA I REPRESA

Monument a Pere Joan Barceló, Carrasclet, a Capçanes

La resistència 

La crueltat de la repressió borbònica originà alguns focus de resis-
tència, el principal dels quals fou dirigit per Pere Joan Barceló,  
Carrasclet, el qual lluità entre 1715 i 1720 contra l’exèrcit borbònic a 
les comarques meridionals de Catalunya. Els anys 1718-1719 dinou 
batallons de catalans s’uniren a les forces franceses que havien  
ocupat diverses comarques del nord de Catalunya per lluitar contra 
Felip V; i al 1729 encara s’ajusticiava guerrillers que lluitaven  
contra la monarquia borbònica.

L’esperit de resistència passiva es demostra en el fet que moltes 
cançons i composicions poètiques populars començaren a retratar 
els castellans com a despietats invasors i animaven els catalans a 
la resistència armada. D’entre els diversos exemples que trobem en 
aquest sentit, destaquen aquests versos:

Anem a dar batalla
als cruels castellans
y visca Catalunya
y visca la llibertat.

 

La represa

Malgrat la forta repressió que va exercir Felip V sobre els ca-
talans i el desmantellament de les institucions representati-
ves del país, Catalunya després de la Guerra de Successió 
va poder reprendre una sèrie de transformacions socials i 
econòmiques que ja s’havien iniciat el segle anterior i que 
van possibilitar una millora del comerç, l’agricultura i la  
manufactura.

Des de l’exili es va intentar, amb la redacció de docu-
ments polítics com Via fora als adormits (1734) i Record de 
l’Aliança fet al sereníssim Jordi, augusto rei de la Gran  
Bretanya (1736), mantenir viu l’anomenat “cas dels 
catalans” en la diplomàcia europea.

El Memorial de Greuges de 1760 presentat a Carles III, i 
promogut bàsicament des de Barcelona, és revelador de 
l’existència d’un conflicte permanent provocat pel centralis-
me borbònic i la discriminació que patien els habitants de 
l’antiga Corona d’Aragó respecte als castellans, i la reivindi-
cació del respecte a la personalitat  històrica i política dels 
països que la formaven.

 

El Born de Barcelona a l’any 1775. A la dreta s’endevina l’esplanada creada amb 
l’enderrocament de cases per construir la Ciutadella.
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